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УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ  

«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ» 
 
 
 

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

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ІРИГАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ГІПЕРТОНІЧНИМ 
РОЗЧИНОМ ОКЕАНІЧНОЇ ВОДИ У ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 

 
Необхідність застосування променевої те-

рапії (самостійної та комбінованої) у хворих на 
злоякісні новоутворення верхніх дихальних 
шляхів безсумнівна, оскільки понад 70% ЛОР-
онкологічних хворих охоплені променевим 
впливом. Нажаль, значний лікувальний ефект 
терапії спричиняє побічну дію - променеві реак-
ції з боку тканин, що оточують пухлинний осе-
редок. До ранніх променевих уражень відносять 
патологічні процеси, що виникають під час або 
у найближчий період після променевої терапії. 
Серед місцевих реакцій в зоні верхніх дихаль-
них шляхів (носа, глотки) спостерігається про-
меневий набряк слизової оболонки носової по-
рожнини як ізольовано так і у супроводі радіое-
пітеліїту (більше 90% всіх місцевих променевих 
уражень). 

Променевий набряк зумовлює утруднене 
носове дихання, відчуття сухості в горлі та носі, 
маскує пухлинне вогнище, може призвести до 
розвитку ерозивної кровотечі, фіброзу, виразки 
слизової оболонки носа, хондроперихондриту 
гортані. Своєчасна діагностика та адекватне лі-
кування полегшують самопочуття хворого, до-
зволяють ендоскопічним шляхом спостерігати 
за пухлинним осередком, запобігають розвитку 
тяжких променевих уражень. 

Для швидкої ліквідації променевого на-
бряку слизової оболонки порожнини носа приз-
начають гіпертонічні розчини океанічної води з 
арсеналу іригаційної терапії запальних, алергіч-
них ринітів та синуситів. Переваги цих розчинів 
обґрунтовані механізмом дії: вони покращують 
носове дихання шляхом осмотичного ефекту, в 
той час як ізотонічні сольові розчини тільки 
очищують та зволожують слизову оболонку. 

Протинабрякова та муколітична дія здійснюєть-
ся за рахунок випоту тканинної рідини у носо-
вий секрет. Важливе значення для профілактики 
та пригнічення мікробного запалення має також 
пряма бактерицидна дія гіпертонічного розчину. 
Серед подібних гіпертонічних розчинів най-
більш дослідженим вважається спрей назальний 
гіпертонічний «Квікс» (Berlin-Chemie AG). 

Нами вивчався перебіг променевої реакції 
слизової оболонки носа у 20 хворих (основна гру-
па) зі злоякісними пухлинами порожнини носа, 
приносових пазух, носо – та ротоглотки у стадіях 
Т2, Т3, Т4, N0-1, М0, які отримували променеву те-
рапію як самостійний метод, так і в комбінації з 
хірургічним, хіміотерапевтичним лікуванням. 
Оцінювалась запропонована нами схема лікування 
(комбінація флавоноїда кверцетин та назальної 
іригації гіпертонічного розчину океанічної води - 
спрею «Квікс»). Ізольований променевий набряк 
мав місце тільки у двох хворих, у інших пацієнтів 
він поєднувався з гострим радіоепітеліїтом. Конт-
рольна група складала 26 пацієнтів у відповідному 
віці, локалізації та стадіях злоякісного процесу, які 
отримували традиційні методи лікування (жирові 
аплікації, етоній, терилітин). Головними клінічни-
ми проявами місцевої променевої реакції в обох 
групах хворих були: утруднене носове дихання, 
сухість в носі, відчуття стороннього тіла, нечасте 
чхання, головний біль. Ендоскопічний огляд по-
рожнини носа виявляв гіперемію слизової порож-
нини носа, набряк носових раковин, що з’являлись 
через 9-12 днів від початку терапії (у кількості 
поглиблених доз діапазону 18-25 Гр). В мазках – 
відбитках визначались комплекси десквамованих 
епітеліальних клітин, у цитоплазмі яких містилися 
бактерії, лейкоцити. Застосовувалась ультразвуко-
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ва діагностика (ехогроафія), оскільки набряк сли-
зової оболонки значно утруднював ідентифікацію 
пухлинного осередку та визначення параметрів 
новоутворень. Статистична обробка клінічних 
даних проводилась методами варіаційної статис-
тики з визначенням параметричного критерію 
Стьюдента. 

В процесі терапії променевих уражень 
хворі відмічали поліпшення загального стану, 
було досягнуто усунення больового синдрому та 
відновлення нормального носового дихання. У 
мазках – відбитках слизової оболонки порожни-
ни носа спостерігалось зменшення кількості клі-
тин плоского епітелію та збільшення числа сег-
ментно-ядерних лейкоцитів. 

У пацієнтів основної групи, які лікували-
ся комбінацією кверцетина та інсталяціями 

спрея назального «Квікс», зникнення ознак 
променевої реакції відбувалось через 11,56±0,91 
доби. У хворих контрольної групи, які отриму-
вали традиційну терапію, цей термін становив 
28,02±2,32 доби. Кількість хворих, яким було 
зупинено променеве лікування та середня кіль-
кість днів перерви лікування у осіб основної 
групи виявилась значно меншою в порівнянні з 
показниками контрольної групи. 

Таким чином, лікувальний ефект прове-
деної терапії був найбільш виражений у хворих 
основної групи, які в терапії гострого промене-
вого набряку, поєднаного з катаральним радіое-
пітеліїтом верхніх дихальних шляхів, отримува-
ли патогенетичну терапію у вигляді комбінації 
флавоноїда кверцетина та гіпертонічного наза-
льного спрея «Квікс». 

 
© Абизов Р.А., Голубок-Абизова Т.М., 2012 
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РЕКОНСТРУКТИВНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ГОЛОСОВОЇ СКЛАДКИ,  
ВИДАЛЕНОЇ ПІД ЧАС ХОРДЕКТОМІЇ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ СЕРЕДИННОЇ  

ЛОКАЛІЗАЦІЇ І-ІІ СТ. ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ 
 

Сучасні методи діагностики та ефективно-
го лікування хворих на рак гортані на ранніх ста-
діях, дозволяють досягнути 100% виживання 
хворих протягом 5 років. Новітні умови вимага-
ють крім радикального проведення оперативного 
втручання із врахуванням абластичності, ще й 
максимального збереження або відновлення фун-
кції органа та соціальної адаптації хворого. 

Методика виконання хордектомії з вико-
ристанням електротермоадгезії (ЕТА), має пере-
ваги не тільки щодо скорочення терміну опера-
тивного втручання, зменшення травматичного 
пошкодження тканин під час операції та виклю-
чення реакції тканин на стороннє тіло (шовний 
матеріал), але й дозволяє створити на місці ви-
даленої голосової складки її аналог з власних 
тканин, властивості яких зберігаються під дією 
струму високої частоти. Розвиток методу елект-
розварювання насамперед пов’язаний із встано-
вленням механізму, який забезпечує з'єднання 
тканин після закінчення зварювання. Ґрунтую-
чись на такому підходові було запропоновано 
гіпотетичну модель, в якій утримування з'єдну-
ваних тканин в зоні зварного шва здійснюється 
за рахунок колагенової сітки. Остання виникає 
внаслідок сумісної дії електричного струму та 

зовнішньої механічної сили, і проникає в обидві 
тканини, що з’єднуються. Саме факт існування 
цієї проміжної сіткової структури створює умо-
ви для швидкої регенерації пошкодженої ділян-
ки і пояснює ефективність електрозварювання, 
порівняно з іншими хірургічними методами. 
Нова сформована сітка в зоні зварювального 
шва має різну густину, максимальна щільність 
відмічається поблизу м’язової тканини, а 
центральну частину характеризують рідко зшиті 
ділянки. Відсутність зв’язків в цій зоні вказує на 
зменшення міцності, що і є причиною підви-
щення рухливості голосових складок в області 
післяопераційного рубця.  

Таким чином, дана теорія дозволяє пояс-
нити механізми формування в області післяопе-
раційного дефекту таканин, виникнення мініма-
льних реактивних та запальних і рубцевих змін, 
а також формування «рухливої» голосової скла-
дки. Під спостереженням знаходились 41 хво-
рих раком гортані І-ІІ стадії, віком від 40 до 67 
років, яким було виконано оперативне втручан-
ня в об’ємі хордектомії. Під нашим спостере-
женням знаходилися дві групи пацієнтів: основ-
на 23 хворих – хірургічне лікування яким про-
ведене методом електрозварювання, та контро-
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льна – 18 хворих, яким операції проводились за 
традиційною методикою з використанням шов-
ного матеріалу. 

Оцінка результатів: в основній групі, 
сформована на 7 добу під час хордектомії голо-
сова складка, починає рухатися в горизонталь-
ній площині на 21 добу. Остання рухається в 
обємі, достатньому для формуванння голосу при 
змиканні її з істинною голосовою зв’язкою.  

 Таким чином, виходячи з вищенаведено-
го, можна зробити висновок, що загоєння в піс-
ляопераційному періоді у хворих прооперова-

них з застосуванням ЕТА проходить ніжним 
рубцюванням рани, на відміну від хворих конт-
рольної групи.  

Дані ендоскопічного та стробоскопічного 
дослідження гортані підтвердили, що у хворих 
основної групи, рухливість з’являється в області 
новоствореної голосової складки в більш ранні 
терміни (голос оцінювали за його акустичними 
характеристиками та розбірливістю), голосоут-
ворення здійснюється за рахунок коливань но-
воствореної за допомогою зварювального шва 
голосової складки. 

 
© Р.А. Абизов, Ю.І. Онищенко, Я.В. Шкоба, 2012  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЧ-ЗВАРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ УТВОРЕННЯ ТА ЗАКРИТТЯ ДЕФЕКТІВ ШИЇ  

У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 
 

Онкоотоларингологія, як і онкологія вза-
галі, є однією із найбільш складних, багатогран-
них і недостатньо вивчених галузей медицини. 
Згідно даних канцер-реєстру України, локаліза-
ція злоякісних пухлин лор-органів складає 7,5 – 
8% від усіх новоутворень. Найбільш пошире-
ною локалізацією є злоякісні новоутворення 
гортані, питома вага яких складає 65-70% (Аби-
зов Р.А., 2004; Евчев Ф.Д., 2006) по відношенню 
до пухлин верхніх дихальних шляхів. 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. До 
останнього часу при тотальному видалені гор-
тані у хворих на рак ІІІ-ІV стадіях застосовуєть-
ся кисетний шов для закриття глотково-
стравохідного співвустя.  

Разом з тим, незважаючи на певні пере-
ваги кисетного шва, попереднє опромінення 
хворого провокувало виникнення ускладнень у 
20 % пацієнтів: у вигляді загоєння ран вторин-
ним натягом, утворення нориць, різних розмі-
рів фарингостом та езофагостом, арозивних 
кровотеч. 

Одним з напрямків вирішення даних про-
блем може бути застосування електрозварюва-
льних технологій шляхом використання ВЧ-
зварювального апарату, розробленого Інститу-
том електрозварювання Є.О. Патона НАН Укра-
їни. В основу методу покладено протеїн-
асоційовану електротермічну адгезію тканин. 
Цей спосіб дещо нагадує біполярну коагуляцію, 

однак має деякі відмінності. Високочастотний 
струм, що подається у вузький проміжок між 
електродами, забезпечує “зварювання” тканин 
без утворення коагуляційного струпу. Зумовле-
но це тим, що за температури 40-550 С білки 
тканин зазнають денатурації та взаємної агрега-
ції. При цьому завдяки незначному температур-
ному перепаду периферичні шари клітин лиша-
ються неушкодженими (Патон Б.Є., 1994). По-
дібна мінімізація втручання сприяє швидкому 
загоєнню рани, та є профілактикою виникнення 
післяопераційних ускладнень. 

Проблема первинного загоєння післяопе-
раційної рани є актуальною в будь-якій хірургі-
чній спеціальності, особливо в онкології голови 
і шиї. Згідно літературних даних (Пачес А.И., 
2000; Козлова А.В., Калина В.О., 1985), відсоток 
первинного загоєння ран при ЛОР-онкологічніх 
операціях складає – 50-60%.  

На даний час (з 2006 по 2011 роки), під 
нашим спостереженням знаходились 166 паціє-
нтів на рак гортані ІІІ-IV стадії, Контрольну 
групу складали 78 хворих, яким було виконано 
оперативне втручання в об’ємі ларингектомії із 
застосуванням шовного матеріалу для закриття 
глотково-стравохідного співвустя. В основну 
групу входило 88 хворих, яким було виконано 
оперативне втручання в об’ємі ларингектомії із 
застосуванням ВЧ-електрозварювального апара-
ту ЕК-300М1 на всіх її етапах (від розрізу до 
закриття глотково-стравохідного співустя). В 
контрольній групі (n=78) первинне загоєння пі-
сляопераційних ран наступило у 44 (56,4%) хво-
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рих. В основній групі (n=88) первинне загоєння 
післяопераційних ран наступило у 68 (77,2%) 
хворих, що на 20,8% більше, ніж в контрольній 
групі. 

Післяопераційні ускладнення спостеріга-
лися в контрольній групі у 34 (43.6%): з них 
утворення нориць у 15 пацієнтів, фарингостом у 
19 осіб. Стосовно хворих основної групи подіб-
ні дефекти мали місце у 20 (22,7%) пацієнтів, 
відповідно 11 нориць, 8 фарингостом і одна фа-
рингоезофагостома. Отже, найбільш високий 
відсоток загоєння ран первинним натягом і 

менший відсоток виникнення післяопераційних 
ускладнень констатовано у хворих, яким засто-
сувався ВЧ-електрозварювальний апарат ЕК-
300М1. Сучасні високотехнологічні засоби 
роз’єднання та з’єднання тканин дозволяють не 
тільки оптимізувати процес операційного втру-
чання, але й попередити розвиток післяопера-
ційних ускладнень. 

Враховуючи дані наших спостережень, вва-
жаємо доцільним подальше використання електро-
зварювання з метою закриття дефектів шиї у хво-
рих на рак гортані в ЛОР-онкологічній практиці. 

 
© Р.А. Абизов, Л.В. Савчук, Я.В. Шкоба, С.С. Самойленко, 2012  
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ ДО И ПОСЛЕ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ 
 

Хронический тонзиллит является одной 
из нерешенных проблем в отоларингологии. 
Многими исследованиями (В.Т. Талалаев, В.Н. 
Зак, 1928, Е.Ф. Орлова, 1933) было установлено, 
что найти миндалины без патологических изме-
нений удается только лишь у новорожденных, 
после рождения здоровые миндалины вообще не 
встречаются. 

Воспалительные заболевания лимфоидно-
го кольца глотки продолжают занимать одно из 
ведущих мест в общей структуре патологии 
ЛОР органов (В.С.Дергачев, 2001) По данным 
различных авторов хроническим тонзиллитом 
страдает от 12,5% до 22,1% населения. Общеиз-
вестно, что хронический тонзиллит является 
причиной более сотни метотонзиллярных ос-
ложнений со стороны других органов и систем 
(Н.Н. Хайбуллаев, А.Г. Баладанцев, 2010). 

Среди хронической патологии ЛОР-
органов хронический тонзиллит остается самым 
частым заболеванием (Г.А. Гаджимирзаев, 2010; 
А.И. Крюков и соавт., 2010). Хроническим тон-
зиллитом болеет от 22 до 40% населения (Рама-
занов Э.Н., 2010). 

Декомпенсированная форма хронического 
тонзиллита лечится только оперативным мето-
дом. В литературе имеются единичные работы 
посвященные снятию боли в послеоперацион-
ном периоде у больных после тонзиллэктомии. 
Проблема снятия боли после тонзиллэктомии 
является достаточно актуальной. Даже при вы-
соком профессиональном уровне хирурга боль-
ного всегда будет беспокоить боль в глотке и 

затрудненное глотание. Обычно для снятия бо-
левого синдрома применяют анальгетики и 
НПВП в виде спрея, суппозитория и сублин-
гвального применения. 

Наше внимание привлек 1% спиртовый 
раствор метиленового синего. Данный раствор 
обладает выраженным обезболивающим и анти-
септическим действием. На следующий день 
после операции больному дважды обрабатывали 
ниши миндалин этим раствором. 

Для профилактики послеоперационных 
осложнений обычно больные получают анти-
биотики в инъекционной форме два раза в день 
в течение недели. Нашим больным перед опера-
цией мы одноразово назначали «Зетамакс» 
(азитромицин продленного высвобождения для 
приготовления суспензии для перорального 
применения). Высокая эффективность макроли-
дов обусловлена именно действием на внутрь 
клетки возбудителя. 

Под нашим наблюдением находилось 18 
пациентов с хроническим декомпенсированным 
тонзиллитом после оперативного лечения. 
Средний возраст 25 лет (18-46 лет). Длитель-
ность заболеваемости составила от 5 до 10 лет. 
У 86,9% больных были осложнения хрониче-
ского тонзиллита со стороны других органов и 
систем в течение 2 – 11 лет. 

Нами было обследовано 18 больных с 
хроническим декомпенсированным тонзилли-
том пролеченных традиционным методом и на-
ми разработанным. Больные были разделены на 
2 однозначные группы по возрасту и полу. В 1 
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группе больных (9) была применена нами раз-
работанная методика подготовки и послеопера-
ционного ведения больного и традиционная те-
рапия у больных (9) после тонзиллэктомии. 

У больных в 1 группе на 2 сутки у 
89,8% орофарингеальная выраженность реак-
тивных явлений в глотке уменьшилась на 2/3 
к начальному процессу, а во 2 группе только 
на 1/3. Фибринозный налет начал очищаться 
из лакун миндалин в 1 группе уже на 4 сутки, 
во 2 группе больных только на 5-6 сутки. При 
оценке температуры в послеоперационном 
периоде у больных в 1 группе в течение 1 су-
ток составила 37,2о С (86,8%). На вторые су-

тки 37,1оС (87,6%), третьи сутки 36,6оС 
(87,6%) и во второй группе в первые сутки 
37,8 оС (91,08%), вторые 37,7 оС (86%), тре-
тьи 37,4 оС (87,7%). 

Таким образом, нами предложенный но-
вый эффективный метод пред- и послеопераци-
онного ведения больных с декомпенсированной 
формой тонзиллита (оперативное лечение) бу-
дет способствовать уменьшению болевого син-
дрома после операции и ускорению репаратив-
ных процессов в глотке. Данная методика про-
ста в применении, экономически не вызывает 
затрат и может широко применяться в практи-
ческой отоларингологии. 

 
© С.В. Андреев, М.С. Чернявская, И.П. Соколова, В.В. Ковтуненко, 2012  
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ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ  
В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ У ДІТЕЙ 

 
Гострий середній гнійний отит у дітей зу-

стрічається дуже часто. За даними літератури 
(М.Я. Козлов, 1986), це захворювання складає 
25-40 % усіх захворювань вуха. У дітей найчас-
тіше збудниками гострого середнього гнійного 
отиту є стрептококи, пневмококи, а особливо 
стафілококи, грамнегативні палички (синьог-
нійна, кишкова, протей тощо). Розрізняють на-
ступні шляхи проникнення патогенних мікроор-
ганізмів в порожнину середнього вуха у дітей: 
ринотубарний; гематогенний; травматичний; 
ретроградний. 

У перебігу гострого середнього гнійного 
отиту у дітей, як і у дорослих, виділяють 3 ста-
дії: доперфоративну; перфоративну; репаратив-
ну або зворотнього розвитку (одужання). 

При лікуванні гострого середнього гній-
ного отиту у дітей використовують різні серед-
ники системної і місцевої дії. При цьому голов-
ним в лікуванні даного захворювання є адекват-
на антибактерійна терапія. 

Завдання антибактерійної терапії може 
бути успішно вирішене через наявність широко-
го вибору антибактерійних препаратів. Одним з 
таких препаратів є антибіотик Фламіфікс (цефі-
ксим). 

Ми застосували антибіотик Фламіфікс 
(цефіксим) як антимікробний засіб при лікуван-
ні гострого середнього гнійного отиту в допер-
форативній стадії у дітей. Фламіфікс (цефіксим) 

представляє собою сучасний пероральний цефа-
лоспориновий антибіотик ІІІ-го покоління для 
терапії бактерійних інфекцій. Даний препарат 
володіє широким спектром антимікробної дії та 
високою активністю щодо грамнегативних мік-
роорганізмів. Він також активний відносно гра-
мпозитивних мікроорганізмів. 

Фламіфікс (цефіксим) застосовується при 
багатьох інфекціях в організмі, в тому числі ін-
фекціях ЛОР-органів (риносинусит, отит, гост-
рий і хронічний тонзиліти, аденоїдит). Виробля-
ється фірмою Ananta Medicare (Великобрита-
нія). Випускається в капсулах по 100 мг, 200 мг 
№ 10, застосовується 1-2 рази на добу. Дорос-
лим і дітям старше 12 років з масою тіла понад 
50 кг призначають по 400 мг 1 раз або по 200 мг 
2 рази на добу, дітям від 7 до 12 років – 100 мг 
двічі на добу або 200 мг 1 раз на добу. Курс лі-
кування становить від 3 до 10-14 днів (в залеж-
ності від захворювання). 

Під нашим спостереженням за період з 
2009 по 2011 рр. знаходилось 30 дітей на гост-
рий середній гнійний отит віком від 10 до 18 
років. З них було 12 дітей у віці 10-12 років і 18 
– віком 13-18 років. Діти скаржились на закла-
дання вуха, шум у ньому, погіршення слуху, 
підвищення температури тіла в межах 37,2-38,2 
ºС. Нерідко спостерігалась ірадіація болю у 
скроню, зуби та всю відповідну половину голо-
ви. 
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При отоскопії відмічалась ін’єкція судин 
за ходом держальця молоточка та радіально по 
барабанній перетинці (у 20 дітей), розлита гіпе-
ремія та інфільтрація барабанної перетинки, 
зникнення розпізнавальних пунктів барабанної 
перетинки (світлового конуса, проекції держа-
льця молоточка та його короткого відростка) (у 
10) і на цьому фоні випинання барабанної пере-
тинки у зовнішній слуховий хід (у 3 дітей). 

Діти були розподілені на дві групи: осно-
вну і контрольну. В основну групу входило 20 
дітей, в контрольну – 10. Групи були співстав-
лені за віком і перебігом захворювання. Дітям 
основної групи призначали Фламіфікс (цефік-
сим) і загальноприйняте лікування. Діти конт-
рольної групи отримували тільки загальноприй-
няте лікування. Фламіфікс (цефіксим) признача-
вся в дозах згідно рекомендаціям фірми-
виробника (Ananta Medicare – Великобританія): 
досередини дітям 10-12 років по 1 капсулі (100 
мг) двічі на добу, дітям 13-18 років – по 1 кап-
сулі (200 мг) також двічі на добу. 

Лікування проводилось протягом 7 днів. 
Критеріями оцінки ефективності лікуван-

ня були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми 
(вплив на закладання вуха, вплив на шум у вусі, 
вплив на погіршення слуху, вплив на біль у вусі, 
відчуття більш легкого перебігу захворювання, 
відчуття більш швидкого одужання (на 5-6-й 
день лікування), отоскопічна картина (стан ба-
рабанної перетинки), показники температури 
тіла, показники тональної аудіометрії). При ана-
лізі результатів лікування відзначено більш ін-
тенсивний регрес симптомів отиту у дітей осно-
вної групи. 

Так, всі діти з цієї групи відзначали зник-
нення закладання у вусі, зникнення шуму у вусі, 

покращення слуху, 90 % - зникнення, 10 % - 
зменшення болю у вусі (на 5-6-й день лікуван-
ня). В контрольній групі ці показники були зна-
чно нижчими. 

Покращення отоскопічної картини відмі-
чено на 5-6-й день лікування у 95 % дітей. Гіпе-
ремія барабанної перетинки у них була відсутня. 
В контрольній групі покращення отоскопічної 
картини відмічалось на 5-6-й день лікування у 
80 % дітей. 

Температура тіла на 5-6-й день лікування 
нормалізувалась у всіх дітей основної групи. В 
контрольній групі нормалізація температури 
тіла на 5-6-й день лікування настала у 80 % ді-
тей. 

Зменшення кістково-повітряного інтерва-
лу на тональній аудіограмі на 5-6-й день ліку-
вання настало у 95 % дітей основної групи; в 
контрольній групі зменшення кістково-
повітряного інтервалу на тональній аудіограмі 
відмічалось у 80 % дітей. 

Стерпність препарату Фламіфікс (цефік-
сим) у всіх дітей була доброю, алергічних реак-
цій та інших небажаних явищ не спостерігалось 
у жодної дитини. 

Таким чином, застосування препарату 
Фламіфікс (цефіксим) в лікуванні дітей на гост-
рий середній гнійний отит в доперфоративній 
стадії підвищує ефективність лікування дітей з 
даною патологією. На підставі отриманих даних 
можна рекомендувати Фламіфікс (цефіксим) для 
лікування гострого середнього гнійного отиту в 
доперфоративній стадії як антимікробний засіб. 
Фламіфікс (цефіксим) може поповнити арсенал 
засобів загальної дії, що використовуються в 
терапії гострого середнього гнійного отиту в 
доперфоративній стадії у дітей. 
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Ш.Х. БАКИЕВА (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) 

ВЛИЯНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ  
НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ 

 
В литературе последних лет появились 

единичные сообщения об особенностях течения 
патологий ЛОР-органов при гемобластозах, 
анализ которых свидетельствует о необходимо-
сти более углублённого изучения этого вопроса: 
выяснение их механизмов и разработка принци-
пов консервативного и хирургического лечения 

синуситов при заболеваниях системы крови. Это 
связано снижением иммунной системы, сниже-
нием устойчивости к инфекциям, токсическим 
действием цитостатиков и замедлением репара-
тивных процессов. При этом гнойно-
воспалительные процессы ухудшают состояние 
и течение основной патологии, оказывает нега-
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тивное влияние на клинико-лабораторные пока-
затели крови, приводят к прогрессированию 
проявлений геморрагического синдрома, огра-
ничению или отмене применения полихимиоте-
рапии. 

Цель исследования: оценить влияние 
воспалительных заболеваний носа и околоносо-
вых пазух на течение лейкозов. 

Материал и методы. Всего обследовано 
276 больных острыми и хроническими лейкоза-
ми, находившимися на стационарном и амбула-
торном лечении в клинике научно-
исследовательского института гематологии и 
переливания крови Министерства здравоохра-
нения Республики Узбекистан. Диагноз уста-
навливали совместно с гематологами на основа-
ние клинических проявлений, показателей пе-
риферической крови и костного мозга. Острые 
лейкозы выявлены у 32,7%, хронические – у 
68,3% обследованных больных. Наличие воспа-
лительных заболеваний околоносовых пазух 
выявляли на основание клинико-
инструментальных исследований. Контрольную 
группу составили 20 практически здоровых лиц. 
Для оценки степени интоксикации использова-
ны расчетные интегральные гематологические 
показатели. Гемограмму выполняли на гемато-
логическом анализаторе. Цифровой материал 
обработан методом вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Проведен-
ные исследования показали, что при острых ге-
мобластозах, особенно в период индукции ре-
миссии, гнойно-воспалительные заболевания 
носа и околоносовых пазух выявлены у 59,4% 
больных и протекали с выраженными симпто-
мами гнойного процесса. При микробиологиче-
ском исследовании имело место преобладание 

высевания нескольких микроорганизмов, часто 
анаэробов. В то же время хронические синуситы 
протекали в виде гнойного воспаления, инертно, 
плохо поддавались лечению, часто сопровожда-
лись носовыми кровотечениями. Изолирован-
ные поражения одной пазухи выявлено у 10% 
обследованных, поли-, геми- и пансинуситы 
выявлены у 58; 10 и 22% больных. При этом 
гематологические показатели периферической 
крови существенно ухудшались, возрастало 
число бластных клеток. При анализе изменений 
интегральных показателей лейкоцитов перифе-
рической крови больных были установлены бо-
лее выраженные сдвиги у больных со смешан-
ной патологией, что совпадало с клиническим 
течением основного заболевания, развитием 
тромбогеморрагического синдрома. При воспа-
лении мононуклеарные фагоциты способствуют 
локальному увеличению коагулирующих 
свойств крови, тканевой жидкости, лимфы, что 
сопровождается тромбозами и нарушением 
микроциркуляции, образующийся при этом 
фибрин выполняет защитную роль, ограничивая 
регион воспаления. Однако, параллельно, в рай-
оне воспаления, возрастает фибринолитическая 
активность, приводящая к нормализации крово-
тока по микрососудам и, одновременно, стиму-
лирующая развитие деструктивной фазы воспа-
ления. 

На основание полученных данных можно 
сказать: при хронических лейкозах гнойно-
воспалительные заболевания протекали со стер-
той клинической картиной, при острых, особен-
но в период индукции ремиссии, - с выражен-
ными симптомами гнойного процесса и эндо-
генной интоксикации. 

 
© Ш.Х. Бакиева, 2012  
 
 
 
 
 

А.Ю. БАРИЛЯК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ СЕРЕДИННОГО СТЕНОЗУ ГОРТАНІ 
 

Однією з основних причин виникненням 
серединного стенозу гортані є параліч обох го-
лосових складок. Порушення іннервації м’язів 
гортані часто виникає внаслідок травми пово-
ротного нерву при хірургічному лікування за-
хворювань щитовидної залози. Стеноз гортані 
спочатку носить компенсований або субкомпен-
сований характер, задовільне дихання при дос-
татньо звучному голосоутворенні в спокої і за-
труднення дихання при навантаженні, голосові 

складки знаходяться в парамедіальному 
положенні. З часом виникає контрактура попе-
речно-смугастої мускулатури гортані, які зво-
дять голосові складки. Останні сходяться в се-
рединному положені, наступає фаза 
декомпенсації, різке затруднення дихання, ча-
сом до асфіксії. Такий стан може розвинутися в 
найближчі години, тижні місяці, а навіть роки 
після травми і вимагає невідкладної 
трахеостомії. 
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Метою нашого дослідження було розро-
бити оптимальний спосіб хірургічного 
лікування серединного стенозу гортані. 

3 2008 по 2010 рік в ЛОР відділі ЛОКЛ 
стаціонарно лікувалися 22 пацієнти зі середин-
ним стенозом гортані. З них 18 жінок і 4 муж-
чини. Більшість наших пацієнтів (14 осіб) по-
ступили в ЛОР відділ через 2-3 місяці після ви-
конання операції на щитовидній залозі, причому 
в 10 осіб перші симптоми паралічу гортані вже 
було діагностовано відразу після операції. 
Трьом особам було накладено трахеостомію в 
хірургічному стаціонарі в найближчий час після 
операції. В 5 осіб декомпенсація дихання насту-
пила в пізній період від 12 місяців до 3 років. 
Усім хворим було виконано хірургічну пластику 
гортані - екстраларингеальна латерофіксація 
голосової складки. Перевагою такого методу є 
ощадливість до тканин гортані, особливо її 
слизової оболонки. Серед недоліків - відсутність 
контролю за шириною голосової щілини в 
процесі латерофіксації. Для контролю просвіту 
голосової щілини ми використовуючи пряму 

ларингоскопію, при необхідності з використан-
ням мікрохірургічого інструментарію проводив-
ся інтраларингеальний супровід. У 5 хворих 
після виконаної однобічної латерофіксації в 
терміні 6 – 12 місяців протилежна складка 
змістилась до відведеної складки, що спричини-
ло повторний стеноз гортані. У зв’язку з чим 
було виконано латерофіксацію протилежної 
голосової складки. У всіх решта пацієнтів 
просвіт гортані після 12 місяців був стабільний і 
достатній для дихання після одностороньої 
операції  

Висновки. Екстраларингеальна 
латерофіксація при серединному стенозі 
гортані, це методика, яка дає хороші результати 
і є ощадливою до тканин гортані. Найбільш оп-
тимальну ширину голосової щілини як в перед-
ньому так і в задньому її відділах ми 
встановлюємо візуально, уникаючи до певної 
міри конфлікту між дихальною і голосоутво-
рюючою функціями. При необхідності екстра-
ларингеальний доступ доповнюється 
інтраларингеальним 

 
© А.Ю. Бариляк, 2012  
 
 

 
 
 
В.А. БАШИНСЬКИЙ, О.І. ЯШАН, О.І. ШИЛО, У.Р. ДУЖИК, І.М. БУТВІН, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА  

(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА) 

СЕПТОФІТ В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 
 

Ангіна – це гостре інфекційне захворю-
вання, при якому місцеве гостре запалення ура-
жає лімфаденоїдну тканину різних мигдаликів 
горла. У переважній більшості випадків буває 
ангіна піднебінних мигдаликів, в той час як інші 
мигдалики втягуються у запальний процес від-
носно рідше. . Тому в лікарській практиці при-
йнято під терміном «ангіна» розуміти ангіну 
піднебінних мигдаликів. Загальні цифри захво-
рювання населення ангіною досить великі: се-
ред дорослих вона становить 4 – 5%, а серед 
дітей – більше 6% (В. Т. Пальчун, Н. А. Преоб-
раженский, 1978). 

Ангіна не є однорідним захворюванням, 
вона розрізняється за етіологією, патогенезом і 
формою клінічного перебігу. Ангіни бувають 
первинні і вторинні. Серед первинних ангін 
найчастіше зустрічаються катаральна, фоліку-
лярна і лакунарна. Найбільш легко перебігає 
катаральна ангіна. У лікуванні катаральної ангі-
ни застосовуються різні загальні і місцеві засо-
би. В оториноларингології відсутні відомості 

про використання препарату Септофіт у ліку-
ванні катаральної ангіни. 

Ми застосували Септофіт у місцевому лі-
куванні катаральної ангіни у дорослих.  

Септофіт – новий природний фітосептик 
місцевої дії, отриманий з рослини Цетрарія Іс-
ландська. Виробник – «Здравлє АТ», Сербія. 
Випускається в таблетках для розсмоктування. 
Складовими речовинами Септофіту є: уснінат 
натрію (натрієва сіль уснінової кислоти), ментол 
та допоміжні речовини (глюкози моногідрат та 
інші). Уснінат натрію проявляє антибактеріальні 
і протизапальні властивості, діє безпосередньо 
на збудників інфекції, запобігаючи її подальшо-
му поширенню і не ушкоджуючи нормальної 
мікрофлори слизової оболонки, не викликає ре-
зистентності. Ментол, потрапляючи на слизову 
оболонку, обумовлює вазодилатацію, відчуття 
прохолоди, м‘який анестезувальний, протизапа-
льний і дезодоруючий ефекти. Комбінація усні-
нату натрія та ментолу має виражену антибакте-
ріальну, протигрибкову, антипротозойну, анти-
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вірусну дію та помірну протизапальну і знебо-
лювальну дію. 

Септофіт застосовується для місцевого 
лікування інфекційно-запальних захворювань 
горла та ротової порожнини (фарингіт, ларингіт, 
тонзиліт, в тому числі ангіни, хрипота і болісні 
відчуття у горлі, стоматит пародонтоз, кандидоз 
ротової порожнини), а також верхніх дихальних 
шляхів, що супроводжуються сухим кашлем. 

Таблетки Септофіт розсмоктують в рото-
вій порожнині, не розжовуючи та не запиваючи. 
Дорослим та дітям старше 12 років призначають 
4 – 6 таблеток на добу кожні 4 – 6 годин, дітям 
від 4 до 12 років – до 4 таблеток на добу кожні 6 
годин. 

Під нашим спостереженням за період з 
2009 по 2011 рр. знаходилось 24 хворих на ката-
ральну ангіну віком від 20 до 46 років. Хворі 
скаржились на головний біль, підвищення тем-
ператури тіла в межах 37,1 – 38,1 ºС, біль в горлі 
при ковтанні. Під час фарингоскопії відмічались 
гіперемія і набряклість піднебінних мигдаликів. 
В мазках з носа і горла паличок Лефлера не ви-
явлено. 

Хворі були розподілені на 2 групи: ос-
новну (15 хворих) і контрольну (9). Групи бу-
ли співставлені за віком і перебігом захворю-
вання. Хворі основної групи отримували Сеп-
тофіт і загальноприйняте лікування, контро-
льної – тільки загальноприйняте лікування. 

Септофіт призначався по 1 таблетці кожні 4 
години, розсмоктуючи але не розжовуючи і не 
запиваючи. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: сб‘єктивна оцінка терапії хворими, фа-
рингоскопічна картина та показники температу-
ри тіла. При аналізі результатів лікування відмі-
чено більш інтенсивний регрес симптомів ангі-
ни у хворих основної групи. Скарги на головний 
біль, біль в горлі при ковтанні у хворих, що 
приймали Септофіт, поступово зникли через 3 – 
4 дні у більшості (11) хворих. Решта 4 пацієнти 
відмічали зменшення неприємних відчуттів у 
горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про 
позитивний перебіг захворювання: слизова обо-
лонка піднебінних мигдаликів була рожевою, 
нормальної консистенції. Температура тіла нор-
малізувалась у всіх хворих. У пацієнтів контро-
льної групи позитивний ефект наставав значно 
пізніше (до 8-9-го дня лікування). 

Нестерпності Септофіту, алергічних реа-
кцій та інших небажаних явищ не спостеріга-
лось у жодного хворого. 

Таким чином, застосування Септофіту у 
місцевому лікуванні катаральної ангіни у доро-
слих значною мірою усуває основні симптоми 
захворювання. Септофіт добре переноситься 
хворими, не має побічної дії, що дає підставу 
рекомендувати його для місцевої терапії хворих 
на катаральну ангіну. 
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(ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ  
ПРИ ЗАГОСТРЕННІ ХРОНІЧНОГО ЕТМОЇДИТУ 

 
Близько 15% дорослої популяції світу 

страждає на риносинусити. Однією з найбільш 
поширених форм риносинуситу є етмоїдит. В 
зв’язку з цим, вивчення морфологічних змін, які 
виникають в слизовій оболонці при загостренні 
хронічного етмоїдиту являє собою актуальний 
та перспективний напрямок науково-
практичних досліджень. Дослідження проводи-
лись на операційному матеріалі, який отримали 
під час ендоскопічних етмоїдотомій. Із отрима-
ного матеріалу за загальноприйнятою методи-
кою виготовляли препарати, які фарбували гіс-
тологічними та гістохімічними забарвленнями. 
В процесі імуногістохімічних досліджень вико-

ристані моноклональні антитіла до специфічно-
го маркера макрофагів – CD-68, маркера T-
лімфоцитів – CD-6 та маркера В-лімфоцитів – 
CD-20. 

За результатами досліджень визначено, 
що хронічне катаральне запалення слизової 
оболонки клітин ґратчастого лабіринту відбува-
ється за декількома етапами. На першому етапі 
виникає келихоподібна трансформація багато-
рядного миготливого епітелію, яка безпосеред-
ньо впливає на резистентний склад внутрішньо-
епітеліальних макрофагів. Внаслідок збільшен-
ня кількості келихоподібних клітин значно під-
вищується секреція рідкого альціан-позитивного 
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слизу, представленого кислими глюкозамінглі-
канами. У вивідних протоках залоз власного 
шару слизової оболонки також спостерігається 
виражена келихоподібна трансформація епіте-
лію, в результаті якої іноді виникають епітеліа-
льні мікрополіпозні розростання. Такі розрос-
тання частково або повністю обтурують вивідні 
протоки залоз, внаслідок чого в ацинусах нако-
пичується густий ШИК-позитивний секрет. При 
цьому альціан-позитивний секрет келихоподіб-
них клітин разом із продуктом секреції ацинусів 
– густим ШИК-позитивним секретом на апіка-
льній поверхні багаторядного миготливого епі-
телію утворює слизовий катар.  

При гнійній стадії загострення хронічного 
етмоїдиту внутрішньоепітеліальні макрофаги 
спочатку фагоцитують бактеріальні антигени. 

Утворені в результаті фагоцитозу імунологічні 
детермінанти в подальшому проникають у влас-
ний шар слизової оболонки, де контактують із 
лаброцитами. В результаті дегрануляції лабро-
цитів вивільняються медіатори запалення, які 
підвищують проникність стінок мікросудин. 
Внаслідок цього у власному шарі утворюються 
гнійні інфільтрати, до складу яких входять В-
лімфоцити, їх похідні – плазмоцити, а також 
сегментоядерні лейкоцити. Плазмоцити синте-
зують імуноглобуліни, які через міжклітинні 
простори епітелію проникають на його вільну 
поверхню. Отже, гнійний катар, який утворю-
ється на поверхні слизової оболонки клітин ґра-
тчастого лабіринту складається із слизу, нейт-
рофільних та еозинофільних лейкоцитів, а також 
імуноглобулінів. 
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ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ПОЛІПОЗНИМ РИНОСИНУСИТОМ,  
АСОЦІЙОВАНИМ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ  

АНТИГОМОТОКСИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 
 

Одним з найважчих алергійних захворю-
вань є бронхіальна астма (БА), яка часто асоці-
юється з алергійним ринітом і поліпозним рино-
синуситом (ПРС). Поширення БА в Україні ста-
новить 4-5% дорослого населення, а у хворих 
БА частота ПРС становить залежно від регіону 
70-90%.  

Патогенез БА з ПРС складний, але прові-
дна роль належить імунопатологічним механіз-
мам. У генезі БА з ПРС має роль дефіцит Т-
супресорної функції лімфоцитів, порушення 
захисної функції sIgА. Крім еозинофільного за-
палення слизової оболонки, підвищеної експре-
сії ендотеліальних і епітеліальних молекул адге-
зії, активізуються еозинофільні гранулоцити, що 
обумовлює додаткову продукцію цитокінів і 
веде до посиленої інфільтрації в слизову оболо-
нку базофілів, гладких клітин. Має значення 
вторинна імунна недостатність, що розвивається 
протягом захворювання і характеризується змі-
нами в різних ланках системного специфічного 
імунітету, а також неспецифічних факторів за-
хисту організму. 

Метою роботи було дослідження дії 
препаратів Лімфоміозот, Мукоза композитум, 
Траумель, Ехінацея композитум на імунологіч-
ні показники стану хворих зі змішаною фор-

мою бронхіальної астми в сполученні з  
ПРС.  

Матеріали і методи. Під спостереженням 
перебували 64 хворих у віці від 30 до 59 років зі 
змішаною формою БА у сполученні з ПРС. Дав-
ність захворювань коливалася від 3 до 10 років. 
До дослідження не включалися хворі із серед-
ньо-важкою й важкою формою БА, з гормоно-
залежною БА, а також хворі з важкою супут-
ньою патологією. Всім хворим проводилися 
клінічні, мікробіологічні, ендоскопічні, гістоло-
гічні й лабораторні імунологічні дослідження до 
лікування та через 3 тижні після закінчення кур-
су лікування. Імунологічні дослідження прово-
дили методом моноклональних антитіл. Визна-
чали концентрації Ig G, Ig А, Ig М у сироватці, 
вміст ЦІК.  

Досліджувані хворі були розділені на три 
групи: I група (контрольна) - 22 хворих, які оде-
ржували традиційну терапію (ТТ); II група - 20 
пацієнтів, які додатково до ТТ одержували пре-
парати Лімфоміозот і Мукоза композитум; у III 
групу ввійшли 22 хворих, які додатково до ТТ 
одержували: Лімфоміозот, Мукоза композитум, 
Траумель та Ехінацею композитум. 

Результати дослідження. До початку лі-
кування у всіх хворих відзначали напади ядухи 
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до 4 разів на день, кашель із мокротинням, за-
дишку, чхання, закладеність носа, ринорею, по-
гіршення нюху. Всі пацієнти відзначали зни-
ження якості життя. Проведені дослідження до-
зволили виявити певні закономірності в статусі 
хворих на БА асоційовану з ПРС. До лікування 
у всіх досліджуваних групах мали місце істотні 
зміни субпопуляційного співвідношення клітин: 
підвищення Т - Хелперних (CD4) і зниження Т-
Супресорно-Цитотоксичних (CD8) лімфоцитів. 
Одночасно спостерігалася значна активація гу-
моральної ланки імунітету: збільшення пропор-
ції антитілоутворюючих В-Лімфоцитів (CD22) і 
підвищення практично у всіх групах досліджу-
ваних імуноглобулінів G, М. Характерним для 
обстежуваних було зниження фагоцитарної фу-
нкції, до 30% від норми, що є показником дефі-
циту неспецифічної ланки імунітету.  

У результаті лікування спостерігалось збі-
льшення пулу CD3 лімфоцитів, статистично дос-

товірне лише в третій групі спостереження. Зміна 
субпопуляційного складу Т-Лімфоцитів привело 
до зниження імунорегуляційного індексу, що є 
показником зменшення активності алергійного й 
аутоімунного процесу. Мало місце зниження ак-
тивації гуморальної ланки імунітету – зменшення 
В-Лімфоцитів і сполученої з ним зміни дисбалан-
су фракції імуноглобулінів – зменшення перева-
жно Igм, однак, статистично достовірна нормалі-
зація Ig спостерігалася лише у хворих, що одер-
жували антигомотоксичну терапію. Істотні зни-
ження ЦІК у крові хворих лише в ІІ й ІІІ групах 
хворих, що свідчить про інгібірування аутоімун-
ного процесу в результаті терапії антигомотокси-
чними препаратами. Ці зміни в імунологічному 
статусі відповідали клінічним змінам: зниженням 
явищ інтоксикації, порідшанням або зникненням 
нападів ядухи, поліпшенням носового дихання, 
зменшенням виділень із носа, зменшенням реци-
дивування назального поліпозу. 
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ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ТА КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ МІЦЕТОМ НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ 
 

Найбільш розповсюдженою формою мі-
козу навколоносових пазух є міцетома. В біль-
шості випадків захворювання викликається гри-
бками Aspergillus. Ці гриби поширені в природі, 
зустрічаються в ґрунті, сіні, зіпсованій їжі, плі-
сенях, домашньому пилу. Їхні спори можуть 
попадати на слизову оболонку носа й навколо-
носових пазух при кожному вдиху.  

Метою проведеного дослідження було пі-
двищення ефективності діагностики, лікування і 
реабілітації хворих з хронічними мікотичними 
захворюваннями носа і навколоносових пазух на 
основі даних функціональних та ендоскопічних 
досліджень архітектоніки різних навколоносо-
вих пазух і внутрішньоносових структур. 

Матеріал та методи дослідження. Для 
вирішення поставлених цілі, нами було прове-
дено обстеження і лікування 156 хворих у віці 
від 18 до 65 років з хронічними запальними за-
хворюваннями навколоносових пазух грибкової 
етіології та їх ускладненнями. За методами ліку-
вання 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 дослі-
джувані групи були однорідними (Р >0,005). 

Контрольну групу склали 10 практично 
здорових осіб із числа студентів, на яких прове-
дено дослідження стану мукоциліарного клірен-
су (сахариновий тест) та дихальної функції носа 
– ринопневмометрія. Всім обстежуваним паціє-
нтам нами проводилося дослідження стану ае-
родинаміки порожнини носа.  

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. При проведенні клінічних та мікологічних 
досліджень встановлено, що у 134 (85,9%) паці-
єнтів діагностована хронічна неінвазивна форма 
грибкового синуситу – міцетома. При цьому 
найбільш розповсюдженою локалізацією вияв-
лено верхньощелепну пазуху – 84 пацієнта. Ін-
вазивна форма грибкового синуситу спостеріга-
лась у 18 випадках.  

Основними скаргами при одонтогенному 
запаленні максилярного синусу був біль або тя-
жкість у проекції пазухи (84,5%) і гнійні виді-
лення 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 
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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 виділен-
ня з носа, виділення з носа у вигляді «рідкого 
сиру »з запахом« цвілі »і відчуття тиску в підг-
лазничній області більше не спостерігалися. У 
4,3 ± 4,2% зберігався біль в зубах верхньої ще-
лепи, 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. У 
пацієнтів 1 групи в жодному випадку протягом 
1 року післяопераційного спостереження реци-
диву поліпозного процесу ми не спостерігали. У 

3 пацієнтів групи порівняння (6,98%) спостері-
гався рецидив поліпозного процесу протягом 8 – 
12 місяців післяопераційного періоду. 

Висновки. У переважної більшості паці-
єнтів (78,6%) з мікотичним ураженням навко-
лоносових пазух мають місце морфологічні 
порушення внутрішньоносових структур, що 
порушують нормальну аеродинаміку порожни-
ни носа, та створюють умови для порушення 
дренажу та вентиляції навколоносових пазух. 
Порушення функції мукоциліарного кліренсу 
порожнини носа спостерігаються у 67,9% паці-
єнтів з міцетомами навколоносових пазух ї ко-
релюють з внутрішньоносовими аномаліями. 
Зміни в остіомеатальному комплексі при одон-
тогенному верхньощелепному синуситі носять 
вторинний характер і зустрічаються рідше 
(24,3%), ніж при риногенному грибковому си-
нуситі (79,4%). 
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ЛІКУВАННЯ АДЕНОЇДИТУ У ПАЦІЄНТІВ ДИТЯЧОГО ВІКУ 
  
Аденоїдит являє собою гостре або хроні-

чне запалення глоткового мигдалика, що може 
протікати як на тлі його гіпертрофії, так і при її 
відсутності. Етіологічними факторами у виник-
ненні гіпертрофії глоткового мигдалика є реци-
дивуючі вірусні та бактеріальні інфекції, алергі-
чні захворювання. Ступінь порушення носового 
дихання залежить від величини, форми і будови 
аденоїдів, розміру та конфігурації носоглотки, 
супутніх запальних змін. 

В дитячій оториноларингології пробле-
ма захворювань лімфаденоїдного глоткового 
кільця є однією з найбільш актуальних. Пато-
логія мигдаликів в значній мірі є причиною 
респіраторної захворюваності у дітей, особли-
во дошкільного віку. При цьому найчастіше 
зустрічається ураження глоткового мигдалика 
(ГМ) – біля  50% всіх ЛОР-захворювань у віці 
від 1 року до 7. 

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

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

Нашу увагу привернули натуральні пре-
парати, які нормалізують нейроендокринні по-
рушення й імунологічний дисбаланс на локаль-
ному та загальному рівні захворювання. Ми зу-
пинились на використанні натурального ком-
плексного препарату, який відновлює захисну 
функцію мигдаликів – “ Тонзилотрен“ та нату-
ральному комплексному препарату, який був 
створений для лікування риносинуситів – “Ци-
набсин“. 

Дослідження проводилось на базі дитячо-
го ЛОР-відділення. 

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

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

На 30 добу дослідження сума балів симп-
томів хронічного аденоїдиту знизилася у групі 
дітей, які приймали тонзилотрен на  76,7%, у 
групі лікування цинабсином на 74%, у групі, що 
приймала комплекс цинабсина + тонзилотрен – 

на 90,8%.У той час, як у групі контролю – на 
35,5%. 

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

Таким чином, дослідження ефективності 
препаратів Цинабсин і Тонзилотрен у комплекс-
ному лікуванні аденоїдитів, особливо при призна-
ченні 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 хірургічного лікування. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТОНЗИЛОТРЕНУ В ЛІКУВАННІ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 
 

Ангіна – це гостре запалення піднебінних 
мигдаликів. Зустрічається доволі часто в прак-
тиці оториноларинголога, педіатра, педіатра-
інфекціоніста, терапевта, інфекціоніста, сімей-
ного лікаря. Захворюваність населення на ангіну 
серед дітей складає більше 6%, серед дорослих – 
4-5% (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978). Ангіни бувають первинні і вторинні. Се-
ред первинних ангін найчастіше зустрічаються 
катаральна, фолікулярна і лакунарна. Одна з 
первинних ангін – фолікулярна – перебігає тяж-
че, ніж катаральна і дещо легше, ніж лакунарна. 

Важливе значення в лікуванні фолікуляр-
ної ангіни надається використанню засобів, що 
мають системну протизапальну дію і сприяють 
підвищенню природної резистентності організ-
му і засобів імунокорекції.  

Серед багатьох середників, що застосо-
вуються в лікуванні фолікулярної ангіни у дітей, 
нашу увагу привернули натуральні продукти, 
які нормалізують нейроендокринні порушення і 
імунологічний дисбаланс на локальному і зага-
льному рівні захворювання. 

Для лікування фолікулярної ангіни у ді-
тей ми застосували натуральний комплексний 
препарат, який відновлює захисну функцію ми-
гдаликів – «Тонзилотрен».  

Тонзилотрен стимулює власні захисні ме-
ханізми при вірусних і бактерійних інфекціях в 
горлі. Завдяки цьому досягається повне виліку-
вання і запобігання рецидивам. Цим препаратом 

проводиться лікування всіх стадій запалення, 
від початкових скарг до хронічно-рецидивної 
форми. Тонзилотрен застосовується при гостро-
му запаленні мигдаликів (ангінах), хронічних і 
хронічно-рецидивних тонзилярних ангінах, гі-
перплазії мигдаликів, а також після хірургічного 
видалення мигдаликів у дітей та дорослих. Під 
нашим спостереженням за період з 2008 по 2011 
рр. знаходилось 27 дітей, хворих на фолікулярну 
ангіну, віком від 6 до 18 років. Діти або їх бать-
ки скаржились на головний біль, підвищення 
температури тіла в межах 38,1 – 39,2ºС, сильний 
біль в горлі при ковтанні. Нерідко відмічалась 
ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. Фа-
рингоскопічно визначалась розлита гіперемія і 
інфільтрація м‘якого піднебіння і піднебінних 
дужок, збільшення і гіперемія мигдаликів, наяв-
ність на їх поверхні жовтавих чи жовтаво-білих 
крапок (нагноєння фолікулів мигдаликів). При 
дослідженні мазків із носа і горла паличок Леф-
лера не знайдено. Діти були розподілені на дві 
групи: основну і контрольну. Групи були співс-
тавлені за віком і перебігом захворювання. Ос-
новна група складала 18 дітей, контрольна – 9. 

Діти основної групи отримували Тонзи-
лотрен досередини і полоскання горла антисеп-
тичними розчинами. Дітям контрольної групи 
призначалась протизапальна терапія і полоскан-
ня горла також антисептичними розчинами. 
Препарат Тонзилотрен призначався дітям віком 
від 6 до 12 років по 1 таблетці кожні 2 години 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2012  15 

(до 8 разів на день) перші 2 дні, затим по 1 таб-
летці 3 рази на день до повного одужання, дітям 
віком від 13 до 18 років по 1 таблетці кожну го-
дину (до 12 разів на день) перші 2 дні, потім по 
1 таблетці 3 рази на день до повного одужання. 
Критеріями оцінки ефективності лікування бу-
ли: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або їх ба-
тьками (вплив на головний біль, вплив на біль в 
горлі при ковтанні, відчуття більш легкого пе-
ребігу захворювання, відчуття більш швидкого 
одужання), фарингоскопічна картина (колір, 
консистенція слизової оболонки м‘якого підне-
біння і піднебінних дужок, величина мигдали-
ків, відсутність на їх поверхні нагноєних фолі-
кулів), показники температури тіла. 

При аналізі результатів лікування відміче-
но інтенсивніший регрес симптомів запалення 
піднебінних мигдаликів у дітей основної групи. 
Так, всі діти або їх батьки вказували на зникнен-
ня головного болю, 87% – на зникнення, 13% – 
на зменшення болю в горлі при ковтанні, 73% – 
на відчуття більш легкого перебігу захворюван-
ня, 65% – на відчуття більш швидкого одужання 
(на 5-6-й день лікування). У дітей контрольної 
групи ці показники були значно нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 5-6-й день лікування у 84% дітей основ-
ної групи. Слизова оболонка піднебінних миг-
даликів, м‘якого піднебіння і піднебінних дужок 
у них мала рожевий колір, була звичайної кон-
систенції, мигдалики мали звичайну величину, 
нагноєні фолікули були відсутні. У дітей конт-
рольної групи фарингоскопічна картина норма-
лізувалась на 5-6-й день лікування в 59% випад-
ків. 

Температура тіла нормалізувалась на 5-6-
й день лікування у всіх дітей основної групи. В 
контрольній групі нормалізація температури 
тіла на 5-6-й день лікування спостерігалась у 
84% дітей. 

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

Таким чином, застосування Тонзилотрену 
для лікування фолікулярної ангіни у дітей ви-
явилось ефективним. Отримані результати да-
ють підставу рекомендувати Тонзилотрен для 
лікування фолікулярної ангіни у дітей як систе-
мний протизапальний засіб. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТОНЗИПРЕТУ ПРИ ЛІКУВАННІ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 
 

Ангіна – це гостре інфекційне захворю-
вання з місцевими проявами у вигляді гострого 
запалення лімфаденоїдної тканини різних ком-
понентів горла. Переважно спостерігається ан-
гіна піднебінних мигдаликів, тоді як інші миг-
далики запалюються відносно рідше. Тому під 
терміном «ангіна» розуміють ангіну піднебін-
них мигдаликів. Ангіна – доволі часте захворю-
вання. Вона складає 3-7 % від усіх реєструємих і 
17-42% від усіх інфекційних форм (И. Б. Солда-
тов, 1997). Ангіни бувають первинні і вторинні. 
Серед первинних ангін найчастіше зустрічають-
ся катаральна,фолікулярна і лакунарна. Із них 
найтяжче перебігає лакунарна ангіна. Для її лі-
кування застосовуються різні засоби загальної і 
місцевої дії. 

Ми застосували Тонзипрет при лікуванні 
лакунарної ангіни у дітей. 

Тонзипрет – комбінований препарат рос-
линного походження. Випускається в таблетках 

для розсмоктування і в каплях для перорального 
застосування. До складу таблеток входять лако-
ніс американський, гваякове дерево, перець 
стручковий. Краплі містять лаконіс американсь-
кий, гваякове дерево, перець стручковий, спирт 
етиловий. 

Лікарські рослини, що входять до складу 
препарату, містять сапоніни, флавоноїди, ефірні 
олії. Перець стручковий містить пекучі речови-
ни капсаїциноїди, серед яких переважає капсаї-
цин. Завдяки цьому препарат володіє природ-
ним пекучим смаком, надає анальгезувальну і 
протизапальну дію. Лаконіс американський во-
лодіє також імуностимулювальною дією. Тон-
зипрет показаний при гострих і хронічних запа-
леннях горла, гортані і мигдаликів (тонзиліт, 
ларингіт, фарингіт). При гострих захворюван-
нях,дорослим і дітям, старше 12 років признача-
ється кожні 30хв, але не більше 12 разів на день 
по 1 таблетці чи по 5 – 10 крапель, дітям від 6 до 
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12 років – не більше 8 разів на день по 1 таблет-
ці чи по 5 – 10 крапель, дітям від 1 до 6 років – 
не більше 6 разів на день по 1 таблетці чи по 5- 
10 крапель. Під нашим спостереженням за пері-
од з 2008 по 2011 рр. знаходилось 19 дітей, хво-
рих на лакунарну ангіну, віком від 7 до 18 років. 

Діти або їх батьки скаржились, що у ди-
тини відмічається головний біль, підвищення 
температури тіла в межах 38,3 – 39,3 ºС, силь-
ний біль в горлі при ковтанні, часто відмічались 
ірадіація  болю у вухо, підвищена салівація. При 
фарингоскопії визначались гіперемія і збіль-
шення піднебінних мигдаликів, наявність в ла-
кунах жовтаво-білих нашарувань. Дослідження 
мазків із носа і зіва паличок Лефлера не вияви-
ло. 

Діти були розподілені на дві групи: осно-
вну (10) і контрольну (9). Групи були співстав-
лені за віком і перебігом захворювання. Діти 
основної групи отримували Тонзипрет і загаль-
ноприйняте лікування, контрольної – тільки за-
гальноприйняте лікування. Дітям від 13 до 18 
років Тонзипрет призначався кожні 30 хв (до 12 
разів на день) по 1 таблетці, розсмоктуючи, але 
не розжовуючи та не запиваючи, дітям від 7 до 
12 років – 8 разів на день по 1 таблетці. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми, фа-

рингоскопічна картина і показники температури 
тіла. При аналізі результатів лікування відзна-
чено більш інтенсивний регрес симптомів ангі-
ни у дітей основної групи. Скарги на головний 
біль, сильний біль в горлі при ковтанні у дітей, 
що отримували Тонзипрет і загальноприйняте 
лікування, поступово зникли через 5 – 6 днів у 
більшості (8) дітей. Решта 2 дітей відмічали 
зменшення неприємних відчуттів в горлі. Фари-
нгоскопічна картина вказувала на позитивний 
перебіг захворювання: слизова оболонка підне-
бінних мигдаликів була рожевою,мигдалики 
мали звичайну величину, нашарування в лаку-
нах не було. Температура тіла нормалізувалась у 
всіх дітей. У дітей контрольної групи позитив-
ний ефект наставав до 10 – 11-го дня лікування. 

Стерпність препарату Тонзипрет у всіх ді-
тей була доброю, алергічних реакцій та інших 
небажаних явищ не відмічалось у жодної дитини. 

Таким чином, застосування Тонзипрету в 
лікуванні лакунарної ангіни у дітей значною 
мірою усуває основні симптоми захворювання. 
Тонзипрет добре переноситься дітьми, не має 
побічної дії, що дає підставу рекомендувати йо-
го для терапії дітей на лакунарну ангіну. Тонзи-
прет може поповнити арсенал середників, які 
використовуються при лікуванні лакунарної 
ангіни у дітей. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИНАУРАЛЬНОГО КОХЛЕАРНОГО  
ИМПЛАНТА У ВЗРОСЛОГО ПОЗДНООГЛОХШЕГО ПАЦИЕНТА 

 
Благодаря развитию мероприятий по кох-

леарной имплантации (КИ) за последние не-
сколько лет в Украине сотни пациентов получи-
ли возможность услышать окружающий мир. 
Использование аудиологического скрининга, 
нацеленность педиатров и широкое освещение 
программы в средствах массовой информации 
привело к более раннему выявлению глухих 
детей и уменьшению возраста КИ. Однако в на-
стоящее время существует проблема со взрос-
лыми позднооглохшими, для которых програм-
ма по КИ отсутствует. При этом многие люди 
теряют слух в молодом и трудоспособном воз-
расте, что приводит к инвалидизации, пробле-
мам в семье и обществе, изменению образа жиз-
ни. В то же время известно, позднооглохшие 

взрослые требуют значительно меньше затрат и 
реабилитационных мероприятий. 

У нас имеется определенный опыт работы 
с четырьмя взрослыми пациентами в возрасте от 
18 до 36 лет, которым КИ была выполнена в 
Днепропетровске в 2007 году. О результатах 
послеоперационной реабилитации мы неодно-
кратно сообщали на конференциях и в прессе. 
Всем больным была выполнена КИ на одном 
ухе. Однако известно, что у пациентов, имплан-
тированных с двух сторон, обнаруживаются 
преимущества бинаурального слуха, присущего 
здоровым лицам, важнейшими из которых яв-
ляются эффект тени головы, улучшение разбор-
чивости речи в шуме, возможность локализации 
источника звука и эффект суммации. В настоя-
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щее время двухсторонняя КИ широко применя-
ется в качестве безопасного и эффективного 
средства билатеральной стимуляции слуховых 
центров (В.Кузовков, Ю.Янов, 2010). 

В июне 2012 года в ЛОР-клинике ГУ 
«Днепропетровская медицинская академия» на 
базе Областной клинической больницы им 
И.Мечникова мы прооперировали пациенту Т., 
34 лет, которая потеряла слух 10 лет назад после 
перенесенного гриппа. Особенностью операции 
было использование бинаурального кохлеарного 
импланта Neurelec Digisonic SP Binaural. 

Внутренняя часть данного устройства со-
стоит из одного приемника/передатчика, в кото-
ром соединяются два массива разной длины по 
12 активных электродов на каждом. Один мас-
сив (7 см) был введен в ипсилатеральную (пра-
вую) улитку по отношению к стороне приемни-
ка/передатчика, а второй (39,75 см) был разме-
щен в «туннеле» под кожей головы и введен в 
левую улитку. Наружная часть включает в себя 
один стандартный процессор Saphyr SP. Эта 
часть находится на правом ухе и взаимодейст-
вует с внутренней катушкой, а также с микро-
фоном Widex CROS (Widex Corp., Дания), раз-
мещенным на левом ухе и соединенным с про-
цессором с помощью кабеля. Таким образом, 
получается эффект бинаурального слуха. По 
данным зарубежных авторов (N.Verhaert et al., 

2012), главным преимуществом данного типа 
импланта Neurelec Digisonic SP Binaural являет-
ся снижение затрат по сравнению с КИ двумя 
имплантами. 

После первой активации процессора па-
циентка различала на слух отдельные звуки 
(«о», «а», «и»), через месяц после подключения 
отдельные простые слова и бытовые звуки 
(щелчки, шум воды и т.п.). Локализацию источ-
ника звука больная стала определять через 3 
недели после подключения, однако пока эти 
навыки выражены нечётко. В связи с неболь-
шим промежутком времени после первой акти-
вации процессора, разборчивость в шумной об-
становке пока не отличается от монаурально 
имплантированных пациентов. В дальнейшем 
мы будем сообщать о полученных результатах 
реабилитации. 

После появления в прессе информации о 
проведенной КИ у взрослого, мы получили 
большое количество обращений пациентов с 
различной патологией слуха. В настоящее время 
мы формируем базу позднооглохших взрослых, 
нуждающихся в КИ. Всего в Украине насчиты-
вается около 100 тысяч глухих, многие из кото-
рых потеряли слух после овладения речью, по-
этому КИ у взрослых является важной и акту-
альной проблемой и решение задач по ее вы-
полнению требует привлечения государства. 

 
© В.В. Березнюк, А.В. Зайцев, 2012  
 
 

 
 
 

ВАС. ВАС. БОГДАНОВ, А.В. ЗАВАДСКИЙ, ВАС. ВЛАД. БОГДАНОВ  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБОНЯНИЯ 
 

В разных странах мира частота распро-
страненность дизосмий среди населения колеб-
лется от 1% до 5%. При этом пациенты часто не 
замечают нарушений собственного обоняния и 
не акцентируют внимание медработников на 
этих жалобах. Несмотря на широкую распро-
страненность расстройств обоняния, их высо-
кую значимость для здоровья и качества жизни, 
в Украине отсутствует общепринятая классифи-
кация дизосмий, а также современные, стандар-
тизированные методы их диагностики и лече-
ния.  

В настоящее время используются сле-
дующие методы исследования обонятельного 
анализатора: 

І. Ринологические методы 

ІІ. Ольфактометрические методы (орто- и 
ретроназальные, пороговые и надпороговые, 
одно- и двусторонние) 

a) Субъективные (психофизические),  
b) Объективные (электрофизические) 
III. Морфологические методы 
IV. Дополнительные (визуализационные) 

методы 
V. Другие методы 
I. Ринологические методы. Передняя и 

задняя риноскопия и эндоскопическое исследо-
вание полости носа позволяет выявить различ-
ные анатомические аномалии, синехии, отеки, 
полипы и новообразования, которые могут яв-
ляться причиной риногенной дизосмии. 

II. Ольфактометрические методы 
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a) Субъективные (психофизические) ме-
тоды 

В настоящее время существует около 200 
различных тестов. Но действительно широко 
используются лишь немногие из них, имеющие 
обширную доказательную базу: «University of 
Pennsylvania Smell IdentificationTest», 
«Connecticut Chemosensory Clinical Research 
Center Test», «Sniffin’ Sticks’ Test» (SST). Во 
время психофизического тестирования пациенту 
предлагается понюхать определенные запахи и 
охарактеризовать их. К преимуществам этих 
методов относится скорость исследования, по-
зволяющая создавать скрининг-тесты для экс-
пресс-оценки обоняния. Расширенные тесты 
позволяют достоверно различать «нормосмию», 
«гипосмию» либо «функциональную аносмию». 
При помощи различных психофизических мето-
дик тестируются пороги обоняния, идентифика-
ция и дискриминация запахов.  

b) Объективные (электрофизические) ме-
тоды 

- Обонятельные вызванные потенциалы 
(ОВП) - регистрируются на электроэнцефало-
грамме после интраназальной ольфакторной 
стимуляции. Снятие ОВП требует значительных 
временных и материальных затрат, необходимая 
аппаратура громоздка и дорогостояща, поэтому 
данный метод используется, в основном, для 
научных исследований и решения вопросов су-
дебно-медицинской экспертизы. 

- Электроольфактография (ЭОГ) - позво-
ляет с помощью поверхностных электродов 
оценить электрическую активность перифери-
ческого отдела обонятельного анализатора – 
рецепторных нейронов. ЭОГ активно использу-
ется в научных исследованиях, однако в рутин-
ной клинической практике пока не нашла свое 
место в связи со сложностью ее проведения и 
ненадежностью результатов.  

- Contingent Negative Variation (Зависимая 
Негативная Вариация) – это негативное смеще-
ние кривой ЭЭГ в ожидании стимула. Этот фе-
номен считается объективным методом иссле-
дования, но его применение ограниченно. 

- Другие методы объективной ольфакто-
метрии: электроэнцефалография, регистрация 
изменения внешнего дыхания, исследование 

пупиллярных рефлексов, моргания и потоотде-
ления в ответ на обонятельные раздражители. 

III. Морфологические методы (ММ) 
ММ позволяют оценить количество, ха-

рактер и плотность распределения обонятель-
ных рецепторов, процессы их апоптоза и реге-
нерации.  

IV. Дополнительные (визуализацион-
ные) методы: 

a) Компьютерная томография (КТ), циф-
ровая объемная томография (ЦОТ), магнито-
резонансная томография (МРТ) - позволяют 
оценить возможные риносинусогенные, травма-
тические и центральные причины дизосмии, 
определить состояние обонятельной щели. 

b) Измерение объема обонятельной луко-
вицы (ОЛ) 

Объем ОЛ коррелирует с показателями 
обонятельной функции пациента и является 
прогностическим фактором восстановления 
обоняния. 

c) Методы локализации обонятельного 
возбуждения в ЦНС 

Позитронная эмиссионная томография, 
функциональная магнито-резонансная томогра-
фия и магнито-энцефалография широко исполь-
зуются в исследованиях обонятельной памяти, 
эмоций, вызванных запахами, механизмов «ню-
хания», различий в восприятии запахов орто- и 
ретроназальным путем и влияния возраста и 
пола на обонятельную функцию.  

V. Другие методы: стандартизированное 
анкетирование для диагностики качественных 
дизосмий и измерения качества жизни, связан-
ного с потерей обоняния. 

На наш взгляд, наиболее подходящей для 
внедрения в Украине современной тест-
системой, благодаря ее универсальности, эко-
номичности, простоте использования и широкой 
доказательной базе, является «Sniffin’ Sticks 
Test», разработанный в Германии. Нами была 
проведена адаптация SST к использова-нию в 
условиях Украины. В результате контрольного 
тестирования 50 здоровых добровольцев уро-
вень распознавания всех запахов превысил 80%. 
Это открывает широкие возможности SST для 
диагностики и контроля лечения расстройств 
обоняния. 

 
© Вас. Вас. Богданов, А.В. Завадский, Вас. Влад. Богданов, 2012  
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В.В. БОГДАНОВ, В.А. КРАСНИКОВ, А.В. ЛОГАСЮК, С.Е. ИВАНОВ,  
В.П. КАЛИНКИН (СИМФЕРОПОЛЬ, СЕВАСТОПОЛЬ; УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ ТИТАНОВЫХ МИНИПЛАСТИН  
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ СТЕНОК  ЛОБНОЙ ПАЗУХИ 

 
Последние десятилетия характеризуются 

стремительным усилением процессов урбаниза-
ции, быстрыми изменениями в производствен-
ной и социальной сферах жизни общества. Эти 
процессы сопровождаются непрерывным рос-
том травматизма.  

Травматические деформации верхней и 
средней зон лица составляют 20-68% от всех 
травм лицевого скелета. Основной пик травма-
тизма приходится на 20-40 лет, что выводит 
проблему адекватного лечения данной нозоло-
гии в разряд социально значимых (И.П. Васи-
ленко и соавт., 2010). Несмотря на большое ко-
личество методик и пластических материалов, 
проблема восстановления целостности анатоми-
ческих структур и благообразия лица остается 
крайне актуальной. 

Нами с целью восстановления целостно-
сти передней стенки лобной пазухи при ее по-
сттравматической деформации разработана ме-
тодика использования титановых минипластин 
без жесткой фиксации их к окружающим кост-
ным структурам, позволяющая зафиксировать 
костные отломки в положении близком к ис-
ходному и создать оптимальные условия для 
консолидации перелома.  

Методика операции. Из стандартного 
доступа по брови послойно обнажали место пе-
релома, не отделяя надкостницу от костных от-
ломков. Распатором или зажимом производили 
репозицию костных отломков, мелкие костные 

фрагменты удаляли, полость пазухи промывали 
и осматривали эндоскопом. В нужных местах по 
краям костных отломков накладывали фрезевые 
отверстия и фиксировали их между собой вик-
риловыми швами. Затем на место перелома (как 
правило, в проекции надбровной дуги) наклады-
вали титановую минипластину (слегка изогнув 
ее кнаружи, такой длины, чтобы ее концы опи-
рались на неповрежденные фрагменты лобной 
кости. Свободные концы лигатур выводили че-
рез отверстия минипластины и плотно фиксиро-
вали костные отломки к ней. Пазуху дренирова-
ли подключичным катетером, мягкие ткани 
ушивали послойно. В послеоперационном пе-
риоде проводилось обычное лечение. Всего по 
предложенной методике прооперировано 6 па-
циентов. Максимальный срок наблюдения 26 
месяцев. Осложнений не отмечено. До настоя-
щего времени никто из пациентов с вопросом о 
удалении импланта не обращался. 

Использование титановых минипластин 
позволяет получить хороший функциональный 
и косметический результат при коррекции пере-
ломов стенок лобных пазух, исключить «прова-
ливание» отломков в полость пазухи при их ре-
позиции. В тоже время методика операции от-
личается минимальной травматичностью (нет 
необходимости в широком коронарном разрезе, 
отделении надкостницы, фиксации импланта 
винтами) и не требует специального инструмен-
тария. 

 
© В.В. Богданов, В.А. Красников, А.В. Логасюк, С.Е. Иванов, В.П. Калинкин, 2012  
 
 

 
 

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

ЛЕЧЕНИЕ ЭКССУДАТИВНОГО ОТИТА  
У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 
Среди негнойных воспалительных забо-

леваний уха у детей на втором месте по частоте 
встречаемости располагается экссудативный 
средний отит. Несмотря на нетяжёлое клиниче-
ское течение этого заболевания, в случае отсут-
ствия лечения, либо недостаточной его эффек-
тивности, исходом болезни становится стойкая 
тугоухость, что может потребовать хирургиче-
ского вмешательства, а, в ряде случаев, может 
привести к инвалидизации ребёнка. Среди ос-

новных причин экссудативного отита на сего-
дняшний день называют высокую аллергизацию 
детского населения а также нерациональную 
антибиотикотерапию, что ведёт к появлению 
резистентной микрофлоры и развитию вялоте-
кущих форм воспаления в среднем ухе с об-
струкцией слуховой трубы. 

Целью нашей работы была разработка ал-
горитмов лечения этой патологии в различных 
возрастных группах и повышение эффективности 
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лечения детей с экссудативным отитом. Исследо-
вание проводилось в 2007-2011 г.г. на базе педи-
атрического отделения ДГКБ№3 г.Одессы и 
ЛОР-кабинета Ильичевской детской поликлини-
ки. За 5 лет нами было обследовано и пролечено 
385 пациентов с экссудативным отитом, без отя-
гощенного анамнеза и не имевших сопутствую-
щих заболеваний на момент осмотра. Распреде-
ление по возрасту было следующим: младший 
школьный возраст (6 – 9 лет) – 27 детей ( 7%), 
средний школьный (10-14 лет) –140 детей (36,4 
%) и старший школьный (15-17 лет) – 218 детей 
(56,6 %). Согласно возрастному критерию были 
сформированы группы исследования. Небольшое 
количество детей в 1-группе связано с редкостью 
данной патологии в раннем возрасте, что обу-
словлено анатомо-физиологическими особенно-
стями строения слуховой трубы и мукопериоста 
барабанной полости. Обследование заключалось 
в сборе анамнеза, ото- и риноскопии, определе-
нии проходимости слуховой трубы, фиброскопии 
носоглотки и отомикроскопии (по показаниям) и 
аудиологическом исследовании. Лабораторные 
исследования помимо общеклинических включа-
ли в себя определение уровня Ig E сыворотки 
крови. 

Жалобы пациентов были сходными и не 
отличались от таковых у взрослых больных: 
чувство дискомфорта, заложенности в ухе, сни-
жение остроты слуха, шум, ощущение перели-
вания жидкости в ухе, незначительная болез-
ненность, аутофония. Данные анамнеза болезни, 
сведенные в общую таблицу, показали, что от 
момента заболевания до обращения к специали-
сту проходило в среднем от 1,4 (в младшей 
группе) до 2,9 (в старшей группе) суток. Данные 
объективного обследования выявляли тотальное 
либо парциальное втяжение барабанной пере-
понки и наличие экссудата. На аудиограмме 
отмечалось повышение порогов воздушнопро-
веденных звуков на 10-35 дБ ( в среднем 18,5 + 
2,35 дБ). При тимпанометрии у большинства 
обледованных пациентов (68 из 74 обследован-
ных, или 91,9%) зарегистрирована тимпано-
грамма типа «С».  

С целью восстановления проходимости 
слуховой трубы, разжижения и эвакуации экссу-

дата во всех группах использовались системные 
деконгестанты (Мили-Носик) и секретолитики 
(Синупрет) в возрастных дозировках. У детей с 
повышенным уровнем сывороточного Ig E в ка-
честве антигистаминного препарата был выбран 
Эриус (сироп – до 12 лет, в старшем возрасте – 
таблетированная форма). При наличии катараль-
ных явлений и субфебрильной температуре на-
значали Эреспал. У детей младшего школьного 
возраста этим лечебная тактика ограничивалась. 
У детей среднего возраста к медикаментозному 
лечению добавляли продувания слуховых труб 
по Политцеру и самопродувание под контролем 
родителей. У детей старшего возраста произво-
дили также катетеризацию слуховой трубы с 
введением 0,1-0,3 мл. р-ра дексаметазона и трип-
сина. Указанное лечение оказалось эффективным 
у 357 больных детей. У 28 пациентов в связи с 
неэффективностью вышеописанной тактики 
пришлось прибегнуть к шунтированию барабан-
ной полости в условиях ЛОР-клиники Одесского 
национального медуниверситета. При этом вяз-
кость экссудата напрямую коррелировала со сро-
ками заболевания, после 3-х недель болезни экс-
судат зачастую приобретал желеобразную конси-
стенцию, что создавало определённые трудности 
при его эвакуации. В послеоперационном перио-
де в барабанную полость также вводили раство-
ры протеолитических ферментов и глюкокорти-
костероиды. Срок пребывания шунта составлял 
от 4 до 8 недель. 

Указанная лечебная тактика позволила 
добиться клинического выздоровления во всех 
случаях с нормализацией аудиологических по-
казателей. 

Выводы: 
1. Лечебная тактика при экссудативном 

отите у детей различных возрастных групп име-
ет свои особенности, которые должен учитывать 
детский отоларинголог при выборе метода ле-
чения. 

2. Консервативное лечение экссудативно-
го отита целесообразно в течение 2-х недель. 
При сохранении экссудата сверх указанного 
срока показана операция - шунтирования бара-
банной полости. 
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ЗМІНИ РЕЦЕПТОРНОГО АПАРАТУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПЕРЕДНЬОЇ ГРУПИ 
ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ ПРИ ХРОНІЧНИХ СИНУСИТАХ 

 
Морфологічні зміни слизової оболонки 

носа і приносових пазух (ПНП) при патологіч-
них станах є постійним об'єктом фундаменталь-
них наукових досліджень (Д.І.Заболотний і спі-
вавт., 2011; T.Meusel et al., 2010). Між тим стан 
рецепторного апарату слизової оболонки носа й 
ПНП при хронічних синуситах на сьогодні ви-
вчений недостатньо.  

Метою дослідження було вивчення змін 
рецепторного апарату слизової оболонки перед-
ньої групи ПНП при хронічних синуситах. 

Матеріали й методи. Досліджували інтра-
операційні біоптати слизової оболонки 350 хво-
рих на хронічний риногенний синусит.  

Усім пацієнтам виконано функціональні 
ендоскопічні хірургічні втручання на передній 
групі ПНП, їх співустях і внутрішньоносових 
структурах. Отримані біоптати фіксували в 10% 
розчині нейтрального формаліну (рН 7,4) протя-
гом 24 годин. Після дегідратації фіксовані у фо-
рмаліні біоптати заливали у високоочищений 
парафін. З парафінових блоків на ротаційному 
мікротомі Microm HM325 із вмонтованою сис-
темою перенесення зрізів STS (Carl Zeiss, Німе-
ччина) виготовляли серійні гістологічні зрізи 
завтовшки 5 ± 1 мкм, які імпрегнували солями 
срібла за Грос-Більшовським. Вивчення препа-
ратів здійснювали на дослідницькому мікроско-
пі Olympus AX70 (Японія) з цифровою відеока-
мерою Olympus DP50, з'єднаною з персональ-
ним комп'ютером. Мікрофотографування вико-
нували з використанням програми AnalySIS 
PRO 3.2 (фірмa Softimaging, Німеччина). 

Отримані результати і їх обговорення.  
При нейрогістологічному дослідженні 

інтраопераційних біоптатів слизової оболонки 
в ділянці співусть і порожнин передньої групи 
ПНП виявлено, що при хронічних запальних 
захворюваннях передньої групи ПНП перифе-
рична нервова система зазнає значного ушко-
дження. Встановлено, що у рецепторному апа-
раті слизової оболонки передньої групи ПНП 
має місце поєднання широкої гами альтератив-
но-деструктивних і компенсаторно-

пристосувальних процесів. Ступінь виразності 
патологічних змін нейрорецепторного апарату 
був різним і варіював від незначного до необо-
ротного. При загостренні хронічного запально-
го процесу відзначається осередкова загибель 
нервових волокон і нерівномірне зменшення 
їхнього питомого об’єму. У збережених нерво-
вих волокнах, внаслідок їхньої імпрегнації со-
лями азотнокислого срібла за Грос-
Більшовським, проступають виражені нейро-
дистрофічні зміни – від помірної гіпер- або гі-
поаргентофілії, локального набряку й набухан-
ня до розпушення й розволокнення, фрагмен-
тації, грудчастого розпаду й лізису аргентофі-
льної мієлінової субстанції. Для переважної 
більшості дрібних нервових волокон і їхніх 
периферичних рецепторів характерна атрофія й 
помірно виражені морфологічні ознаки реакти-
вного подразнення. Поза зоною загострення 
запального процесу в окремих нервових волок-
нах дрібного й середнього калібру мають місце 
морфологічні ознаки репарації у вигляді про-
ліферації лемоцитів, гіперімпрегнації волокон. 
Отримані нами нові дані розширюють існуючі 
уявлення про патоморфологію і патофізіологію 
хронічних риногенних синуситів. Виявлені па-
тологічні зміни нервових рецепторів можуть 
бути зоною індукції патологічних рефлексів у 
хворих на хронічні синусити. 

Висновки 
1. При хронічних риногенних синуситах у 

нейрорецепторному апараті слизової оболонки 
порожнин і співусть передньої групи приносо-
вих пазух спостерігається широка гама альтера-
тивно-деструктивних процесів. Найбільш час-
тими морфологічними ознаками альтерації нер-
вового апарату є набряк, набухання, фрагмента-
ція, грудчастий розпад і лізис аргентофільної 
субстанції, булавоподібні потовщення кінцевих 
нервових рецепторів, дисхромія.  

2. Поряд з альтеративно-деструктивними 
змінами мають місце прояви компенсаторно-
пристосувальних процесів у вигляді морфологі-
чних ознак репарації. 
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БИОПТРОН-КОЛОР – СВЕТОТЕРАПИЯ  
В ПРАКТИКЕ ОТОЛАРИНГОЛОГОВ АР КРЫМ 

 
В различных медицинских программах (в 

том числе и в отоларингологии) цветной свет 
применяется как терапевтический инструмент 
(С.А.Гуляр, Н.П.Лимановский, З.А.Тамарова, 
2007г.). Отоларингологи АР Крым накопили 
опыт в этой области. 

Дальнейшим развитием Биоптрон-
светотерапии белым светом (но не ее заменой) 
явилась колоротерапия (монохром-, хромотера-
пия). Ручным методом дутья по технологии 
«Античное стекло»  к Биоптрону готовятся до-
полнительные цветные фильтры-
преобразователи, стекло которых имеет интен-
сивный стабильный цвет (красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, синий, фиолетовый). 

Результат воздействия Биоптрона зависит 
от длины световой волны, ее узкого диапазона, 
от места воздействия (непосредственно на пато-
логический очаг или на отдаленную точку акку-
пунктуры). Цвета оказывают неодинаковое дей-
ствие. Доказано, что наиболее эффективны 
красный и синий цвета. Красный лечит все хро-
ническое, синий – все острое (Р.Джерару, 
С.Краков). Колоротерапевтические методики 
усиливают действие Биоптрона, что важно для 
быстрого клинического улучшения или выздо-
ровления пациентов при амбулаторном лечении 
и на курортах. Хромотерапия эффективна для 

снятия болевого синдрома и проявлений воспа-
ления, способствует регенерации, улучшает им-
мунную систему организма. 

Мы использовали Биоптрон с цветными 
фильтрами в лечении 398 больных с наружны-
ми, средними отитами. Возраст с четырех до 69 
лет. Мужчин – 212, женщин – 186. У 202 боль-
ных выявлена параллельно хроническая патоло-
гия носа, ППН, носоглотки. Лампа Биоптрон-
компакт III фирмы «Цептер Интернациональ, 
Медикаль» с дополнением шести фильтров-
преобразователей (чаще красных и синих). 
Комплексная терапия длится от 6 до 10 минут, 
составляет 4-6 сеансов. У 112 больных экспози-
ция проводилась 2 раза в день. 

У всех больных отмечались положитель-
ные результаты в лечении (исчезновение болей, 
уменьшение или исчезновение воспалительных 
явлений, улучшение слуха). Длительность лече-
ния сокращается до 5-6 дней. Никаких осложне-
ний ни у одного больного не наблюдалось. Не-
обходимость в производстве парацентеза бара-
банной перепонки и внутричерепных отогенных 
осложнений не было. 

Наши наблюдения указывают на целесо-
образность применения Биоптрон-колор – све-
тотерапии при амбулаторном и санаторно-
курортном лечении. 
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Синдром Арнольда Кіарі – це загальноп-
рийнята назва наявності клінічних симптомів, 
які проявляються вродженою чи набутою ано-
мальною невідповідністю розміру задньої чере-
пної ямки та розміщенням мозкових структур у 
цій ділянці, що приводить до опущення стовбу-
ра головного мозку та мигдаликів мозочка у ве-
ликий потиличний отвір та защемленістю на 
цьому рівні вищеназванних структур. 

Анатомічні особливості аномалії Арноль-
да Кіарі. 

У нормі мигдалики мозочка розміщені 
вище великого потиличного отвору, а при цій 
патології вони знаходяться нижче цього отвору 
у хребтовому каналі. У нормі на рівні великого 
потиличного отвору нижній відділ стовбура мо-
зку переходить у спинний На цьому місці суба-
рахноїдальний простір головного та спинного 
мозку сполучаються, що забеспечує вільний від-
ток ліквора від головного мозку до спинного. 
Низько розміщені мигдалики мозочка блокують 
великий потиличний отвір та утруднюють від-
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ток ліквора у субарахноїдальних просторах го-
ловного й спинного мозку. Внаслідок цих по-
рушень виникає гідроцефалія. 

Частота цієї патології, за даними літера-
тури, складає від 3,3 до 8,2 випадків на 100 ти-
сяч населення. До цього часу патогенез іі не 
встановлено. Проте виділено 3 основні патоло-
гічні фактори. 1-й фактор – спадкові вроджені 
остеоневропатії. 2-й – травматичні ушкодження 
клиновидно-решітчастої та клиновидно-
потиличної частини скату внаслідок родової 
травми. 3-й фактор – гідродинамічні порушення 
(ліквора) у вищевказаних структурах головного 
мозку та спинного мозку у центральному каналі 
хребта. 

Chiari (1891) виділив 4 типи аномалій си-
ндрому. Цією класифікацією лікарі користують-
ся до сих пір.  

 Аномалія Арнольда Кіарі I-го типу пред-
ставлена опущенням структур задньої черепної 
ямки у хребетний канал нижче великого поти-
личного отвору. Аномалія II-го типу відмічена 
каудальною дислокацією нижніх відростків 
черв’яка довгастого мозку та IV-го шлуночка, 
при цьому часто розвивається гідроцефалія. 
Аномалія III-го типу зустрічається дуже рідко та 
проявляється значним зміщенням всіх каудаль-
них структур задньої черепної ямки. IV тип 
аномалії характеризується гіпоплазією мозочка 
без зміщення його вниз. Аномалії III та IV типів 
несумісні з життям. 

Завдяки новітнім діагностичним техноло-
гіям – МРТ та КТ стало можливим більш рані-
ше, частіше та точніше виявляти аномалію Ар-
нольда-Кіарі. При необхідності можна проводи-
ти КТ з трьохмірною реконструкцією потилич-
ної кістки та шийних хребців. 

Лікування консервативне та хірургічне у 
залежності від ступеню прояву порушень. Як-
що турбує тільки больовий синдром, то консе-
рвативна терапія включає різні схеми лікуван-
ня, часто з приміненням нестероїдних протиза-
пальних препаратів та міорелаксантів. При на-
явності неврологічного дефіциту (гідроцефа-
лія,оніміння та слабкість кінцівок) показане 
оперативне лікування. Вчасно проведене ней-
рохірургічне втручання, направлене на збіль-
шення об’єму задньої черепної ямки може зме-
ншити здавлення нервових структур та норма-
лізувати відтік ліквора у субарахноїдальних 
просторах. У результаті чого можуть покращи-

тись функції черепних нервів та зменшитись 
явища гідроцефалії. 

У нашій клінічній практиці за останні три 
роки було виявлено цей синдром у 4 випадків. Із 
них у 2 молодих осіб 27 та 35 років чоловічої 
статі та у двох дівчат 17 та 19 років. У всіх ос-
новні скарги були на порушення рівноваги та 
головокружіння, а також на зниження слуху, 
головний біль, частіше зранку та біль у шийно-
потиличній ділянці, на короткочасну втрату сві-
домості у залежності від положення голови. Во-
ни відмічали зниження чутливості, температури 
й м’язової сили на певних частинах обличчя та 
потилиці, а також у верхніх та нижніх кінцівках, 
а у дівчини 17 років спостерігалась деформація 
обох стоп. 

При вестибулометричному обстежені за 
схемою В.Г. Базарова (1988) у всіх зафіксовані 
порушення рівноваги, які мали характер пере-
важно мозочкової атаксії. Крім того, у них заре-
єстровано спонтанний горизонтальний ністагм, 
при функціональних навантаженнях (калорична 
стимуляція) виявлена майже симетрична гіпер-
рефлексія експериментального ністагму з озна-
ками його тонічності та дизритмії при незначно 
проявлених вестибуло-вегетативних реакціях, 
що у цілому укладалось у межі вестибулярної 
дисфункції за центральним типом II ступеня.  

При аудіометричному обстеженні у 1 
хворої сенсороневральні симетричні порушення 
слуху були третього ступеню, а у решти осіб – 
другого ступеню за класифікацією В.Г.Базарова 
та А.І.Розкладки ( 1995). 

На МРТ у 3 осіб виявлено аномалія Арно-
льда-Кіарі I-го типу, а у дівчини 17 років – ано-
малія II-го типу. 

Хворі були направлені у інститут нейро-
хірургії для вибору тактики лікування. 

Висновки 
Синдром Арнольда-Кіарі часто не розпі-

знається практичними лікарями, тому хворі ба-
гаторазово та безрезультатно звертаються до 
різних спеціалістів, у тому числі до оторинола-
рингологів. 

Недостаток знань про цю патологію зумо-
влює несвоєчасне іі виявлення. 

Доцільність раннього виявлення синдро-
му Арнольда-Кіарі дає можливість своєчасно 
провести реабілітаційні, а також лікувально-
профілактичні заходи порушень, у тому числі 
слухових та вестибулярних. 

 
© О.М. Борисенко, Н.С. Міщанчук, С.В. Липа, О. С. Закоморний, 2012  
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А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, В.В. КІЩУК, Г.В. ШЕТМАНЮК, Є.Д. ЗАВАДСЬКИЙ,  
К.А. БАРЦІХОВСЬКИЙ, К.А. ЛОБКО (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

ПОШИРЕННЯ СКЛЕРОМИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. 
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД 

 
З метою вдосконалення методів діагнос-

тики і лікування склероми в Українському скле-
ромному центрі (м. Вінниця) нами проведено 
аналіз доступних літературних даних про рино-
склерому з країн Центральної і Південної Аме-
рики. Пошук наукових досліджень, які присвя-
чені склеромній інфекції, а також відомих кліні-
чних випадків риносклероми виконано протягом 
1909-2010 років в межах електронної бази даних 
PubMed.  

З країн Центральної і Південної Америки 
знайдено 18 публікацій, з яких 12 (66,66%) опу-
бліковано у Мексиці і по 1 (5,55%) у Гватемалі, 
Гондурасі, Бразилії, Чилі, Панамі, Перу. Пер-
шим науковим дослідженням з даного регіону 
була публікація з Мексики у 1948 році. У період 
з 1909 до 1950 року у країнах Центральної і Пі-
вденної Америки було опубліковано 4 (22,2%) 
статті, у 50-х роках – 2 (11,1%), 60-х – 2 (11,1%), 
70-х – 1 (5,55%), 80-х – 1 (5,55%), 90-х – 
3 (16,65%), з 2000 по 2010 – 5 (27,75%) статей. 
Усі публікації написані іспанською мовою. 

 У даному регіоні, за досліджуваний пе-
ріод, описано понад 137 випадків захворювання 
на склерому, більшість з яких (78,8 %) було ви-
явлено у Гватемалі (Quevedo J., 1949). У Мекси-
ці було виявлено 18 випадків (13,1 %): 17 – з 
склеромою гортані і один хворий з локалізацією 
склеромного процесу у трахеї. У національному 
госпіталі Cayetano Heredia (Ліма, Перу) за пері-
од з 1996 по 2003 роки описано 8 випадків за-
хворювання на склерому. Поодинокі випадки 
склероми описані у Панамі, Бразилії, та Чилі. 
Згідно думки M.E. Simons зі співавт. (2006) 
склерома є ендемічною в деяких країнах 

Центральної Америки (Ель Сальвадор і Гвате-
мала), Індонезії, Індії, Польщі, Болгарії, Росії та 
певних Африканських країнах, але є рідкісною 
хворобою в Південній Америці. 

У 5 статтях (27,8 %) аналізується взає-
мозв’язок імунохімічних особливостей збудника 
з імунологічними та імуногенетичними власти-
востями організму людини, які обумовлюють 
виникнення і особливості клінічного перебігу 
склеромної інфекції (Berron P. et al., 1988; 
Sanchez-Marhn L.A. et al., 2007). 

Сім публікацій (38,9 %) присвячені най-
більш загрозливому ускладненню склероми – 
стенозу гортані та трахеї, у двох з них (11,1%) 
обговорюється ефективність хірургічного ліку-
вання стенозів з реконструкцією дихальних 
шляхів (Peсa J. et al., 2001; Soda Merhy A. et al., 
1994). 

Антибактеріальне лікування склероми на-
уковцями Бразилії та Перу виконувалось пере-
важно ципрофлоксацином або окситетрациклі-
ном на протязі 4-12 тижнів, чим досягалось пок-
ращення стану хворих (Maguiсa C. et al., 2006; 
Simons M.E. et al., 2006). 

Таким чином, згідно даних електронної 
бази медичної інформації PubMed за 1909-2010 
роки, склерома є ендемічною в деяких країнах 
Центральної Америки (Ель Сальвадор і Гвате-
мала), а в Південній Америці зустрічаються 
спорадичні випадки. Проте, зростання кількості 
наукових публікацій, що присвячені риноскле-
ромі, в останні 5 років може свідчити не тільки 
про збільшення поширеності склероми, але й 
про підвищення рівня знань про риносклерому 
та покращення її діагностики. 
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НАШ ДОСВІД РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У 
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ХВОРИХ НА АКУСТИЧНУ НЕВРИНОМУ 

 
Акустична невринома (АН) або акустична 

шванома – доброякісна пухлина VIII пари чере-
пних нервів, яка виникає з швановських клітин 
оболонки нерва. Вона складає, за даними літе-

ратури, 85 % всіх внутрішньочерепних пухлин, 
які локалізуються у мосто-мозочковому куті. 
Патологічний процес частіше однобічний, знач-
но рідше – двобічний. 
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Основні клінічні симптоми – прогресуюче 
головокружіння з порушенням рівноваги, одно-
бічний шум у вусі, однобічне зниження слуху за 
типом сенсороневральної приглухуватості про-
гресуючого характеру. 

Діагностика – клінічні отоневрологічні та 
неврологічні обстеження, а також МРТ головно-
го мозку з прицільним обстеженням мосто-
мозочкогого кута з обох боків. 

Методи лікування – хірургічний та радіо-
хірургічний. Завдяки сучасним технологіям по-
вне видалення пухлини досягає у 95-98 % випа-
дках. Залежно від об’єму пухлини та ступеню 
проростання ії у товщу VIII пари черепного не-
рва після операції наступає повна глухота та 
посилюється вестибулярна дисфункція. 

Як відомо, при вестибулярній дисфункції 
виникають три види патологічних вестибуляр-
них реакцій: патологічні вестибуло-сенсорні, 
вестибуло-вегетативні та вестибуло-спінальні. 
Перші клінічно проявляються різного ступеню 
прояву головокружінням, другі – нудотою, нері-
дко позивами до блювоти, або значною блюво-
тою, змінами артеріального тиску та пульсу, 
посиленим потовиділенням та іншими вегетати-
вними рефлексами. Третій вид реакцій проявля-
ється спонтанним чи позиційним ністагмом, 
спонтанним порушенням статичної та кінетич-
ної рівноваги.  

 Якщо однобічна глухота не відбивається 
на соціальному статусі пацієнта, а тільки приво-
дить до порушення ототопіки, то вестибулярна 
дисфункція, залежно від ступеню її прояву, ви-
кликає тимчасову втрату працездатності, що 
потребує лікувально-реабілітаційних заходів.  

Метою роботи був аналіз результатів реа-
білітаційних заходів вестибулярної дисфункції у 
43 хворих на акустичну невриному впродовж 
трьох років післяопераційного періоду, яким 
проведено у різні роки хірургічне лікування у 
відділі мікрохірургії вуха та отонейрохірургії 
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. 
Коломійченка НАМН України». 

У перші дні раннього післяопераційного 
періоду призначали алопатичні препарати: вну-
ртрішньовенно крапельно кавінтон 2,0 на 100,0 
або 200,0 фіз. розчину, а також піпольфен (діп-
разин) по 2,0-4,0мл 2,5% розчину. У кінці кра-
пельниць вводили повільно ноотропіл чи піра-
цетам 5,0 мл щоденно, всього на курс №10-12. 
Потім кавінтон та піпольфен призначали внут-
рішньом’язево чи у таблетках після їжі впро-
довж 2-3 тижнів, у залежності від ступеню вес-
тибулярної дисфункції. Кавінтон, як відомо, ви-
кликає розширення судин мозку, посилюючи 
кровоток у них. Таким чином, покращується 
постачання мозку киснем. 

Особливістю пипольфена є добра проник-
ливість через гемато-енцефалічний бар’єр, яко-
му поряд зі знеболюючим ефектом, властивий 
значний седативний вплив на центральну нер-
вову систему. 

Обидва препарати ефективно припиняють 
або знижують вестибуло-сенсорні, а також вес-
тибуло-вегетативні реакції, у тому числі нудоту 
й блювоту. Ноотропіл підвищує стійкість мозку 
та покращує кортико-субкортикальні зв’язки. В 
окремих випадках призначали оситрон 4,0 -8,0 
мл внутрішньом’язево 1 раз на добу, для якого 
характерна значна холінолітична дія. 

Поряд з медикаментозною терапією з пе-
рших днів післяопераційного періоду рекомен-
дували легкі фізичні вправи – рухи очей у гори-
зонтальній та вертикальній площинах, рухи рук, 
ніг та тулуба, а також дихальну гімнастику що-
денно по декілька раз. Ті ж вправи рекоменду-
вали проводили при вставанні з постелі, трима-
ючись за стійкий поручень. 

Як показали вестибулометричні обсте-
ження, у половини хворих впродовж 2-4 тижнів 
зменшилось головокружіння, спонтанний ніс-
тагм та вестибуло-вегетативні реакції. Проте 
відзначено, що у післяопераційному періоді бу-
ли більш тривалими порушення рівноваги як 
статичної, так й кинетичної.  

Тому у перші три місяці після виписки зі 
стаціонару призначали кавінтон у таблетках та 
щоденно лікувальні фізичні вправи за методи-
кою Г.С.Федорової, а також антигомотоксичний 
препарат траумель С внуртрішньом’язево по 1,0 
мл один раз у три дні № 10 для зменшення ско-
ваності у післяопераційних рубцях.  

Аналіз стану вестибулярної дисфункції 
показав, що значне покращення спонтанних ре-
флексів, вестибуло-сенсорних та вестибуло-
веетативних реакцій зафіксовано впродовж 
трьох місяців у всіх 17 молодих осіб, які зверну-
лись у ранніх (І-II ) стадіях прояву АН. 

У подальшому, якщо вестибулярна дис-
функція продовжувала турбувати пацієнтів, за-
стосовували антигомотоксичні препаратами 
(АГТП).  

Суть їх дії полягає в активації захисних 
сил організму при затяжних та хронічних захво-
рюваннях. Вони регулюють неспецифічну рези-
стентність, діяльність розбалансованих систем 
організму, а також діють як каталізатори при 
окисно-відновних процесах у тканинах. Призна-
чали: Церебрум композитум Н, Ангіо-ін’єль та 
Вертигохель. Два перші препарати вводили по 1 
ампулі (2,2 мл ) внутрішньом’язево № 5-10 з 
інтервалом у 3 або 7 днів, а Вертигохель по 1 
ампулі ( 1,1 мл) кожні 3 дні № 10-15 або 10 кра-
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пель під язик тричі на день впродовж 4-12 тиж-
нів. 

Вестибулометричні обстеження показали, 
що антигомотоксична терапія при тривалому 
використанні не дає побічних реакцій й має дос-
тадній клінічний ефект у долікуванні вестибу-
лярної дисфункції у людей старшого віку, для 
яких характерний її затяжний перебіг. При ви-
користання вищеназваних препаратів як у ран-
ньому періоді в умовах стаціонару, так й у від-
даленому періодах та щоденній тривалій лікува-

льній фізкультурі клінічно був досягнутий пози-
тивний результат в усіх хворих, як у молодому, 
так й у старшому віці. Покращення наступало у 
різні строки післяопераційного періоду. У мо-
лодих – до трьох місяців, а в осіб старших віко-
вих категорій – до 1-2 років. 

Таким чином, отриманий досвід реабілі-
тації вестибулярної дисфункції можна рекомен-
дувати для застосування у отонейрохірургічній 
практиці. 
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ВЫБОР ДОСТУПА ПРИ ПАРАГАНГЛИОМАХ ЯРЕМНОГО ОТВЕРСТИЯ  
 

Опухоли яремного гломуса длительное 
время протекают бессимптомно и зачастую вы-
являются на поздних стадиях, когда имеется 
распространение опухоли в барабанную по-
лость, в pars nervosa яремного отверстия, по хо-
ду канала сонной артерии, поражение внутрен-
него уха, лицевого нерва, а также интракрани-
альное распространение. Выбор доступа к ярем-
ному отверстию определяется распространени-
ем опухоли, состоянием слуха и лицевого нерва. 
При наличии опухоли только в инфралабиринт-
ном пространстве без прорастания в просвет 
луковицы яремной вены, возможно применить 
трансканальный инфралабиринтный доступ с 
сохранением структур среднего и внутреннего 
уха (ИЛ доступ). При той же локализации опу-
холи и прорастании в просвет луковицы ярем-
ной вены можно применить трансмастоидаль-
ный ретрофациальный доступ без мобилизации 
лицевого нерва (РФ доступ). При распростране-
нии опухоли на канал сонной артерии можно 
применить этот же доступ с частичной мобили-
зацией нижней трети мастоидальной части ли-
цевого нерва также с сохранением структур 
среднего и внутреннего уха (РФМ доступ). При 
распространении опухоли интракраниально и в 

направлении верхушки пирамиды височной 
кости следует использовать традиционный дос-
туп к подвисочной ямке типа А (ПВЯ доступ), 
предложенный У.Фишем с мобилизацией и пе-
ремещением лицевого нерва кпереди, удалением 
среднего уха и кожи наружного слухового про-
хода и тотальной мастоидопластикой с ушива-
нием наружного слухового прохода наглухо. 

 В период с 1996 по 2011 год в отделе 
микрохирургии уха и отонейрохирургии было 
из 106 больных с опухолями яремного гломуса 
класса С и D были прооперировано 86. ИЛ дос-
туп был применен у 2 больных, РФ доступ – у 
14, РФМ доступ – у 16, у остальных больных 
был применен традиционный доступ к ПВЯ ти-
па А. 

 Первые три доступа отличаются от тра-
диционного доступа к ПВЯ функционально-
стью, а именно возможностью сохранения 
функции внутреннего и среднего уха, лицевого 
нерва и нервов каудальной группы. Применение 
этих доступов позволяет сократить сроки лече-
ния больных, уменьшить количество послеопе-
рационных осложнений и ускорить физическую 
и социальную реабилитацию пациентов. 

 
© О.Н. Борисенко, Ю.А. Сушко, И.А. Сребняк, В.В. Гудков, А.В. Папп, 2012  
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О.Н. БОРИСЕНКО, Ю.А. СУШКО, И.А. СРЕБНЯК, Н.С.МИЩАНЧУК, Г.С. СЕРБИН  
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ПЕРВЫЙ ТИП ТИМПАНОПЛАСТИКИ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ДОСТУПЫ, 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Первый тип тимпанопластики предпола-

гает санацию барабанной полости и восстанов-
ление барабанной перепонки при сохраненной 
подвижной цепи слуховых косточек. Чаще всего 
используются трансканальный и заушный дос-
тупы. Выбор доступа определяется размерами 
наружного слухового прохода, величиной и ло-
кализацией перфорации барабанной перепонки, 
и функцией слуховой трубы. При одном и дру-
гом доступе производится каналопластика – 
расширение костной части наружного слухового 
прохода для улучшения обзора костного бара-
банного кольца. Материалом для новой бара-
банной перепонки чаще всего служит поверхно-
стная фасция височной мышцы, кроме нее мы 
также используем надкостницу, надхрящницу и 
спрессованную жировую ткань. Неотимпаналь-
ная мембрана может укладываться сверху на 
костное барабанное кольцо – overlay, или же 
снизу под костное барабанное кольцо – underlay. 
В некоторых случаях при наличии остатков ба-
рабанной перепонки в передних отделах фасци-
альный лоскут может быть уложен спереди под 
костное барабанное кольцо, а сзади - сверху на 
него. При нарушении функции слуховой трубы 
в слуховом проходе высверливается канавка, в 
которую укладывается вентиляционная трубка, 
которая удаляется после восстановления функ-
ции слуховой трубы. Меатотимпанальный лос-
кут прижимается и фиксируется силиконовыми 
полосками и тампоном, которые удаляют через 

1 мес. Результат операции оценивается через 3-6 
мес. по приживлению лоскута, его подвижности 
и положению, а также оценивается функция 
слуха по тональной пороговой аудиометрии и 
речевой аудиометрии. Морфологическая тимпа-
нопластика выполняется только лишь с целью 
восстановления барабанной перепонки у боль-
ных с выраженной сенсоневральной тугоухо-
стью и глухотой. 

Был проведен ретроспективный анализ 
результатов 1-го типа тимпанопластики у 541 
больного, которые были оперированы в отделе 
микрохирургии уха и отонейрохирургии Инсти-
тута отоларингологии им. проф. 
А.И.Коломийченко НАМНУ в период с 2001 по 
2011 год. Все операции были сделаны одним 
хирургом. Сроки наблюдения составили от 6 
мес до 8 лет. Приживления неотимпанальной 
мембраны и улучшения слуха удалось добиться 
у 489 больных (90,4 %). Из осложнений опера-
ции следует отметить образование вторичной 
перфорации, сглаживание переднего угла, лате-
рализацию неотимпанальной мембраны, грану-
лирующий наружный отит, сенсоневральную 
тугоухость. 

Первый тип тимпанопластики и миринго-
пластика являются эффективным методом хи-
рургического лечения хронического гнойного 
среднего отита, который позволяет добиться 
стойкого морфологического и функционального 
результата. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТОНЗИПРЕТУ В ЛІКУВАННІ  
ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 

 
Ангіна відома з V-IV століть до нашої 

ери. Назва її походить від латинського дієслова 
“ango” – душити, стискати. Ця назва широко 
розповсюджена серед медичних працівників і 
населення, хоча і неточна, оскільки ядуха при 
ангіні зустрічається вкрай рідко. Більш точна 
назва цього захворювання – гострий тонзиліт 
(И.Б. Солдатов, 1997). 

Ангіна – доволі часте захворювання серед 
населення. У дорослих захворюваність на ангіну 
становить 4-5 %, у дітей – більше 6 % (В.Т. Па-
льчун, Н.А. Преображенский, 1978). Ангіна не є 
однорідним захворюванням, вона розрізняється 
за етіологією, патогенезом і формою клінічного 
перебігу. Ангіни є первинні і вторинні. Серед 
первинних ангін найчастіше зустрічаються ка-
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таральна, фолікулярна і лакунарна. Найтяжче 
перебігає лакунарна ангіна. Для її лікування за-
стосовуються різні середники загальної і місце-
вої дії. 

Ми застосували Тонзипрет в лікуванні ла-
кунарної ангіни у дорослих. 

Тонзипрет – комбінований препарат рос-
линного походження. Випускається в таблетках 
для розсмоктування і в краплях для перорально-
го застосування. До складу таблеток входять 
лаконіс американський, гваякове дерево, перець 
стручковий. Краплі містять лаконіс американсь-
кий, гваякове дерево, перець стручковий, спирт 
етиловий. 

Лікарські рослини, що входять до складу 
препарату, містять сапоніни, флавоноїди, ефірні 
олії. Перець струковий містить пекучі речовини 
капсаїциноїди, серед яких переважає капсаїцин. 
Завдяки цьому препарат володіє природним пе-
кучим смаком, надає анальгезувальну і протиза-
пальну дію. Лаконіс американський володіє та-
кож імуностимулювальною дією. 

Тонзипрет показаний при гострих і хроні-
чних запаленнях горла, гортані і мигдаликів 
(тонзиліт, ларингіт, фарингіт). При гострих за-
хворюваннях 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 
1 чи до 6 років – не більше 6 разів на день по 
таблетці чи по 5-10 крапель. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2011 рр. знаходилось 20 хворих на ла-
кунарну ангіну віком від 22 до 46 років. Хворі 
скаржились на головний біль, підвищення тем-
ператури тіла в межах 38,3-39,2 ºС, сильний біль 
в горлі при ковтанні. Нерідко відмічалась іраді-
ація болю у вухо, підвищена салівація. Фарин-
госкопічно визначались гіперемія і збільшення 
піднебінних мигдаликів, наявність в лакунах 
жовтаво-білих нашарувань. 

При дослідженні мазків із носа і зіва па-
личок Лефлера не знайдено. 

Хворі були розподілені на дві групи: ос-
новну (11) і контрольну (9). Групи були співста-
влені за віком і перебігом захворювання. Хворі 
основної групи отримували Тонзипрет і загаль-
ноприйняте лікування, контрольної – тільки за-
гальноприйняте лікування. Тонзипрет признача-
вся кожні 30 хв. (до 12 разів на день) по 1 табле-
тці, розсмоктуючи, але не розжовуючи та не 
запиваючи. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими, 
фарингоскопічна картина та показники темпера-
тури тіла. При аналізі результатів лікування від-
значено більш інтенсивний регрес симптомів 
ангіни у хворих основної групи. Скарги на голо-
вний біль, сильний біль в горлі при ковтанні у 
хворих, що приймали Тонзипрет і загальноп-
рийняте лікування, поступово зникли через 5-6 
днів у більшості (8) хворих. Решта 3 пацієнти 
відмічали зменшення неприємних відчуттів в 
горлі. Фарингоскопічна картина вказувала на 
позитивний перебіг захворювання: слизова обо-
лонка піднебінних мигдаликів була рожевою, 
мигдалики мали звичайну величину, нашару-
вання в лакунах були відсутні. Температура тіла 
нормалізувалась у всіх пацієнтів. У хворих кон-
трольної групи позитивний ефект наставав до 
10-11-го дня лікування. Стерпність препарату 
Тонзипрет у всіх хворих була доброю, алергіч-
них реакцій та інших небажаних явищ не спо-
стерігалось у жодного пацієнта. 

Таким чином, застосування Тонзипрету в 
лікуванні лакунарної ангіни у дорослих значною 
мірою усуває основні симптоми захворювання. 
Тонзипрет добре переноситься хворими, не має 
побічної дії, що дає підставу рекомендувати йо-
го для терапії хворих на лакунарну ангіну. Тон-
зипрет може поповнити арсенал засобів, що за-
стосовуються в лікуванні лакунарної ангіни у 
дорослих. 
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РОЛЬ ВІРУСУ ЕПШТЕЙНА-БАРР В ЕТІОЛОГІЇ ТА ПЕРЕБІГУ  
ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

 
Запальні захворювання верхніх дихальних 

шляхів являють собою важливу соціальну про-
блему не тільки в отоларингології, але й у меди-
цині загалом. Незважаючи на вдосконалення 
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методів діагностики та лікування, дана пробле-
ма продовжує привертати увагу клініцистів ши-
роким колом невирішених питань. 

Одним з таких питань є роль вірусного 
агента у етіології та перебігу запальних захво-
рювань верхніх дихальних шляхів. В зв'язку з 
високою розповсюдженістю серед пацієнтів за-
пальних захворювань носоглотки та приносових 
пазух, а також недостатнім вивченням питання 
інфікування їх вірусом Епштейна-Барр, ми ви-
рішили відшукати взаємозв'язок і таким чином 
знайти вирішення даної проблеми. 

Для отримання результатів нами обсте-
жено 3 групи: 60 пацієнтів з хронічним епіфа-
рингітом Епштейн-Барр вірусної етіології та 60 
пацієнтів з хронічним риносинуситом в стадії 
загострення (ЕБВ-етіології) та 30 практично 
здорових осіб. 

Результати для першої групи наступні. 
Прицільно оглядаючи носоглотку за допомогою 
ендоскопа виявлено гіперемію та набряк її, в 
товщі гіпертрофованого глоткового мигдалика – 
кистозні утворення. Цим хворим було проведе-
но ендоскопічне видалення гіпертрофованої 
частини глоткового мигдалика та кист, що 
сформувалися в ньому, після чого тканину 
відправлено на патогістологічне дослідження. 

 Одержані результати мікробіологічного 
дослідження змивів з носоглотки свідчать, що у 
практично здорових осіб основу анаеробної 
мікрофлори носоглотки складають лактобактерії 
і біфідобактерії, аеробної - слинні стрептококи, 
що є константними мікроорганізмами для дано-
го біотопу. У пацієнтів з хронічним 
епіфарингітом ЕБВ-етіології відбувалась 
контамінація слизової носоглотки алохтонними 
бактеріями - збільшується відсоток пацієнтів, у 
яких висівалися патогенні піогенні стрептококи 
(більше 30%) та умовно патогенний золотистий 
стафілокок (більше 50%). Крім того, появляють-
ся особи, у яких висівалася мікрофлора, що не 
зустрічається у здорових: дріжджоподібні гриби 
роду Candida, умовно патогенні і патогенні 
бактерії . Вміст sIgA у носоглоточних змивах 
був знижений (0,800+0,200 мг/мл проти 
2,7+0,9мг/мл у здорових, Р < 0,001) у 32 обсте-
жуваних пацієнтів і у 8 випадках вдалося вияви-
ти мінімальні його рівні (0,300+0,09мг/мл). 

При проведенні патоморфологічного 
дослідження лімфоїдної тканини носоглотки у 
епітелії частини кист і в покривному епітелії 

візуалізуються клітини з гіперхромними 
пікнотичними ядрами та перинуклеарним гало. 
Виявлений койлоцитоз епітелію є непрямим 
доказом вірусної інфекції. 

Результати для другої групи такі. При 
мікробіологічному дослідженні у хворих на 
хронічний катаральний синусит було виявлено 
умовно-патогенна мікрофлора. Видовий склад 
мікробного пейзажу порожнини носа в основ-
ному був представлений коковою флорою.  

При прведенні імунологічних аналізів 
встановлено, що у хворих на хронічний ката-
ральний синусит із ВЕБ-інфекцією в порівнянні 
з хворими без Епштейн-Барр вірусної інфекції 
має місце збільшення вмісту ІgA в сироватці 
крові та зниження рівня ІgG. 

Дослідження рівня лактоферина в 
сироватці крові хворих на хронічний катараль-
ний синуситЕБВ-етіологіїпоказало, що його 
вміст був практично в 4 рази вищим, ніж у 
контрольній групі (0,6мкг мл в контролі, 2,4 
мкг/мл у хворих на хронічний катаральний си-
нусит із Епштейн-Барр вірусною інфекцією). У 
хворих на хронічний катаральний синусит з 
Епштейн-Барр вірусною інфекцією був 
збільшений вміст всіх досліджуваних цитокінів 
(інтерлейкіну-1β, інтерлейкіну-8, інтерферона 
2). 

Із досліджуваних нами функціональних 
тестів активності факторів вродженого 
імунітету достовірним відхиленням було зни-
ження активності природніх цитотоксичних 
клітин крові в групі хворих на хронічний ката-
ральний синусит із Епштейн-Барр вірусною 
інфекцією. 
 Таким чином особливостями клінічного 
перебігу хронічного синуситу та епіфарингіту з 
Епштейн-Барр вірусною інфекцією є тривалий 
анамнез захворювання, більш часті рецидиви, 
відсутність стійкої ремісії. У всіх хворих з 
хронічним епіфарингітом ЕБВ-етіології 
формується носоглоточний дисбактеріоз. Стан 
імунореактивності організму, в тому числі 
місцевого імунітету, значною мірою визначає 
характер та перебіг епіфарингіту Епштейн-Барр 
вірусної етіології, а основними відхиленнями у 
системному імунітеті у хворих на хронічний 
катаральний синусит із Епштейн-Барр вірусною 
інфекцією є зниження факторів клітинного 
противірусного імунітету. 

 
© В.М. Ванченко, Н.А.Комашко, В.І.Левандовский, Я.І Геник, Н.В.Ванченко, 2012  
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В.М. ВАСИЛЬЄВ, Ю.В. ДЄЄВА, О.В. ВАСИЛЬЄВ 

ЛІКУВАННЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ВЛАСНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПАЦІЄНТА 

 
Враховуючи надзвичайну складність па-

тогенезу сенсоневральної приглухуватості 
(СНП) її лікування залишається однією з 
найбільш складних проблем клінічної 
оториноларингології. Це спонукає ЛОР-лікарів 
до постійного пошуку нових шляхів лікування 
цієї патології, що сприятиме зменшенню 
вираженості клінічної симптоматики та попе-
редженню його прогресування. 

Як відомо, основою базисного лікування  
хворих на СНП є  покращення стану 
мікроциркуляції у внутрішньому вусі, 
стимуляція місцевих процесів регенерації клітин 
внутрішнього вуха.  

Мета роботи – розроблення оптимальної 
тактики лікування прогресуючої 
сенсоневральної приглухуватості, з використан-
ням власних стовбурових клітин пацієнта. 

Матеріали та методи. Оцінено показни-
ки даних щодо лікування 65 хворих на прогре-
суючу сенсоневральну приглухуватість шляхом 
парамеатального введення власних стовбурових 
клітин, отриманих шляхом пункції гребеня 
клубової кістки пацієнта за допомогою голки 
Касирського. Маніпуляція проводилась 5 разів 
на протязі 10 днів. Паралельно пацієнти отри-

мували протиневритну терапію. Результати 
порінювались з даними лікування  пацієнтів 
відповідного віку та статі, яким проводився 
традиційний курс протиневритної терапії. 

Результати та обговорення. Лікування 
сенсоневральної приглухуватості запропонова-
ним методом засвідчило значне покращення 
слухової функції у 24,7% випадків, помірне – у 
54,8%, незначне – у 13,3%, відсутність ефекту – 
в 7,2% випадків (за даними аудіо- і 
вестибулометрії). Результати клінічного обсте-
ження свідчили про більш виражені позитивні 
зміни слухової функції у пацієнтів, яким прово-
дилось комплексне лікування з використанням 
розробленого способу по відношенню до групи 
порівняння. 

Таким чином, отриманий у 79,5% 
випадків позитивний результат від використан-
ня запропонованого методу у хворих на СНТ 
дозволяє розглядати його як перспективний на-
прямок у вирішенні проблеми лікування пер-
цептивних розладів слуху, як такий, що суттєво 
впливає на покращення слухової функції, 
зменшує вірогідність прогресування захворю-
вання, зменшує необхідність повторних 
госпіталізацій хворих. 

 
© В. М. Васильєв, Ю.В.Дєєва, О.В.Васильєв, 2012  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖЕННЫХ УШНЫХ РАКОВИН ІІ СТЕПЕНИ 
 

Второй, по численности, группой боль-
ных с врожденными деформациями ушных ра-
ковин являются пациенты с микротией І степе-
ни. К ней относятся плоская, вросшая и согну-
тая (сложенная) ушные раковины. Последняя 
характеризуется перегибом верхнего полюса 
вперед и вниз. Различают три вида (степени) 
данной деформации: 

- І – расширенная часть завитка перегиба-
ется вниз и его верхний край расположен на 
уровне латеральной ножки противозавитка, а 
вертикальный размер ушной раковины умень-
шен, но при разгибании (перемещение в пра-
вильное положение) близок к норме; 

 - ІІ - край завитка находиться на уровне 
верхней части cavum conchae, противозавиток 
недоразвит, вертикальный размер уменьшен, а 

перемещение завитка вверх не возможно из-за 
дефекта тканей; 

- ІІІ – край завитка расположен на уровне 
козелка, недоразвита и смещена кпереди вся 
верхняя часть ушной раковины. 

В отделе ЛОР–патологии детского воз-
раста ГУ «Институт оториноларингологии им. 
проф. А.И. Коломийченко НАМНУ» за послед-
ние десять лет было проведено 11 вмешательств 
по коррекции сложенных ушных раковин ІІ сте-
пени. Возраст больных колебался от 6 до 14 лет. 
Лиц женского пола – 3, мужского – 5. Двусто-
ронняя деформация диагностирована у трех па-
циентов, а односторонняя у пяти. 

Вмешательство проводилось под общим 
ингаляционным наркозом с использованием ис-
кусственной вентиляции легких. Чаще всего это 
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низкопоточная анестезия севофлураном с внут-
ривенной индукцией в наркоз, умеренная гипо-
тония достигалась введением клофелина и не-
значительным увеличением концентрации ане-
стетика в дыхательной смеси. 

Гидроотсепаровка тканей ушной ракови-
ны 0,5% раствором новокаина проводилась с 
двух сторон. На задней поверхности раковин 
выполнялся линейный или S- образный разрез 
кожи и подкожной клетчатки. Данный блок 
вместе с надхрящницей отсепаровывался по на-
правлению к завитку с переходом на наружную 
поверхность раковины, с последующей полной 
скелетизацией ее хряща.  

Формирование завитки и противозавитка, 
с его ножками и треугольной ямкой, осуществ-
лялось, с помощью скальпеля, путем нанесения 
насечек и разрезов на хрящ. Контур противоза-
витка дополнительно фиксировался тремя – че-
тырьмя П – образными швами (VICRYL 4-0). 

Отсепарованная кожа укладывалась на хрящ, а 
все анатомические углубления выкладывались 
мазевыми турундами, с последующим наложе-
нием давящей повязки.  

Каких-либо осложнений у больных в ран-
нем и позднем послеоперационном периодах 
нами не зафиксировано. При осмотре форма 
прооперированных и здоровых ушных раковин, 
их архитектоника и глубина заушной борозды 
были практически идентичными, что естествен-
но, полностью удовлетворяло запросы, как хи-
рургов, так и больных. 

Полученные результаты позволяют, по 
нашему мнению, рекомендовать данную мето-
дику для внедрения в практическую деятель-
ность отоларингологов, владеющими базовыми 
навыками хирургических вмешательств у боль-
ных с врожденными деформациями ушных ра-
ковин. 

 
© П.В. Винничук, Г.Э. Тимен, Е.Л. Руденька, А.С. Мудрый, 2012  
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(ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ИНОРОДНОГО ТЕЛА  
В ПОДЧЕЛЮСТНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ 

 
Инородные тела шеи в практике ЛОР-

врача встречаются довольно редко. В связи, с 
чем считаем целесообразным, привести, собст-
венное наблюдение следующего клинического 
случая. 

Больной К., 42 года 18.06.2012 обратился 
в приемное отделение донецкого областного 
клинического территориального медицинского 
объединения (ДОКТМО) с жалобами на боль в 
горле, затруднение глотания. 

Из анамнеза выяснено, что 16.05.2012 
была получена травма нижней челюсти (раз-
дробление нижней челюсти болгаркой напопо-
лам). С 16.05.2012 по 24.05.2012 находился на 
лечении в одном из отделений челюстно-
лицевой хирургии Донецкой области, где было 
выполнено шинирование нижней челюсти и 
первичная хирургическая обработка раны с 
удалением осколков. Пациент наблюдался у 
стоматолога по месту жительства. 18.06.2012 
самочувствие больного ухудшилось, усилилась 
боль в горле, появилось затрудненное глотание. 

При внешнем осмотре в области подбо-
родка по средней линии имеется вертикальный 
рубец, рана зажила первичным натяжением. 

При пальпации в области подчелюстного тре-
угольника отмечается болезненность, уплотне-
ние мягких тканей, кожа не изменена. 

Гипофарингоскопия: в области гортаног-
лотки справа определяется инородное тело ме-
таллической окраски, озеро слюны. Извлечь 
инородное тело не представляется возможным.  

18.06.2012 пациенту выполнено рентге-
нологическое исследование шеи в прямой, бо-
ковой и косой проекциях. На рентгенограммах в 
мягких тканях в области дна полости рта спра-
ва, выше подъязычной кости, визуализируется 
инородное тело металлической плотности, раз-
мерами 7,0 х 4,0 см, неправильной формы.  

Инородное тело в мягких тканях подче-
люстного треугольника находилось более 30 
дней.  

Пациент консультирован торакальным 
хирургом ДОКТМО – данных в пользу флегмо-
ны шеи и медиастинита нет.  

Больной направлен в отделение челюст-
но-лицевой хирургии (ЧЛХ) с диагнозом: ино-
родное тело подчелюстного треугольника. 

19.06.2012 в отделении ЧЛХ произведено 
вскрытие подчелюстного треугольника в ти-
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пичном месте с последующим удалением ино-
родного тела (часть абразивного диска), разме-
рами 7,0 х 4,0 см. Послеоперационный период 
протекал без особенностей. Пациент получал 
антибактериальную, противовоспалительную, 
общеукрепляющую терапию, перевязки. При 
повторных осмотрах патологии со стороны 
ЛОР-органов и органов шеи не выявлено. 

Таким образом, при травмах шеи, после 
проведения первичной хирургической обработ-
ки раны необходимо проводить лучевые методы 
исследования, с целью своевременного выявле-
ния рентгенконтрастных инородных тел шеи и 
предупреждения осложнений, таких как флег-
мона шеи и медиастинит. 

 
© А.Г. Высоцкий, Е.Я. Кузьменко, Л.В. Атаманова, А.Е. Борисов, Ю.В. Алагос, 2012  
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А.М. НЕВІРКОВЕЦЬ (ТЕРНОПІЛЬ, КРЕМЕНЕЦЬ, РІВНЕ, УКРАЇНА) 

СЕПТОФІТ В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДОРОСЛИХ 
 

Гострий фарингіт – це гостре запалення 
слизової оболонки горла. Він буває первинним і 
вторинним. Частіше зустрічається вторинний 
гострий фарингіт. Лікування гострого фарингіту 
переважно буває місцевим – полоскання горла 
дезинфікувальними середниками, інгаляції або 
пульверизації горла лужними розчинами. При 
підвищенні температури тіла застосовується 
загальне лікування. Але у вітчизняній оторино-
ларингології відсутні відомості про використан-
ня препарату Септофіт для місцевого лікування 
гострого фарингіту. 

Ми застосували Септофіт в місцевому лі-
куванні гострого фарингіту у дорослих. 

Септофіт – новий природний фітосептик 
місцевої дії, отриманий з рослини Цетрарія Іс-
ландська. Виробник – “Здравлє АТ”, Сербія. 
Випускається в таблетках для розсмоктування. 
Складовими речовинами Септофіту є: уснінат 
натрію (натрієва сіль уснінової кислоти), ментол 
та допоміжні речовини (глюкози моногідрат та 
інші). Уснінат натрію проявляє антибактеріаль-
ні, протизапальні властивості, діє безпосередньо 
на збудників інфекції, запобігаючи її подальшо-
му поширенню і не ушкоджуючи нормальної 
мікрофлори слизової оболонки, не викликає ре-
зистентності. Ментол, потрапляючи на слизову 
оболонку, обумовлює вазодилатацію, відчуття 
прохолоди, м’який анестезувальний, протизапа-
льний і дезодоруючий ефекти. Комбінація усні-
нату натрія та ментолу має виражену антибакте-
ріальну, протигрибкову, антипротозойну, анти-
вірусну дію та помірну протизапальну і знебо-
лювальну дію. 

Септофіт застосовується для місцевого 
лікування інфекційно-запальних захворювань 

горла та ротової порожнини (фарингіт, ларингіт, 
тонзиліт, в тому числі ангіни, хрипота і болісні 
відчуття у горлі, стоматит, пародонтоз, кандидоз 
ротової порожнини), а також верхніх дихальних 
шляхів, що супроводжуються сухим кашлем. 

Таблетки Септофіт розсмоктують у рото-
вій порожнині, не розжовуючи та не запиваючи. 
Дорослим та дітям старше 12 років призначають 
4-6 таблеток на добу кожні 4-6 годин, дітям від 
4 до 12 років – до 4 таблеток на добу кожні 6 
годин. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2011 рр. знаходилось 23 хворих на гост-
рий фарингіт віком від 20 до 44 років. Пацієнти 
скаржились на біль у горлі, кашель, першіння у 
горлі, відчуття сухості та стороннього тіла у 
горлі. Фарингоскопічно відзначались гіперемія і 
припухлість слизової оболонки задньої стінки 
ротової частини горла, задніх піднебінних ду-
жок і піднебінного язичка. 

Хворі були розподілені на дві групи: ос-
новну (13 хворих) і контрольну (10). Групи були 
співставлені за віком і перебігом захворювання. 
Пацієнти основної групи отримували Септофіт, 
контрольної – загальноприйняте лікування. Се-
птофіт призначався по 1 таблетці кожні 4 годи-
ни, розсмоктуючи, але не розжовуючи і не запи-
ваючи. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими та 
фарингоскопічна картина. При аналізі результа-
тів лікування відзначено більш інтенсивний ре-
грес симптомів фарингіту у хворих основної 
групи. Скарги на біль у горлі, кашель, першіння 
у горлі, відчуття сухості і стороннього тіла у 
горлі у хворих, що приймали Септофіт, посту-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2012  33 

пово зникли через 3-4 дні у 10 хворих. Решта 
пацієнтів відмічали зменшення неприємних від-
чуттів у горлі. Фарингоскопічна картина свідчи-
ла про позитивний перебіг захворювання: сли-
зова оболонка задньої стінки ротової частини 
горла, задніх піднебінних дужок і піднебінного 
язичка була рожевою, нормальної консистенції. 
У хворих контрольної групи позитивний ефект 
наставав значно пізніше – до 6-7-го дня ліку-
вання. 

Нестерпності Септофіту, алергічних реа-
кцій та інших небажаних явищ не відмічалось у 
жодного хворого. 

Таким чином, застосування Септофіту в 
місцевому лікуванні гострого фарингіту у доро-
слих значною мірою усуває основні симптоми 
захворювання. Септофіт добре переноситься 
хворими, не має побічної дії, що дає підставу 
рекомендувати його для місцевої терапії хворих 
на гострий фарингіт. 
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НЕРВОВА СИСТЕМА В АСПЕКТІ ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНОЇ БАЗИСНОСТІ 
ЕВЕНТУАЛЬНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ – РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ДІТЕЙ  

З ТЯЖКИМИ І СПАДКОВИМИ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 
  

У дітей з проявами розладів слуху часто 
спостерігається також і патологія центральної 
нервової системи, що пояснюється специфічни-
ми патогенетичними механізмами іх формуван-
ня. Особливості етіопатогенезу порушень слуху 
у дітей раннього віку зобумовлюють нейросен-
сорний характер їх розвитку. 

Захворювання нервової системи у дітей в 
силу їх поширенності та гравісності виступають 
в якості однієї з головних причин інвалідності 
дітей, що зобумовлює їх значимість для суспіль-
ства не тільки в вузько медичному аспекті, але й 
призводить до негативних соціально-
економічних наслідків для держави в цілому.  

Так, згідно статистичних даних в Україні 
за 2009 рік питома доля неврологічних захворю-
вань у дітей склала 18, 8% в структурі загальної 
захворюваності. Ушкодження нервової системи 
можуть проявлятись в різні періоди розвитку 
дитини: пренатальний, перінатальний та постна-
тальний. Все вищенаведене й зумовлює актуа-
льність проблематики – дослідження спектру 
неврологічної патології в різних аспектах у ді-
тей з ушкодженням слуху. 

Мета даного дослідження якраз і полягала 
в клінічному неврологічному обстеженні дітей з 
вродженими і долінгвальними сенсоневральни-

ми приглухуватістю та глухотою. Для цього бу-
ло застосовано клініко- діагностичний та аналі-
тичний методи з використанням всіх можливих і 
доступних додаткових методів дослідження, 
включаючи й методи нейровізуалізації. 

При проведенні клініко-неврологічного 
обстеження у 16 дітей з 25 (64 % випадків) вста-
новлено наявність органічної стигматизації в 
діапазоні від розсіяної органічної мікросимпто-
матики до формування повноцінних неврологі-
чних синдромів. На основі співставлення ре-
зультатів, отриманих при неврологічному об-
стеженні, можна стверджувати про наявність 
неврологічного дефіциту у більшості з числа 
обстежених, як результат серйозної неврологіч-
ної патології. 

До даного часу відсутній інтеграційний 
методичний підхід з включенням оцінки стану 
нервової системи в цілому в ході скринінгового 
дослідження розладів слуху на долінгвальному 
етапі розвитку дитини, як патогенетичної базис-
ності в процесі індивідуалізованої нейрореабілі-
тації на принципах релевантності каузальному 
фактору та з урахуваннм повномасштабної клі-
нічної картини, про доцільність подальшої роз-
робки та імплементації котрого свідчать і про-
ведені нами дослідження. 

 
© В.П. Гайовий, 2012  
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А.І. ГАРАСИМІВ, Ю.М. АНДРЕЙЧИН, О.І. ЯШАН, В.В. НІКОЛОВ,  
Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.В. ГОВДА (КИЇВ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ФЛАМІФІКС В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ  
У ДОРОСЛИХ 

 
Гостре гнійне запалення середнього вуха 

зустрічається доволі часто. Частота гострих се-
редніх отитів складає 25 – 30% від загальної 
кількості захворювань вуха (Н. В. Мишенькин, 
(1997). Буває в будь-якому віці, але частіше це 
захворювання зустрічається у дітей і людей по-
хилого віку. Гостре гнійне запалення середнього 
вуха виникає внаслідок дії бактерійної інфекції 
(стрептококи, стафілококи, дифтерійна, тубер-
кульозна палички), фільтрівних вірусів. Розріз-
няють наступні шляхи проникнення інфекції в 
слизову оболонку барабанної порожнини: туба-
рний; транстимпанальний; гематогенний; ретро-
градний. У перебігу гострого середнього гній-
ного отиту виділяють 3 стадії: доперфоративну; 
перфоративну; репаративну або зворотнього 
розвитку (одужання). При лікуванні гострого 
середнього гнійного отиту використовують різні 
загальні і місцеві середники. При цьому голов-
ним в лікуванні даного захворювання є адекват-
на антибактерійна терапія. Завдання адекватної 
антибактерійної терапії може бути успішно ви-
рішене через наявність широкого вибору анти-
бактерійних препаратів. Одним з таких препара-
тів є антибіотик Фламіфікс (цефіксим). 

Ми застосували Фламіфікс (цефіксим) як 
антимікробний засіб в лікуванні гострого серед-
нього гнійного отиту в доперфоративній стадії у 
дорослих.  

Фламіфікс (цефіксим) представляє собою 
сучасний пероральний цефалоспориновий анти-
біотик ІІІ-го покоління для терапії бактерійних 
інфекцій. Даний препарат володіє широким спе-
ктром антимікробної дії та високою активністю 
відносно грамнегативних мікроорганізмів. Він 
також активний щодо грампозитивних мікроор-
ганізмів. 

 Фламіфікс (цефіксим) застосовується при 
таких інфекціях ЛОР-органів як риносинусит, 
отит, гострий і хронічний тонзиліти, аденоїдит. 
Виробляється фірмою Ananta Medicare (Велико-
британія). 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 1 раз або по 
200 мг 2 рази на добу, дітям від 7 до 12 років – 
100 мг двічі на добу або 200 мг 1 раз на добу. 
Курс лікування складає від 3 до 10-14 днів (в 
залежності від захворювання). 

Під нашим спостереженням за період з 
2009 по 2011 рр. знаходилось 25 хворих на гост-

рий середній гнійний отит в доперфоративній 
стадії віком від 20 до 42 років. Хворі скаржи-
лись на закладання вуха, шум у ньому, погір-
шення слуху, підвищення температури тіла в 
межах 37,1 – 38,1 ºС, різкий біль у вусі. Часто 
відмічалась ірадіація болю в скроню, зуби та 
всю відповідну частину голови. 

Під час отоскопії відзначалась ін‘єкція 
судин за ходом держальця молоточка та радіа-
льно по барабанній перетинці (у 18 хворих), ро-
злита гіперемія та інфільтрація барабанної пере-
тинки, зникнення розпізнавальних пунктів бара-
банної перетинки (світлового конуса, проекції 
держальця молоточка та його короткого відрос-
тка) (у 7) і на цьому фоні випинання барабанної 
перетинки у зовнішній слуховий хід (у 2 хво-
рих).  

Хворі були розподілені на дві групи: ос-
новну (15) і контрольну (10). Групи були співс-
тавлені за віком і перебігом захворювання. Хво-
рі основної групи отримували Фламіфікс (цефі-
ксим) і загальноприйняте лікування, контроль-
ної – тільки загальноприйняте лікування. Фла-
міфікс (цефіксим) призначався в дозах згідно 
рекомендаціям фірми-виробника (Ananta Medi-
care - Великобританія): досередини по 1 капсулі 
(200 мг) двічі на добу протягом 7 днів. В ком-
плекс лікування входили карбогліцеринові кра-
плі у зовнішній слуховий хід (протягом 3 днів) 
та судинозвужувальні краплі в ніс. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на закладення вуха, вплив на шум у вусі, 
вплив на погіршення слуху, вплив на біль у вусі, 
відчуття більш легкого перебігу захворювання, 
відчуття більш швидкого одужання (на 5-6-й 
день лікування), отоскопічна картина (стан ба-
рабанної перетинки), показники температури 
тіла, показники тональної аудіометрії. При ана-
лізі результатів лікування відмічено більш інте-
нсивний регрес симптомів отиту у хворих осно-
вної групи. Так, всі хворі з цієї групи вказували 
на зникнення закладання у вусі, зникнення шу-
му у вусі, покращення слуху, 93% - на зникнен-
ня, 7% - на зменшення болю у вусі (на 5-6-й 
день лікування). В контрольній групі ці показ-
ники були значно нижчими. 

Покращення отоскопічної картини від-
значено на 5-6-й день лікування у 86% хворих 
основної групи. Гіперемія барабанної перетинки 
у них була відсутня. В контрольній групі пок-
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ращення отоскопічної картини відмічалось на 5-
6-й день лікування у 70% хворих. 

Температура тіла на 5-6-й день лікування 
нормалізувалась у всіх пацієнтів основної гру-
пи. В контрольній групі нормалізація темпера-
тури тіла на 5-6-й день лікування настала у 80% 
хворих.  

Показники тональної аудіометрії (змен-
шення кістково-повітряного інтервала на аудіо-
грамі) на 5-6-й день лікування значно покращи-
лись у 93% хворих основної групи, в контроль-
ній групі зменшення кістково-повітряного інте-
рвала на тональній аудіограмі відмічалось у 80% 
пацієнтів.Стерпніть препарату Фламіфікс (цефі-
ксим) у всіх хворих була доброю, алергічних 

реакцій та інших небажаних явищ не відміча-
лось у жодного хворого. 

Таким чином, застосування препарату 
Фламіфікс (цефіксим) в лікуванні хворих на го-
стрий середній гнійний отит в доперфоративній 
стадії підвищує ефективність лікування хворих з 
цією патологією.  

На підставі отриманих результатів можна 
рекомендувати Фламіфікс (цефіксим) для 
лікування гострого середнього гнійного отиту в 
доперфоративній стадії як антимікробний засіб. 
Фламіфікс (цефіксим) може поповнити арсенал 
середників загальної дії, що використовуються в 
лікуванні гострого середнього гнійного отиту в 
доперфоративній стадії у дорослих. 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО  
СИНУСИТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ АЗИКЛАРУ У ДОРОСЛИХ 

 
Проблема лікування гострого гнійного 

верхньощелепного синуситу є актуальною в су-
часній оториноларингології. Це зумовлено ці-
лим рядом факторів: зниженням реактивності 
організму, зростанням кількості антибіотикоре-
зистентних штамів мікроорганізмів, збільшен-
ням частоти та тяжкості риногенних орбіталь-
них і внутрішньочерепних ускладнень. Тому 
головним в лікуванні гострого гнійного верх-
ньощелепного синуситу, поряд з відновленням 
дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи, 
є адекватна антибактерійна терапія. Завдання 
адекватної антибактерійної терапії може бути 
вирішене через наявність широкого вибору ан-
тибактерійних препаратів. Одним з таких пре-
паратів є Азиклар (кларитроміцин). 

Ми застосували препарат Азиклар (клари-
троміцин) в комплексному лікуванні гострого 
гнійного верхньощелепного синуситу як анти-
бактерійний і протизапальний засіб у дорослих. 

Азиклар (кларитроміцин) представляє со-
бою 14-членний напівсинтетичний макролідний 
антибіотик, який має унікальні фармакодинамі-
чні та фармакокінетичні властивості. Механізм 
дії даного препарату пов’язаний з порушенням 
синтезу білка в клітинах чутливих патогенів. 
Азиклар (кларитроміцин) володіє широким спе-
ктром антибактерійної активності щодо типових 
і атипових збудників. Азиклар (кларитроміцин), 

крім антибактерійної, має неантибактерійну ак-
тивність (Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, 2008). 
Неантибактерійна властивість препарату Азик-
лар (кларитроміцин) забезпечує імуномодулю-
вальну, протизапальну, мукорегулювальну дію. 
Азиклар (кларитроміцин) має “збалансований” 
антибактерійний ефект, виявляючи активність 
проти патогенів, що мають поза- і внутрішньок-
літинну локалізацію (С.А. Рачина и соавт., 
2005). Азиклар (кларитроміцин) виробляється 
фірмою Ananta Medicare (Великобританія), ви-
пускається в таблетках по 250 мг, 500 мг № 10. 

В оториноларингології Азиклар (кларит-
роміцин) застосовується при гострому фарингіті 
(тонзиліті), викликаному S. pyogenes, гострому 
синуситі, викликаному S. pneumoniae, H. 
influenzae, M. catarrhalis, гострому середньому 
отиті, викликаному S. pneumoniae, H. influenzae, 
M. catarrhalis. Препарат застосовується в таких 
дозуваннях: при гострому фарингіті (тонзиліті) 
по 250 мг 2 рази на день протягом 10 днів; при 
гострому синуситі по 250-500 мг 2 рази на день 
протягом 7-14 днів; при гострому середньому 
отиті по 500 мг 2 рази на день протягом 7-10 
днів. 

Під нашим спостереженням за період з 
2007 по 2011 рр. знаходилось 18 хворих на гост-
рий гнійний верхньощелепний синусит віком 
від 19 до 39 років. Пацієнти були розподілені на 
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дві групи: основну (10), в схему лікування яких 
вводився Азиклар (кларитроміцин), та контро-
льну (8), які лікувались за традиційною схемою. 
Групи були співставлені за віком і перебігом 
захворювання. 

Азиклар (кларитроміцин) призначався в 
дозах згідно рекомендаціям фірми-виробника 
(Ananta Medicare - Великобританія): досередини 
по 1 таблетці (250 мг) двічі на день протягом 7 
днів. В комплекс лікування включали судино-
звужувальні краплі до носа, пункції і промиван-
ня верхньощелепної пазухи розчином фурацилі-
ну 1:5000 з послідуючим введенням в пазуху 
розчину антибіотика, до якого виявлена най-
більш чутлива виділена мікробна флора. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове ди-
хання, вплив на головний біль, відчуття більш 
легкого перебігу захворювання, відчуття більш 
швидкого одужання), риноскопічна картина (ві-
дсутність виділень в середньому носовому ході, 
колір, вологість, консистенція слизової оболон-
ки порожнини носа), стан верхньощелепної па-
зухи (об’єм пазухи, відсутність гнійних виді-
лень в пазусі). При аналізі результатів лікування 
відмічено більш інтенсивний регрес симптомів 
запалення верхньощелепної пазухи у пацієнтів 
основної групи. 

Так, 90 % хворих, що приймали Азиклар 
(кларитроміцин), вказували на зникнення, 10 % 
- на зменшення секреції з носа, 80 % - на відно-
влення носового дихання, 20 % - на його покра-
щення, 90 % - на зникнення, 10 % - на зменшен-

ня головного болю, 60 % - на відчуття більш 
легкого перебігу захворювання, 70 % - на від-
чуття 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 
була рожевою, нормальної вологості, нормаль-
ної консистенції, без виділень. В контрольній 
групі нормалізація риноскопічної картини на 5-
6-й день лікування настала у 75 % пацієнтів. 

Стан верхньощелепної пазухи (збільшен-
ня об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в 
пазусі) покращився на 5-6-й день лікування у 80 
% хворих основної групи; в контрольній групі 
стан верхньощелепної пазухи покращився на 5-
6-й день лікування у 75 % пацієнтів. 

Препарат Азиклар (кларитроміцин) всіма 
хворими переносився добре, алергічних реакцій 
та інших побічних явищ не відмічалось у жод-
ного пацієнта. 

Таким чином, застосування антибіотика 
Азиклар (кларитроміцин) в лікуванні хворих на 
гострий гнійний верхньощелепний синусит під-
вищує ефективність терапії пацієнтів з цією па-
тологією. Отримані результати дають підставу 
рекомендувати Азиклар (кларитроміцин) для 
лікування хворих на гострий гнійний верхньо-
щелепний синусит як антибактерійний і проти-
запальний засіб. Азиклар (кларитроміцин) може 
поповнити арсенал середників загальної дії, що 
використовуються в лікуванні гострого гнійного 
верхньощелепного синуситу у дорослих. 
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Г.І. ГАРЮК (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ САЛЬПІНГООТИТІВ, ЯК УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРИХ 
РИНОСИНУСИТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ «СИНУПРЕТУ-ФОРТЕ» 

 
Актуальність проблеми зумовлена тим, 

що найчастішою причиною захворювання є па-
тологічні зміни у верхніх дихальних шляхах, 
передусім – це гострий катаральний, або гній-
ний риносинусит. Таким чином, і гострий саль-
пінгоотит поділяється на катаральний та гній-
ний. Функціональні дослідження вказують на 
змінену або відсутню прохідність слухової тру-
би, незначне ураження звукопровідного апарату 
(А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 2005). Крім того, 
велика кількість дослідників (М.Я. Козлов, 

1985; А.Л. Косаковський, 1998; Т.В. Шидловс-
кая, 1985) вказують на порушення мукоциліар-
ного транспорту слизової оболонки носа, як на 
один з факторів виникнення гострого сальпінго-
отиту.  

Це зумовило пошук методу лікування го-
строго сальпінгоотиту на тлі гострого риноси-
нуситу. Метою нашого дослідження було під-
вищити ефективність лікування гострого саль-
пінгоотиту, причиною якого став гострий рино-
синусит. При цьому у комплексному лікуванні 
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запропоновано використати препарат «Синуп-
рет-форте» з подвійним дозуванням.  

Завданнями дослідження були: 
- виявити найчастішу причину гострого 

сальпінгоотиту; 
- вивчити функцію слухового аналізатора; 
- вивчити показники мукоциліарного 

транспорту при використанні препарату «Сину-
прет-форте».  

Нами використані такі властивості «Си-
нупрета-форте», як його протизапальний ефект, 
мукоактивна та секретолітична дія, здібність до 
регенерації пошкодженого епітелію, його дезор-
ганізуючий вплив на формування біологічних 
бактеріальних плівок.  

 Обстежено 32 хворих у віці від 6 до 64 
років, чоловіків 15, жінок – 17. Клінічні групи: 
хворі, що одержали традиційну терапію – 10, та 

група хворих, що одержали в комплексному лі-
куванні «Синупрет-форте» - 32.  

 Усім хворим проведено дослідження 
слухової функції, рентгенологічні дослідження 
приносових пазух (СКТ, конусно-променеве 3Д 
дослідження), вивчені показники мукоциліарно-
го транспорту, проведена оптична риноскопія, 
отомікроскопія. Ефективність лікування оціню-
валась за покращення функції слухової труби, 
тобто, коли щезали закладеність у вухах та пок-
ращився слух.  

 Слід відмітити, що відновлення слуху та 
покращення мукоциліарного транспорту більш 
ефективніше (у 78 + 2,0 %) відбувалося у групі 
хворих, що приймали у комплексі лікування 
«Синупрет-форте», що вказує на його 
ефективність та можливості більш широкого 
застосування. 

 
© Г.І. Гарюк, 2012 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ДАННЫХ РИНОПНЕВМОМЕТРИИ 
 

Одним из современных и наиболее попу-
лярных на сегодняшний день методом оценки 
параметров носового дыхания является активная 
ринопневмометрия. Существует два основных 
метода ринопневмометрии: передняя и задняя. 

При передней ринопневмометрии в одну 
половину носа вводится датчик давления, эта 
половина исключается из акта дыхания. Поэто-
му измерение проводится для каждой половины 
носа отдельно. При задней ринопневмометрии 
один из датчиков давления находится во рту или 
ротоглотке. Таким образом, измеряются сум-
марные показатели для обеих половин носа. 

Измеряется зависимость разности давле-
ний в носоглотке и в герметично надеваемой на 
нос или лицо маске к расходу (количеству объ-
ема проходящего в единицу времени) воздуха 
при дыхании носом. Оценка результатов такого 
теста заключается в том, что у носа с меньшим 
сопротивлением одинаковое количество воздуха 
проходит через нос при меньшем перепаде дав-

ления между носоглоткой и подмасочным про-
странством.  

Как известно на сегодняшний день в ми-
ровой практике современные исследователи вы-
деляют 4 фазы ринопневмометрии. Однако в 
результате проведения нашей научной группой 
серии экспериментов с последующим анализом 
и обработкой риноманометрических кривых 456 
пациентов, были выявлены шесть дыхательных 
фаз. В отличие от четырёхфазной, включающей 
в себя восходящую и ниспадающую кривые 
вдоха и выдоха с соответствующими переход-
ными зонами, шестифазная риноманометрия 
имеет по две дополнительные фазы в начале и 
конце циклов кривой вдоха и выдоха. 

Это подтверждается вариабельностью ко-
эффициента сопротивления полости носа, кото-
рый вычисляется по формуле: ξ= ∆P/Q2 , где ∆P 
– разность давлений в носоглотке и подмасоч-
ном пространстве, а Q – расход воздуха при 
вдохе и выдохе. 
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В.Н. ГИНЬКУТ, В.Н. АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ ОФЛОКСАЦИНА ПРИ МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ 

 
Консервативная терапия хронического 

гнойного среднего отита имеет целью устранить 
обострение воспалительного процесса и не за-
меняет хирургического лечения (А.А. Миронов, 
2011; Y. Hyo et al., 2012). При этом отоларинго-
логи всё чаще сталкиваются с растущей рези-
стентностью патогенов к традиционно исполь-
зуемым противомикробным препаратам (J. 
Madana et al., 2011; S.J. Daniel, 2012; O. 
Jinnouchi et al., 2012).  

В этой связи внимание клиницистов всё 
больше привлекают фторхинолоны, которые 
показали свою высокую эффективность в отиат-
рии (E. Hopsu et al., 2011; J.W. Loock, 2012; A. 
Sattar et al., 2012).  

Целью данного исследования явилось 
сравнительное изучение эффективности приме-
нения диоксидина и офлоксацина при местном 
лечении хронических гнойных средних отитов. 

Материалы и методы исследования. 
Под наблюдением находилось 18 пациентов 
(основная группа) в возрасте от 19 до 53 лет с 
диагнозом хронический гнойный мезотимпанит, 
которым три раза в день транстимпанально вво-
дили 0,3% раствор офлоксацина (Унифлокс).  

В качестве контроля была взята группа 
больных (18 человек), репрезентативных по по-
лу и возрасту, которым для местного лечения 
хронического гнойного мезотимпанита исполь-
зовали 1 % раствор диоксидина. 

Базисная терапия больных основной и 
контрольной групп была идентичной и включа-
ла тканевую терапию, пероральный приём по-
ливитаминов и антигистаминных препаратов.  

Кроме того, пациентам назначали муко-
литики и, при необходимости, назальные декон-
гестанты. Выполняли также пальцевой массаж 
глоточного устья слуховой трубы с больной 
стороны. 

В день поступления больным производи-
лась аудиометрия и выполнялся забор материа-
ла из уха для бактериологического исследова-
ния.  

Эффективность лечения оценивали по 
динамике жалоб больных (интенсивность и ха-
рактер выделений из уха, дискомфорт, ощуще-
ние заложенности и шума в ухе, улучшение 
слуха) и изменениям отоскопической картины 
(уменьшение гиперемии и отёчности слизистой 
оболочки промонториальной стенки).  

Сравнивали также результаты общелабо-
раторных исследований. В конце лечения вы-
полняли контрольную аудиометрию. 

Результаты и их обсуждение. При мик-
робиологическом исследовании отделяемого из 
уха в начале лечения у 19 (61,3 %) пациентов 
был высеян Staphylococcus aureus, у 7 (22,6 %) – 
Pseudomonas aeruginosa, у 4 (12,9 %) – 
Enterococcus faecalis и у 1 (3,2 %) – Proteus 
mirabilis.  

У 5 больных (13,9 %) посев роста не дал.  
На 4-й день лечения о значительном 

улучшении самочувствия сообщили 15 (77,7 %) 
пациентов основной группы и 12 (66,6 %) – кон-
трольной (p < 0,05). 88,8 % пациентов основной 
группы отмечали существенное уменьшение 
отореи и стихание ушного шума и дискомфорта 
в ухе уже через 7 дней лечения. У них также 
наблюдались положительные изменения аку-
метрических показателей (р < 0,05).  

Эффективность лечения офлоксацином 
была подтверждена аудиометрически: заметное 
улучшение слуха к 10-му дню отмечено у 17 
(94,4 %) больных основной группы и у 15 (83,3 
%) – контрольной (p < 0,05).  

Вывод. Применение офлоксацина при 
местном лечении хронических гнойных средних 
отитов весьма целесообразно. 

 
© В.Н. Гинькут, В.Н. Андреев, 2012  
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БАКТЕРИОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ 
 

Хронические гнойные средние отиты ос-
таются одними из самых распространённых за-
болеваний в ЛОР-практике (A.A. Adoga et al., 

2011; J. Chang et al., 2011; K. Nia Mozafari et al., 
2011; A. Taipale et al., 2011). Консервативное 
лечение этого заболевания заключается в назна-
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чении эффективных топических антибиотиков 
(J. Madana et al., 2011; I. Brook, 2012; J.Powell, 
J.A.Wilson, 2012). Выбор антимикробного пре-
парата зависит от вида высеваемого из уха мик-
роорганизма и его чувствительности к тому или 
иному антибиотику (B. Kristo, M. Buljan, 2011; 
A. Sattar et al., 2012; K. Stol et al., 2012).  

M. Daniel et al. (2012) считают, что не-
смотря на наличие современных методик иден-
тификации микроорганизмов, таких как конфо-
кальная лазерная сканирующая микроскопия и 
обнаружение бактериальной ДНК с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), в клини-
ческой практике более чем в 80 % случаев дос-
таточно использовать стандартные методы 
культивирования. 

Согласно данным M.S. Kabir et al. (2012) и 
P.H. Weckwerth et al. (2012), чаще всего при 
хронических гнойных средних отитах в послед-
нее время высеваются бактерии Pseudomonas 
aeruginosa и Staphylococcus aureus, а по данным 
T.G. Olajide et al. (2012) – кишечная палочка.  

Целью данного исследования являлось 
изучение характера микрофлоры, высеваемой 
при хронических гнойных средних отитах. 

Материалы и методы исследования. 
Нами исследовался гной, полученный из бара-
банной полости у 46 пациентов с хроническим 
гнойным средним отитом.  

Мужчин было 32 (69,6%), женщин – 14 
(30,4%). Возраст пациентов колебался от 19 до 
75 лет. У 39 (84,8%) больных диагностирован 
хронический гнойный мезотимпанит, у 4 (8,7%) 
– мезоэпитимпанит и у 3 (6,5%) – эпитимпанит. 
В 69,6% случаев продолжительность заболева-
ния составила более трёх лет.  

Нами изучалась микробная культура, а 
также её чувствительность к наиболее часто ис-
пользуемым в клинике антибиотикам.  

Идентификация микроорганизмов прово-
дилась путём посева их на селективные пита-
тельные среды и последующего наблюдения за 
ростом колоний. С целью дифференциации про-
водилось последующее окрашивания бактерий 
по Граму и их микроскопическое исследование. 

Результаты и их обсуждение.  
Из 46 образцов гноя, которые были вклю-

чены в исследование, положительные результа-
ты получены в 39 случаях (84,7%). Из них 
Staphylococcus aureus был выделен из 20 (51,3%) 
проб, Pseudomonas aeruginosa из 8 (20,5%), 
Enterococcus faecalis из 5 (12,8%). Другими изо-
лированными организмами были: Klebsiella spp. 
– 3 (7,7%) пробы, Escherichia coli – 2 (5,1%) 
пробы, Proteus mirabilis – 1 (2,6%) пробы.  

Чувствительность стафилококков к це-
фиксиму составила 90,0%, а к цефтазидиму – 
95,0%. Pseudomonas aeruginosa показала полную 
(100%) устойчивость к амоксицилли-
ну/клавуланату и высокую чувствительность к 
ципрофлоксацину (87,5 %) и офлоксацину (100 
%). Enterococcus faecalis в 80,0 % оказался чув-
ствительным к амикацину. 

Ципрофлоксацин и офлоксацин оказались 
эффективными для всех микроорганизмов.  

Выводы. Staphylococcus aureus и 
Pseudomonas aeruginosa являются ведущими па-
тогенами при хронических гнойных средних 
отитах. Все микроорганизмы оказались чувст-
вительными к ципрофлоксацину и офлоксацину, 
что необходимо учитывать в клинической прак-
тике. 

 
© В.Н. Гинькут, В.В. Гинькут, 2012  
 
 
 
 

 
В.Н. ГИНЬКУТ, А.П. РЫБАЛКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЙ ПОСЛЕ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ 
 

Кровотечение в послеоперационном пе-
риоде после тонзиллэктомии является одним из 
наиболее частых и потенциально опасных для 
жизни осложнений (E. Eski et al., 2011; M. Havel 
et al., 2012; D.N. Milobević, 2012; J.N. Perkins et 
al., 2012).  

Поиски препаратов, позволяющих пре-
дотвратить такое кровотечение, продолжаются 
(J.G. Nam et al., 2011; J.P. Windfuhr et al., 2011; 
R.C. Akin et al., 2012; A.S. Al-Qahtani, 2012; J.W. 
Kim et al., 2012). 

В последние годы некоторые отоларинго-
логи для профилактики послеоперационных 
кровотечений успешно применяют транексамо-
вую кислоту (Г.А. Гаджимирзаев, 2010; В.Р. 
Чистякова, 2012; G. Kontorinis, B. Schwab, 2011). 
Она конкурентно ингибирует активацию плаз-
миногена, уменьшая превращение плазминогена 
в фибринолизин - фермент, который разрушает 
фибриновые сгустки, фибриноген и другие про-
теины плазмы крови, включая VI и VIII факторы 
свёртываемости крови. 
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Целью данного ретроспективного иссле-
дования явилось изучение эффективности тра-
нексамовой кислоты при профилактике крово-
течений после тонзиллэктомии.  

Материалы и методы исследования. 30 
пациентов с хроническим декомпенсированным 
тонзиллитом в возрасте от 19 до 46 лет были 
случайным образом разделены на две группы. 

В первую группу вошли 15 больных 
(мужчин – 10, женщин – 5), которым в качестве 
гемостатического средства в день операции за 
час до тонзиллэктомии внутривенно в зависи-
мости от веса вводили 500-1000 мг (1-2 ампулы) 
транексамовой кислоты (Тугины).  

Пациентам второй группы – 15 человек 
(мужчин – 8, женщин – 7) – за час до операции 
внутримышечно вводили 1-2 ампулы (2-4 мл) 
этамзилата.  

У всех пациентов изучали анамнез, сопут-
ствующие заболевания, данные фарингоскопии, 
клинический и биохимический анализы крови 
до и после хирургического вмешательства.  

В послеоперационном периоде отмеча-
лось время начала кровотечения, измерялась 
кровопотеря, а также фиксировались изменения 
в общем состоянии больного. 

Результаты и их обсуждение. Все тон-
зиллэктомии выполнялись в плановом порядке 
одним хирургом под местной анестезией по 
стандартной методике.  

Интраоперационное (первичное) кровоте-
чение в обеих группах было одинаковым 

(р<0,05). Для остановки кровотечения в тонзил-
лярной нише обычно использовали марлевые 
шарики, пропитанные 5% - ным раствором ами-
нокапроновой кислотой.  

Временное наложение на кровоточащий 
сосуд зажима Кохера или Пеана с длинными 
браншами выполнялось у 3 (20,0%) пациентов 
первой группы и у 6 (40,0%) – второй. 

Послеоперационное кровотечение наблю-
далось у 1 (6,6%) пациента первой группы и у 4 
(26,7%) – второй (р<0,05). 

В четырёх случаях это кровотечение было 
ранним вторичным (в первые 5 часов после тон-
зиллэктомии) и в одном – поздним вторичным 
(на пятые сутки). В одном случае оно было ар-
териальным, в одном – венозным и в трёх – ка-
пиллярным (паренхиматозным). Средняя крово-
потеря составила 350 мл. 

У этих пациентов производилось наложе-
ние на кровоточащий сосуд зажимов, легирова-
ние сосуда либо сшивание нёбных дужек над 
тампонами, пропитанными гемостатической 
губкой.  

Всем больным выполнялось переливание 
солевых кровезамещающих растворов и в двух 
случаях – рефортана. Переливаний донорской 
крови не было. 

Вывод.  
Транексамовая кислота (Тугина) является 

высокоэффективным препаратом для профилак-
тики кровотечений после тонзиллэктомии. 

 
© В.Н. Гинькут, А.П. Рыбалко, 2012 
 
 
 
 

 
 

С. ГЛАЗУНОВА (КИЕВ, УКРАИНА) 

 РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С КИ В ЦЕНТРЕ “СУВАГ” 
 

Киевский городской медицинский центр 
проблем слуха и речи “СУВАГ” проводит: 

1) раннюю медицинскую диагностику; 
2) качественное бинауральное слухопро-

тезирование; 
3) функциональную диагностику слуша-

ния и речи (со СА и КИ); 
4) коррекционно- (ре) абилитационую ра-

боту с пациентами с проблемами слуха и речи; 
5) пред- и послеоперационную реабили-

тацию пациентов с КИ; 
6) предоставляет консультативно-

психологическую помощь родителям и детям; 

7) проводит мониторинг процесса инте-
грации пациентов; 

8) оказываем консультативно-
реабилитационную помощь детям из различных 
регионов Украины. 

 В Городском медицинском центре 
“СУВАГ” занимается 150 детей, из них: 73 че-
ловека с КИ и 77 пациентов со СА.  

Сегодня в Центре проходят реабилитацию 
дети с разными проблемами слуха и речи: 10% - 
патология речи, 5% - комбинированные пора-
жения, 38% - нарушения слуха (КИ) и 47% - на-
рушения слуха (СА). 
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 Реабилитационная деятельность центра: 
проводится сурдопедагогами, логопедами, пси-
хологами, специалистом мониторинга настрой-
ки КИ, специалистами с музыкальной и фонети-

ческой ритмики по принципу тандема "ребенок- 
родители-педагог”. 

2 раза в месяц проводятся занятия в шко-
ле для родителей. Специалисты осуществляют 
психологическую поддержку, объясняют про-
блемы потери слуха, консультируют по аудио-
логии, педагогике, психологии и психоакустике. 
Специалистами центра “СУВАГ” разрабатыва-
ются методические пособия для работы с им-
плантированными детьми. 

 За 21 год работы в центре “СУВАГ” 
прошли реабилитационное обучение около 500 
детей . Из них 350 человек обучаются в общеоб-
разовательных школах, дошкольники успешно 
интегрируются в детские садики. Старшие вос-
питаники центра успешно обучаются в ВУЗах и 
получают высшее образование. 

 Наш опыт показывает, что процесс реа-
билитации очень важен после операции кохле-
арной имплантации. Только через систематиче-
скую реабилитацию, в которую включены как 
родители, так и специалисты, лежит для им-
плантированного ребенка путь в общест-
во.Только хорошая реабилитация оправдывает 
имплантацию и помогает ребенку начать новую, 
социально полноценную жизнь. 

 
© С. Глазунова, 2012  
 
 
 
 

 
М.Ю. ГРИЦЕВИЧ, О.М. БОРИСЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
ДВОБІЧНОЇ СТАПЕДОПЛАСТИКИ У ХВОРИХ НА ОТОСКЛЕРОЗ 

 
Повноцінне функціонування слухового 

апарату людини тісно пов’язано з бінауральним 
слухом, тобто із симетричною впорядкованістю 
і цілісністю структури та функції усіх трьох ла-
нок органу слуху (периферичної, провідникової 
та центральної), які здатні адекватно сприймати, 
кодувати та синтезувати звукову інформацію 
яка поступає у зовнішнє вухо. 

Ще у 60-ті роки минулого століття 
клінічно та інструментально К.Л.Хілов довів, 
що приглухуватість при отосклерозі залежить 
не тільки від порушення звукопроведення, але і 
від пригальмованого стану слухової кори го-
ловного мозку. Активація вищих відділів 
слухової системи можлива тільки при 
бінауральній звуковій взаємодії. Х.Вульштейн 
зазначав, що операція на другому вусі 
необхідна для покращення сприймання 
розбірливості мови, покращення ототопіки. 
Окрім цього ця операція позитивно впливає на 

функцію внутрішнього вуха покращуючи про-
цеси гідродинаміки у лабіринті. 

Метою дослідження була порівняльна 
оцінка ефективності результатів послідовної 
двобічної стапедопластики залежно від типу 
двобічного ураження отосклеротичним проце-
сом, а також аналіз динаміки змін слуху протя-
гом 6 місяців після операції на кожному вусі. 

Проведено аналіз 74 операцій у 37 хворих 
із тимпанальною та змішаною формою отоскле-
розу, які були прооперовані у відділі 
мікрохірургії вуха та ото нейрохірургії ДУ 
«Інститут отоларингології ім. проф. 
Коломійченко НАМНУ» в періоді з 2002 по 
2010роки. Усі хворі були прооперовані одним 
хірургом, що дозволяло звести до мінімуму ре-
зультати операції пов’язані з тою чи іншою 
технікою оперативного втручання. 

Середній вік пацієнтів 37,9 роки. Розподіл 
за статтю 29 (74,3%) жінок та 8 (25,7%) 
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чоловіки. Середня тривалість між першою та 
другою операціями становила 1 рік. 
Функціональні результати операцій оцінювали 
за даними тональної порогової аудіометрії і 
розмовної аудіометрії. Пороги слуху оцінювали 
на частотах 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц за 
кістковою (КП) та повітряною провідністю 
(ПП), оцінювали приріст слуху і скорочення 
кістково - повітряного інтервалу ( КПІ) на цих 
частотах через 1 тиждень, 6 місяців 
післяопераційно. Також проводилась оцінка 
поліпшення 50 % і 100 % розбірливості мови 
відносно доопераційних значень на першому та 
другому оперованому вусі. 

Пацієнти були розділені на дві основні 
групи у залежності від типу двобічного уражен-
ня отосклеротичним процесом. 

У першу групу білатерального симетрич-
ного ураження слуху (БСУС) увійшло 23 хворих. 
Із них 9 пацієнтів ( 18 вух) було із змішаною та 
14 пацієнтів ( 24 вуха) із тимпанальною формою 
отосклерозу. У них на правому та лівому вусі 
перед операцією спостерігались практично рівні 
показники (КПІ) та дані порогів (КП) та (ПП). 
Після 6 місячного спостереження стало відомо, 
що пороги (КП) у пацієнтів із тимпанальною та 
змішаною формою підвищувались порівняно з 
доопераційними значеннями через тиждень після 
операції на 5 дБ, а через пів року понижувались 
на 5 дБ. У 16 ( 69,5 %) пацієнтів із 23 кращі ре-
зультати були на першому оперованому вусі. 
Відповідно у 7 (30, 5%) хворих, яким проводили 
двобічну стапедопластику кращі функціональні 
результати були на другому оперованому вусі. 
Середня різниця порогів (ПП) між двома проопе-
рованими вухами у віддаленому періоді 6 місяців 
становила 7дБ. 

До другої групи хворих із білатеральним 
асиметричним ураженням слуху (БАУС) 
увійшло 14 осіб. Із них у 10 випадках 
зустрічалась змішана і у 18 випадках тимпа-

нальна форма отосклерозу. У них 
передопераційні дані аудіологічного обстеження 
різнились у середньому на 15-20 дБ по (ПП), на 
15 дБ по (КП) , різниця у передопераційних зна-
ченнях (КПІ) становила 10-15 дБ. У кінці 
дослідження виявлено, що пороги (КП) у випад-
ках із тимпанальною формою 7 днів після 
операції підвищувались на 5 дБ і через пів року 
понижувались відносно доопераційних значень. 
У випадках із змішаною формою пороги (КП) 
поступово знижувались у середньому на 10 дБ 
порівняно із доопераційними значеннями. У 10 ( 
71,4%) пацієнтів із (БАУС) кращі результати 
спостерігались на першому оперованому вусі і у 
4 (28,6%) хворих результати були кращими на 
другому оперованому вусі. Цікаво, що в усіх 
хворих цієї групи результати були кращими на 
гірше чуючому вусі. Середня різниця порогів 
(ПП) у віддаленому періоді 6 місяців між двома 
прооперованими вухами становила 11 дБ. 

У 2 хворих із 37 на час першої операції ми 
спостерігали односторонній отосклеротичний 
процес. 

Поясненням кращих результатів ( 26 із 37 
хворих або 70,2% ) на першому оперованому 
вусі на нашу думку може бути пов’язано з тим, 
що з боку гірше чуючого вуха, оперованого 
першим отосклеротичний процес був стійким та 
завершеним на момент операції. При операції на 
другому вусі процес ураження отосклерозом міг 
тільки розвиватись у кістковій капсулі 
лабіринту. Інша наша гіпотеза може бути 
пов’язана із процесами активізації нервових 
імпульсів у слуховій корі. Середня різниця 
порогів (ПП) між двома прооперованими вуха-
ми у віддаленому періоді становила для групи 
(БСУС) 7 дБ, для групи (БАУС) 11дБ, хворі от-
римували можливість бінаурального слуху, що 
допомагало їм краще орієнтуватись у звуковому 
полі, а також покращувалось сприймання 
розбірливості мови з обох боків. 

 
© М.Ю. Грицевич, О.М. Борисенко, 2012  
 
 
 

 
 
М.В.ГУБІН, Г.І.ГАРЮК, В.О.ОЛЬХОВСЬКИЙ, Ю.М.КРАВЧЕНКО, В.М.ГУБІН, В.Л.ЧУВАКОВ  

(ХАРЬКІВ, УКРАЇНА)  

ПРОГНОЗУВАННЯ КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ 
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ ПРИ СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ  

 
Одним із показників якості роботи судо-

во-медичних експертів є терміни проведення 
судово-медичних експертних досліджень. Чим 

швидше буде сформовано експертний висновок, 
тим скоріше слідчим буде винесено рішення в 
ході розслідування цивільних або кримінальних 
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справ. При проведенні судово-медичної експер-
тизи визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень, що заподіяні постраждалому, по-
винно здійснюватись за кінцевими результатами 
травми. При деяких видах ушкоджень кінцеві 
результати можуть визначатись у термін понад 
3-9 міс. Такі строки суттєво затримують проце-
суальні дії судово-слідчих органів. Крім того 
максимальний термін проведення судово-
медичної експертизи становить 1 міс. Однак, 
згідно п. 4.11 «Правил судово-медичного визна-
чення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» 
(Наказ №6 МОЗ України від 17.01.1995 г.), якщо 
кінцевий результат ушкодження у експерта не 
викликає сумнівів, він може визначати ступінь 
тяжкості тілесних ушкоджень не очікуючи його 
визначення. Але для цього необхідно спрогно-
зувати кінцевий результат травми. Як показує 
аналіз спеціальної літератури не так багато нау-
кових праць, що присвячені кінцевим результа-
там посттравматичної сенсоневральної приглу-
хуватості (ПСП) та строкам їх визначення при 
судово-медичній експертизі. 

Отже в ході даної роботи ми поставили 
мету встановити кінцеві результати ПСП та 
строки їх визначення при судово-медичній екс-
пертизі. 

 В 2005-2012 р. нами була проведена 81 
експертиза із приводу ПСП у відділах Харківсь-
кого обласного бюро судово-медичної експерти-
зи. Обстежено і проліковано 52 (потерпілих) 
хворих на базі спеціалізованого оториноларин-
гологічного стаціонару (ЛОР - клініка ХМАПО, 
ГКЛ № 30). Їм проведені: тональна порогова, 
надпорогова аудіометрії, імпедансометрія, ото-
неврологічне дослідження. 

Залежно від характеру кінцевих результа-
тів, після проведеного лікування ПСП, матеріал 
дослідження був розділений на групи спостере-
жень. Першу групу склали 8 потерпілих (15,4 % 

спостережень) з повним відновленням слуху. 
Друга група - 20 потерпілих (38,4 %) з позитив-
ною динамікою зміни слуху, неповним його ві-
дновленням. У потерпілих третьої групи – 16 
(30, 8 %) мало місце стійке зниження слуху без 
динаміки. У четверту групу спостережень пот-
рапили 8 потерпілих (15,4 %) з негативною ди-
намікою зміни слуху. Травма, яка призвела до 
гострої, підгострої ПСП з повним відновленням 
слуху, не потребує прогнозування її кінцевих 
результатів при оцінці ступеня тяжкості тілес-
них ушкоджень, що здійснюється в залежності 
від терміну відновлення слуху. При прогнозу-
ванні кінцевих результатів гострої і підгострої 
ПСП з позитивною динамікою слуху без повно-
го його відновлення після проведеного лікуван-
ня необхідно враховувати, що в цих осіб мож-
лива подальша позитивна динаміка слуху, але 
повне його відновлення малоймовірно. Тому, 
при судово-медичній оцінці на момент прове-
дення експертизи, не очікуючи кінцевого ре-
зультату травми, доцільно переважно застосо-
вувати критерій «тривалості розладу здоров’я» 
«Правил…». У постраждалих з гострою, підгос-
трою ПСП зі стійким зниженням слухової фун-
кції, що вже не відновиться, незважаючи на три-
вале лікування, оцінка її кінцевих результатів, 
через те що їх можна вважати вже визначеними, 
здійснюється на момент проведення експертизи. 
Травма, що призвела до гострої та підгострої 
ПСП із негативною динамікою слухової функ-
ції, через тривалість очікування її кінцевого ре-
зультату з урахування його прогнозування, оці-
нюється переважно за ознакою «тривалого роз-
ладу здоров'я» «Правил…».  

Отже проведенні дослідження на нашу 
думку дозволять значно скоротити терміни про-
ведення судово-медичних експертиз, підвищити 
якість їх проведення, скоротити кількість експе-
ртних помилок. 

 
© М.В.Губін, Г.І.Гарюк, В.О.Ольховський, Ю.М.Кравченко, В.М.Губін, В.Л.Чуваков, 2012 
 
 

 
 
 

М.В.ГУБІН, Ю.М.КРАВЧЕНКО, І.В.ДУБОВИЙ, В.М.ГУБІН (ХАРЬКІВ, УКРАЇНА)  

ТРАВМИ ОРГАНІВ ШИЇ З РОЗВИТКОМ МЕХАНІЧНОЇ АСФІКСІЇ  
ПРИ СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ЖИВИХ ОСІБ 

 
Виявлення та обґрунтування діагностич-

них критеріїв, які б дозволили об'єктивно та 
всебічно встановити ступінь тяжкості тілесних 
ушкоджень у потерпілого в кожному конкрет-
ному випадку – перспективний і актуальний 

напрямок наукових досліджень у судовій меди-
цині. Разом з тим, як показує аналіз спеціальної 
судово-медичної літератури, проблемі судово-
медичної оцінки травм органів шиї з виникнен-
ням механічної асфіксії у живих осіб присвяче-
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но не так багато наукових праць. Механічна ас-
фіксія по даним Харківського обласного бюро 
судово-медичної експертизи є причиною смерті 
в середньому в 8,4% випадків. Аналіз «Правил 
судово-медичного визначення ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень» (Наказ № 6 МОЗ України 
від 17.01.1995 г.) показує, що відносити до тяж-
ких тілесних ушкоджень слід усі випадки травм 
органів шиї з розвитком механічної асфіксії, що 
супроводжується комплексом порушень функ-
цій центральної нервової, серцево-судинної сис-
тем і органів подиху, які загрожували життю, за 
умови, що це встановлене об'єктивними, клініч-
ними даними. Але, будь-яких конкретних діаг-
ностичних критеріїв, переліку досліджень при 
судово-медичній оцінці зазначеного комплексу 
порушень не приводиться. Це у свою чергу мо-
же викликати певні труднощі у судово-
медичних експертів при оцінці таких випадків. 
Враховуючи вище викладене, на наш погляд 
становить інтерес випадок з нашої практики су-
дово-медичної експертизи неповнолітньої Д., 6 
років, із приводу механічної асфіксії. З матеріа-
лів кримінальної справи стало відомо, що Д. 
стала свідком убивства громадянином В. її бать-
ків. Він задушив руками мати Д., а батька спо-
чатку побив до нестями, а потім утопив у ріці. 
Д. була знайдена працівниками міліції на трупі 
своєї матері в приватному, не опаленому будин-
ку з наявністю ушкоджень на шиї, після чого 
доставлена в Харківську дитячу обласну клініч-
ну лікарню і госпіталізована.  

При дослідженні отоларингологічного 
статусу в постраждалої виявлений реактивний 
посттравматичний фарингіт. Невропатолог від-
значів у Д. ясну свідомість, адекватну реакцію 
на огляд і відповіді на запитання, підвищений 
тонус м'язів, тремор, порушення координації 
рухів, рівномірність зіниць, збережені фотореа-

кції, однакові по обидва боки сухожильні реф-
лекси, негативні менінгіальні знаки. Проведена 
комп'ютерна томографія (КТ) головного мозку, 
будь-яких змін не встановлено. Однак, через 
кілька днів стан Д. погіршився, виникли клоніч-
ні судоми, розвився тетрапарез. При проведенні 
повторного КТ головного мозку у Д. виявлений 
праворуч інфаркт у басейні коркових галузей 
тім'яно-потиличної частки головного мозку. За 
кінцевим результатом травми в Д. були наслідки 
порушення мозкового кровообігу в басейні пра-
вої середньомозкової артерії, лівосторонній ге-
міпарез. При проведенні судово-медичного 
огляду Д. на її шиї діагностовано садна на пе-
реднє-бічні поверхні праворуч і ліворуч, стран-
гуляційна борозна. Крім того, на обличчі, шиї, 
тулубі та кінцівках зафіксовані екхімози. Огля-
дом консультанта - оториноларинголога підтве-
рджений реактивний посттравматичний фарин-
гіт. Далі експертним шляхом, з урахуваннями 
результатів діагностичних оглядів, обстежень і 
досліджень, ми прийшли до висновку, що в Д. 
мала місце механічна асфіксія з виникненням 
гіпоксичного ураження головного мозку, про-
гресування якого, очевидно, призвело до фор-
мування ішемічного вогнища в правій тім'яно-
потиличній ділянці головного мозку з розвит-
ком клонічних судом і тетрапареза. За ступенем 
важкості тілесних ушкоджень механічна асфік-
сія в цьому випадку, нами віднесена до тяжких 
тілесних ушкоджень.  

Таким чином, з аналізу наведеного спо-
стереження випливає висновок, що до останньо-
го часу чіткі судово-медичні діагностичні кри-
терії для оцінки небезпечних для життя станів 
при травмах органів шиї в живих осіб не визна-
чені. Це у свою чергу вимагає проведення від-
повідних наукових досліджень по обґрунтуван-
ню та виявленню зазначених критеріїв. 

 
© М.В.Губін, Ю.М.Кравченко, І.В.Дубовий, В.М.Губін, 2012  
 
 
 

 
 

Л.В. ГУЛЯЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

РОЛЬ МУКОМОДИФИКАТОРОВ В НЕИНВАЗИОННЫХ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ 

 
По данным ЛОР-отделения Крымского 

республиканского учреждения «Детская клини-
ческая больница» АР Крым, риносинусит (РС) у 
детей является доминирующей патологией и 
составляет 30-34% среди всех заболеваний 
верхнего отдела дыхательных путей. 

Ежегодно каждый ребенок 6-8 раз болеет 
респираторной инфекцией, в 5-13% случаев 
ОРВИ осложняется бактериальным РС. 

Ключевыми патогенетическими фактора-
ми при остром бактериальном риносинусите 
(ОБРС) являются обструкция естественных со-
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устьев из-за воспаления слизистой, снижение 
санирующей функции мукоцилиарного клирен-
са, изменение количественных и качественных 
характеристик носового секрета. Накопление 
секрета не только влияет на дренажную функ-
цию, нарушая мукоцилиарный транспорт, но и 
угнетает местный иммунитет.  

В силу анатомо-физиологических особен-
ностей строения параназальных синусов, рас-
пространенность риносинуситов зависит от воз-
раста ребенка.  

 Диагностика ОБРС во многом зависит от 
правильного клинического обследования боль-
ных: жалобы, анамнез, рациональная оценка 
данных передней, средней и задней риноскопии, 
объективная интерпретация данных рентгено-
графии параназальных синусов (ППН), пункции 
пазух по показаниям. 

 Алгоритм этиопатогенетической терапии 
ОБРС включает: 

- эрадикацию возбудителя; 
- восстановление дренажной функции и 

вентиляции; 
- обеспечение нормализации вязкости 

секрета и улучшение его оттока; 
- восстановление функции мукоцилиар-

ной транспортной системы. 
Цель нашей работы – определить воз-

можность лечения неосложненного ОБРС неин-
вазивным методом с использованием в протоко-
ле лечения специального экстракта комбиниро-
ванного растительного препарата BNO 101 фор-
те. 

Основу лечения этой группы больных со-
ставляет, согласно протокола, антибиотикотера-
пия, разгрузочная и секретолитическая терапия. 
По показаниям – лечебно-диагностическая 
пункция.  

Сегодня нам интересны лекарственные 
препараты, которые способны обеспечить опти-
мизацию многоцелевой терапии и позволяют 
избежать одновременного применения несколь-
ких лекарств, добиться стойкого эффекта при 
высокой безопасности. Этот принцип особенно 
важен в детской отоларингологии.  

Из мукоактивных препаратов этому тре-
бованию соответствует специальный экстракт 
BNO 101, который изменяет реологические 
свойства секрета, обладает выраженным проти-
вовоспалительным действием, проявляя антиви-
русные и иммуномодулирующие свойства.  

BNO 101 регулирует секрецию и норма-
лизует вязкость слизи, устраняет мукостаз, об-
легчает отхождение слизи, восстанавливает вен-
тиляцию и дренаж околоносовых пазух, норма-
лизует защитную функцию эпителия дыхатель-
ных путей. Только при нормализации вязкости 

секрета мукоцилиарный транспорт обеспечивает 
выполнение слизистой оболочкой дыхательных 
путей своей биологической функции по защите 
внутренней среды организма.  

При ОБРС необходима антибиотикотера-
пия, которая повышает вязкость мокроты вслед-
ствие высвобождения ДНК при лизисе микроб-
ных тел и лейкоцитов, в связи с этим обоснова-
но назначение муколитиков, а специальный экс-
тракт BNO 101 потенцирует действие антибио-
тиков.  

Учитывая убедительность накопленных 
данных и наш практический опыт при лечении 
ОБРС лечебно-диагностическая пункция не по-
вышает эффективность беспункционного лече-
ния и не влияет на исход заболевания. Дети, не-
сомненно негативно воспринимают эту манипу-
ляцию, которая в ряде случаев проводится под 
общим обезболиванием. 

Клинический материал и методы ис-
следования 

Основу клинического анализа составили 
20 детей в возрасте от 12 до 16 лет включитель-
но, сопоставимые по демографическим и кли-
ническим характеристикам. Из обследованных 
детей девочек - 10, мальчиков - 10. 

Критериями включения в исследова-
ние явились: возраст от 12 лет и наличие кли-
нических симптомов ОБ неосложненного РС, 
подтвержденного рентгенологически. 

Критериями исключения являлись:  
- осложненные формы ОБРС; 
- аллергический ринит; 
- нарушение архитектоники носа; 
- гипертрофия носоглоточной миндалины; 
- непереносимость компонентов препара-

та.  
Основная группа представлена 10 паци-

ентами, которые получали комплексную тера-
пию ОБРС, включающую муколитик BNO 101 
форте по 2 таблетки 3 раза в день. 

Контрольная группа составила 10 детей, 
которые получали лечение согласно протокола с 
лечебно-диагностической пункцией, но без му-
комодификатора.  

Оценку эффективности терапии проводи-
ли на основании жалоб, данных клинического 
осмотра, риноскопической картины, результатов 
лабораторных исследований. Оценивали выра-
женность симптомов заболевания: отек, ринорея 
передняя, задняя, заложенность носа, тяжесть в 
проекции верхнечелюстных и лобных пазух, 
головная боль, нарушение обоняния, темпера-
турная реакция до начала, во время и после за-
вершения курса лечения.  

Исследование закончили все. В ходе ле-
чения наблюдалась положительная динамика в 
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обеих группах. Мы отметили значительное 
улучшение – полное исчезновение признаков 
заболевания на 10-й день лечения как в основ-
ной, так и в контрольной группе. Без эффекта 
или ухудшения признаков заболевания у боль-
ных, включенных в исследование не отмечено.  

Осложнений на фоне приема препаратов 
не было.  

Дети выписаны из стационара на 10-й 
день лечения, их состояние расценено как ре-
конвалесцент после перенесенного ОБРС.  

Полученные результаты позволяют рас-
сматривать возможность неинвазивного лече-
ния острого бактериального неосложненного 
риносинусита, используя специальный экс-
тракт комбинированного растительного препа-
рата BNO 101 форте по 2 таблетки 3 раза в 
день 10 дней. С целью восстановления местно-
го иммунитета и профилактики хронизации 
процесса, продолжить амбулаторно специаль-
ный экстракт BNO 101 форте по 1 таблетке 3 
раза в день 14 дней. 

 
© Л.В. Гуляева, 2012  
 
 

 
 
 

А.Д.ГУСАКОВ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С ЗАЛОЖЕННОСТЬЮ НОСА 
 

Известны последствия затрудненного но-
сового дыхания, которое может быть длитель-
ным или постоянным, приводящим к многочис-
ленным (более тридцати) негативным проявле-
ниям организма. Однако, пожалуй, больше всего 
тревог у больного и лечебных разногласий у 
врача возникает при острых риносинуситах, как 
правило вирусной природы. К сожалению этио-
тропной терапии при респираторных вирусных 
заболеваниях не существует, весь комплекс ле-
чебных маневров является симптоматическим, 
направленным на восстановление свободного 
дыхания, уменьшение неприятных субъектив-
ных ощущений, на борьбу с ринореей и отеком 
слизистой оболочки полости носа. Проблема 
острого ринита с выраженной заложенностью 
носа и отеком тканей усугубляется реальной 
возможностью присоединения бактериальной 
патогенной флоры и появления экссудативных 
синуситов. В комплексе лечебных мероприятий 
наряду с борьбой против инфекции не меньшее 
значение в таких случаях приобретает соблюде-
ние принципов и осуществление системы дре-
нирования: на осмотическом уровне, восстанов-
ление адекватного носового дыхания, восста-
новление и стимуляция естественных путей 
дренирования, в том числе и мукоцилиарного 
транспорта, в ряде случаев следует прибегать к 
искусственным дренажным приемам. В против-
ном случае воспалительный процесс непремен-
но затягивается, и появляются признаки его 
хронизации. 

 Издавна при острых риносинуситах вни-
мание врачей было приковано в первую очередь 
к поискам лекарственных препаратов для 

уменьшения отека слизистой оболочки и набу-
хания носовых раковин, чтобы улучшить носо-
вое дыхание и облегчить состояние больного. 
Среди многих адреномиметиков, деконгестан-
тов более 50 лет тому предпочтение отдано ок-
симетазолину, который обладал идеальными 
свойствами: быстрое начало сокращения сосу-
дов, длительное действие и отсутствие проявле-
ний токсичности (Байрон Дж. Бэйли,1964). В 
последующем обнаружено, что широко исполь-
зуемые компоненты противоотечных капель в 
нос на основе оксиметазолина, ксилометазолина 
с консервантами (бензалконий хлорид) стали 
вызывать ухудшение мукоцилиарного транс-
порта, метаплазию назального эпителия и сни-
жение фагоцитоза. Было определено, что самый 
вредный ингредиент в каплях это консервант 
бензалкония хлорид, концентрация которого 
превышена в 20 раз (Bjerknes , 
S.K.Steinsvag,1993). Последующие поиски пока-
зали, что оксиметазолин на клеточных препара-
тах мерцательного эпителия повреждающего 
действия на волосковый аппарат не оказывает, в 
то время как добавление консерванта вызывало 
быстрое блокирование цилиарной активности 
(Т.Даймлер, Р.Шефтлер,1992). 

 Более фундаментальные исследования 
(Ш.Кельш, М.Чайкин,2004; С.Рейнеке, 
М.Чайкин,2005) показали, что оксиметазолину в 
чистом состоянии кроме сосудосуживающего 
действия характерны антиоксидантные, проти-
вовоспалительные и иммуномоделирующие 
свойства. Это позволило авторам зафиксировать 
сокращение сроков течения болезни на 33% и 
более быстрое исчезновение симптомов ринита. 
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Особенно перспективны капли оксиметазолина 
без консервантов при лечении грудных детей 
(Бергнер и Чайкин,2005). Авторам удалось дос-
тичь быстрой положительной динамики ринита 
у 92,3% детей. 

 В текущем году в общемедицинском 
журнале опубликованы резолюции конферен-
ций, предписывающие при острых риносинуси-
тах крайне редкое и кратковременное использо-
вание деконгестантов для восстановления носо-
вого дыхания. Положение достаточно спорное, 
особенно если иметь в виду оксиметазолин 
официнальных концентраций без консервантов 
(Називин-Сенситив).  

 В клинике проведена постмаркетинговая 
клиническая апробация нового препарата в виде 
носовых капель и спрея на основе 0,01%, 
0,025% и 0,05% раствора оксиметазолина без 
консервантов (Називин-Сенситив) в комплексе 
стандартного лечения по протоколу. В группе 
пролеченных больных были дети разных воз-
растов и взрослые (всего 58 человек). Среди де-
тей преобладали острые и подострые риноси-

нуиты и аденоидиты, среди взрослых – экссуда-
тивные синуситы, вазомоторные риниты, секре-
торные отиты. Проанализирована только дина-
мика ведущих клинических симптомов: восста-
новление носового дыхания, уменьшение отде-
ляемого, вид слизистого покрова полости носа и 
носовых раковин. В сравнении с длительностью 
заболевания аналогичных больных предшест-
вующего периода создается впечатление более 
быстрого выздоровления, особенно это касается 
детей. Хотя подобный критерий эффективности 
не отличается объективностью. Каких либо не-
гативных признаков применения оксиметазоли-
на без консервантов не отмечено, средний срок 
применения капель и спрея составил 7 дней. 
Учитывая данные исследования последних лет и 
приведенный собственный опыт можно с уве-
ренностью рекомендовать использование в кли-
нической практике при затруднении носового 
дыхания воспалительного генеза современного 
препарата Називин-Сенситив на основе 
0,01%,0,025% и 0,05% раствора оксиметазолина 
без консервантов. 

 
© А.Д.Гусаков, 2012  
 
 
 

 
 

И.В. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
ОСТРЫМИ  ГНОЙНЫМИ СИНУСИТАМИ 

 
Острые воспалительные аблевания око-

лоносовых пазух занимют одно из ведущих мест 
в структуре заболеваний верзни дыхательых 
путей. В Украине ежегодно заболеют острыми 
синуситами 15% населения или коло 3 миллио-
нов человек (Ю.В. Митин и соавт., 2006; Р.А. 
Абизов и соавт., 2011). 

А.Ю. Овчинников и соавт. (2011) указы-
вают, что зва последние 1 лет заблеваемость 
синуситами возосла в 3 раза, а пациенты госпи-
тализированные в ЛОР-отделения по поводу 
заболеваний околоносовых пазух, составляет 2/3 
от общего числа вс больных. 

Термин «острый синусит» относитя к 
специфическому симптомокомплексу бактери-
альной инфекции околоосовых пазух (В.А. 
Мельник, 2002). 

Инфекция попадает в околоносовые пазу-
хи из полости носа чере естественные отвер-
стия. Наиболее часто воспалительным процес-
сом поражаются вернеелстные пазухи, и когда 
речь идет и синуситах, имеется ввиду, прежде 
всего воспаление эти пазух. 

С.В. Безшапочный, Ю.В. Лабурец (2004) 
указывают, что риногенные синуситы воникают 
в 80% случаев, одонтогенные – 15%, и в 5% 
случаях возникают гематогенные, лимфогенн-
ные и травматические синуситы. 

Диагностика острых синуситов относи-
тельно не сложна. Важно полно и правильно со-
брать анамнез. В большинстве случаев эти боль-
ные отмечают, что недавно перенесли вирусную 
инфекцию, лечились дома или в инфекционном 
отделении и когда закончили лечение, чаще на 8-
10 сутки от начала заболевания, общее состояние 
их снова стало ухудшаться. Появилась головная 
боль, слабость, разбитость, ухудшилось носовое 
дыхание. Из носа появлялись слизисто-гнойные 
выделения, ощущался запах гноя в носу, темпе-
ратура тела повышалась до 37,5-38,10С. Гнойные 
выделения из носа или скопления его в средни 
носовых ходах, является патогомоничным сим-
птомом и ключевым моментом в диагностике 
острого гнойного синусита. В большинстве слу-
чаев этих данных бывает достаточно для поста-
новки диагноза, а для подтверждения его исполь-
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зуют рентгенографию околоносовых пазух в 
прямой проекции, ультразвукове исследование 
(УЗИ), компьютерную томогафию (КТ). 

«Золотм стандартом» в диагностике сину-
ситов является пункция пораженной пазуи, по-
лучение содержимого ее с последующим бакте-
риальным исследованием (Ф. Юрочко, 2010). 

До настоящего времени в Украине не су-
ществует единого патогенетически обоснован-
ного подхода к лечению больных синуситами. 
Инвазивные и неинвазивные методы использу-
ются одинаково часто. Врачи поликлиник и 
ЛОР-стационаров при лечении больных остры-
ми гнойными синуситами чаще используют ин-
вазивные методы, считая их более доступными, 
легко и быстро выполнимыми, менее затратны-
ми (Г.С. Протасевич, О.І Яшан, 2001; В.М. Ва-
сильев и соавт., 2012). 

А.И. Вильчинский (2002), Д.И. Заболот-
ный и соавт. (2003), И.Г. Образцов (2009) на-
против указывают, что на современном уровне 
лечения больных острыми гнойными синусита-
ми целесообразно использование неинвазивных 
методов. С этой целью производится промыва-
ние пазух по Проэтц и с помощью синус-
катетера «ЯМИК», используют водно-струйный 
и водно-капельный способ промывания, пери-
стальтический насос, назальный душ и др. 
Больным назначают антибиотики местного и 
ситемного действия, антигистаминные препара-
ты, деконгестанты. 

Использование в клинической практике 
новых макролидов азитромицина и кларитро-

мицина, мукорегуляторов, деконгестантов, то-
пических глюкокортекостероидов, лизатов бак-
терий может стать альтернативой инвазивному 
методу лечения больных с гнойными синусита-
ми (В.М. Свистушкин и соавт., 2004; А.Ю. Ов-
чинников и соавт., 2010). 

Мы лечили 27 больных с острыми гной-
ными гайморитами, которые до госпитализации 
лечились амбулаторно путем промывания пазух 
по Проэтц с использованием антибиотиков, де-
конгестантов. При пункциях у больных был по-
лучен гной, поэтому пазухи тщательно промы-
вались 0,9% раствором натрия хлорида, фура-
цилина, риванола до «чистых вод» для этого 
нужно использовать 400-500 мл раствора. После 
этого в пазуху вводили 5 мл антибактериально-
го препарата широкого спектра действия йодди-
церина разведенного изотоничеким раствором 
натрия хлорида в соответствии 1:3. Препарат 
зарегстрирован в Украине и выпускается фир-
мой «Фармак» Киев. На курс лечения необхо-
димо произвести 3-4 пункции через сутки. 

Местное введение расвора йоддицерина 
непосредственно в пораженные пазухи через 10-
15 минут улучшало носовое дыхание, разжижа-
ло мокроту, улучшало или восстановливало 
проходимость естественных соустий. Паренте-
рально больным назнали цефтриаксон антибио-
тик III поколения цефалоспоринового ряда ши-
рокого спектра антимикробного действия по 1 г 
2 раза в сутки, 8-10 суток, антигистаминные 
препараты, деконгестанты. 

 
© И.В. Деменков, 2012 
 
 
 
 
 
 

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

МЕСТНОЕ И ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
С ОСТРЫМИ ГНОЙНЫМИ СИНУСИТАМИ 

 
Среди патологии ЛОР-органов острые и 

хронические синуситы занимают первое место и 
частота их постоянно растет на 1,5-2% в год. 
Несмотря на то, что диагностика относительно 
не сложна около 30% этих заболеваний не диаг-
ностируется (З. Сабодаш, 2003; Ю.В. Митин и 
соавт., 2006). 

Исследования проводимые в последние 
годв показывают, что главную роль в возникно-
вении и развитии синуситов играют: Streptocco-
cus pneumoniae и Haemophilus influenzae – 50-

70%, реже встречается Moraxella catarralis (М.Р. 
Богомильский, 2002). 

Патогенез заболевания до настоящего 
времени изучен недостаточно. Считается, что в 
основе его лежит отек слизистой оболочки по-
лости носа и околоносовых пазух, вследствие 
чего возникает окклюзия естественных отвер-
стий пазух, ухудшаетмя дренаж и аэрация их. В 
пазухах создается отрицательное давление, в 
результате чего в них появляется транссудат, 
который является питательной средой для про-
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никающей сюда инфекции. Последняя попадает 
сюда из полости носа через естественные отвер-
стия. Важным моментом возникновения острых 
и хронических синуситов патологический сек-
рет, механизм образования которого нам до 
конца не ясен. 

Т.И. Геращенко и соавт (2003) указывают, 
что по мере развития воспаления в пазухе в сек-
рете увеличивается плотная фракция гель, на-
растает вязкость его, адгезия, образуются плот-
ные корки, вследствие чего функция мукоцили-
арного транспорта уменьшается на 45-80% и 
часто блокируется полностью. 

Возникновению синуситов способствует 
наличие у больных сопутствующих заболева-
ний: хронических гипертрофических и аллерги-
ческих ринитов, шипов и гребней носовой пер-
городки, искривление ее в хрящевом или кост-
ном отделах, синехий или полипов в носу. 

Диагностика синуситов не сложна. Важен 
хорошо собранный анамнез, данные передней 
риноскопии и если в среднем носовом ходу об-
наруживается гной, вероятность наличия сину-
сита 80-90%. В ряде случаев у этих больных 
соустье пазухи оказывается блокированным и 
гной в полости носа не обнаруживается. В этих 
случаях нужно в средний носовой ход положить 
марлевую турунду пропитанную 0,18% раство-
ром адреналина на 5 минут. После извлечения 
ее наклонить голову больного в сторону проти-
воположную предполагаемой пораженной пазу-
хи и если имеется гнойный синусит, то гной 
появится в полости носа – это патогномоничный 
симптом гнойного синусита. Диагноз подтвер-
ждается производством ренгенографии пазух в 
прямой проекции, а при необходимости ультра-
звуковым ислледованием (УЗИ) или компью-
терной томографией (КТ). Последние исследо-
вания не обязательны для диагностики и доста-
точно дорогостоящие. При использовании ком-
пьютерной томографии возникает нередко ги-
пердиагностика этих заболеваний. 

Самым надежным, его еще называют «зо-
лотым стандартом» в диагностике является пук-
ционный метод, когда удается получить содер-

жимое пазухи с последующим бактериальныи 
исследованием его (Ф. Юрочко, 2010). 

До настоящего времени в Украине не су-
ществует единого патогенетически обоснован-
ного подхода к лечению больных синуситами. 
Врачи используют инвазивные и неинвазивные 
методы лечения. 

Д.И. Заболотный (2003), И.Г. Образцов 
(2009) указывают, что на соавременном уровне 
лечения больных гнойными синуситами целесо-
образно использовать неинвазивные методы. В 
США при острых синуситах используют анти-
биотики в течение 1-2 месяцев, больным назна-
чают антигистаминные препараты, деконгестан-
ты, а пункции выполняют при угрозе возникно-
вения осложнений. 

При лечении больных с острыми гнойны-
ми синуситами местное использование антибак-
териальных препаратов имеет существенное 
преимущество перед их системным использова-
нием и исключительно важную роль в выздо-
ровлении больных (Ю.В. Митин и соавт., 2001; 
М.Р. Богомильский, 2002). 

Эффективность местного медикаментоз-
ного лечения можно существенно повысить пу-
тем использования научно обоснованных мно-
гокомпонентных лекарственных препаратов, 
каким является йоддицерин. В состав его вхо-
дит: иод 5 г/л, диметил сульфоксид 300 г/л, гли-
церол 695 г/л. Препарат обладает широким 
спектром антибактериального действия, расвор 
его хорошо проникает через биомембраны, за-
регестрирован в Украине. Производитель Фар-
мак (Украина, Киев). Мы лечили 27 больных с 
острыми гнойными гайморитами. Пазухи пук-
тировались, тщательно промывались большим 
количеством физраствора или антисептиков. 
После этого в пазуху вводили 5 мл йоддицерина 
разведенного раствором натрия хлорида в соот-
ношении 1:3. На курс лечения надо было про-
вести 3-4 пукции через сутки. Парентерально 
больным вводили цефтриаксон, антигистамин-
ные препараты, деконгестанты. Все больные 
выписаны с выздоровлением на 9-10-е  
сутки. 

 
© В.Р. Деменков, Т.М. Приставко, И.Ю. Ватанская, 2012  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ТОНЗИПРЕТ  
В ЛІКУВАННІ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 

 
Ангіна – загальне інфекційне захворю-

вання з запаленням лімфаденоїдної тканини го-
рла, переважно піднебінних мигдаликів. Тому 
під терміном “ангіна” розуміють ангіну підне-
бінних мигдаликів. Захворюваність населення 
ангіною доволі висока: серед дорослих вона 
становить 4-5 %, серед дітей – більше 6 % (В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). Поділя-
ють ангіни на первинні і вторинні. Серед пер-
винних ангін найчастіше зустрічаються катара-
льна, фолікулярна і лакунарна. Найлегше з них 
перебігає катаральна ангіна. Для її лікування 
застосовуються різні середники загальної і міс-
цевої дії. 

Ми застосували Тонзипрет в лікуванні ка-
таральної ангіни у дорослих. Тонзипрет – ком-
бінований 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 міс-
тять лаконіс американський, гваякове дерево, 
перець стручковий, спирт етиловий. 

Лікарські рослини, що входять до складу 
препарату, містять сапоніни, флавоноїди, ефірні 
олії. Перець стручковий містить пекучі речови-
ни капсаїциноїди, серед яких переважає капсаї-
цин. Завдяки цьому препарат володіє природ-
ним пекучим смаком, надає анальгезувальну і 
протизапальну дію. Лаконіс американський во-
лодіє також імуностимулювальною дією. 

Тонзипрет показаний при гострих і хроні-
чних запаленнях горла, гортані і мигдаликів 
(тонзиліт, ларингіт, фарингіт). При гострих за-
хворюваннях 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 
1 до 6 років – не більше 6 разів на день по 1 таб-
летці чи по 5-10 крапель. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2011 рр. знаходилось 22 хворих на ката-
ральну ангіну віком від 22 до 45 років. 

Хворі скаржились на головний біль, під-
вищення температури тіла в межах 37,1-38,1ºС, 
біль в горлі при ковтанні. Під час фарингоскопії 
визначались гіперемія і набряклість піднебінних 
мигдаликів. Дослідження мазків із носа і зіва 
паличок Лефлера не виявило. 

Хворі були розподілені на дві групи: ос-
новну (12) і контрольну (10). Групи були співс-
тавлені за віком і перебігом захворювання. Па-
цієнти основної групи отримували Тонзипрет і 
загальноприйняте лікування, контрольної – 
тільки загальноприйняте лікування. Тонзипрет 
призначався кожні 30 хв. (до 12 разів на день) 
по 1 таблетці, розсмоктуючи, але не розжовую-
чи та не запиваючи. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими, 
фарингоскопічна картина та показники темпера-
тури тіла. При аналізі результатів лікування від-
значено більш інтенсивний регрес симптомів 
ангіни у хворих основної групи. Скарги на голо-
вний біль, біль в горлі при ковтанні у хворих, 
що приймали Тонзипрет і загальноприйняте лі-
кування, поступово зникли через 4-5 днів у бі-
льшості (9) хворих. Решта 3 пацієнти відмічали 
зменшення неприємних відчуттів в горлі. 

Фарингоскопічна картина вказувала на 
позитивний перебіг захворювання: зникли гіпе-
ремія і набряклість піднебінних мигдаликів. Те-
мпература тіла нормалізувалась у всіх пацієнтів. 

У хворих контрольної групи позитивний 
ефект настав до 6-7-го дня лікування. 

Нестерпності препарату Тонзипрет, алер-
гічних реакцій та інших небажаних явищ не 
спостерігалось у жодного хворого. 

Таким чином, застосування Тонзипрету в 
лікуванні катаральної ангіни у дорослих знач-
ною мірою усуває основні симптоми захворю-
вання. Тонзипрет добре переноситься хворими, 
не має побічної дії, що дає підставу рекоменду-
вати його для терапії хворих на катаральну ангі-
ну. Тонзипрет може поповнити арсенал засобів, 
що застосовуються в лікуванні катаральної ан-
гіни у дорослих. 

 
© У.Р. Дужик, А.О. Яшан, І.А. Гавура, І.М. Бутвін, Л.В. Яшан, О.І. Шило, С.І. Ходан, 2012  
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О РОЛИ ЛЯМБЛИОЗНОЙ ИНВАЗИИ  
В ФОРМИРОВАНИИ АДЕНОИДНЫХ ВЕГЕТАЦИЙ 

 
Среди множества известных предраспола-

гающих факторов в формировании аденоидных 
вегетаций (АВ), не последнюю роль занимает 
глистно-протозойная инвазия, в особенности, 
вызванная лямблиями.  

Лямблиоз распространен повсеместно. 
Среди взрослого населения в развитых странах 
инвазированность лямблиями составляет 3-5%, а 
в развивающихся – свыше 10%. Зараженность 
лямблиями детей в 2-5 раз превышает заражен-
ность взрослых. Дети могут заражаться лямб-
лиями уже с 1 месяца жизни. Это связано с от-
сутствием у них иммунитета, более высоким 
уровнем пристеночного пищеварения, нередко с 
низким уровнем гигиенических навыков у мате-
ри. Последнее объясняет значительную поражен-
ность лямблиозом детей в детских дошкольных 
учреждениях, по данным различных авторов – до 
20-30%. Повсеместная распространенность и 
массовость инфицирования лямблиозом обуслав-
ливает сенсибилизацию, иммуносупрессию и 
дефектность иммунного ответа, что предопреде-
ляет соматический фон здоровья населения (Ас-
тафьев Б.А., 1987; Шабалов Н.П., 1998; Мерзлова 
Н.Б., 1999; Озерецковская Н.Н., 1997, 2000). 

Аллергические проявления со стороны 
респираторного, желудочно-кишечного тракта и 
крови могут проявляться при любой форме 
лямблиоза вне зависимости от тяжести и остро-
ты процесса. Давно известно, что в ответ на 
внедрение паразита повышается уровень IgE и 
уровень эозинофилов в периферической крови. 
Именно этим можно объяснить хорошо извест-
ный клиницистам факт, что паразитозы усили-
вают аллергические симптомы у детей и взрос-
лых с атопией и другими формами аллергиче-
ских проявлений. 

Выявление специфических IgM и IgG к 
антигенам лямблий методом иммунофлюорес-
центного анализа (ИФА) возможно с 12–14-го 
дня заболевания. После санации IgM быстро 
исчезают также, как и уровень Ig E, т.е. снижает 
общую аллергизацию организма, что в свою 
очередь положительно влияет на состояние гло-
точной миндалины. Их выявление свидетельст-
вует о заболевании лямблиозом, IgG сохраняют-
ся до 2 мес после санации. 

Дети до 6 лет, в связи с незрелостью им-
мунной системы являются более восприимчи-
выми к инфекции, чем взрослые и подростки. 

Взрослые становятся особо восприимчивыми к 
лямблиозной инфекции только при развитии 
выраженного иммунодефицита. 

В нашей клинике при выявлении путем 
скринингового эндоскопического исследования 
аденоидных вегетаций всем пациентам, наряду с 
аллергологическим обследованием (определение 
в крови уровня общего Ig E, специфических Ig Е 
к бытовым и пыльцевым аллергенам), в обяза-
тельном порядке проводиться выявление антител 
к гельминтам и лямблиям Ig (M + G) методом 
ИФА. Среди пациентов группы под нашим на-
блюдением находились 60 (60,7%) мужчин и 39 
(39,3%). Инвазированные лямблиями пациенты с 
аденоидными вегетациями были разделены на 4 
подгруппы: 6-12 лет – 11(47,8%); 13-19 лет – 
6 (26,1%); 20-26 лет – 4 (17,4%); 27-33 лет – 2 
(8,7%). В результате исследований пациентов с 
гипертрофией глоточной миндалины у 12 (12,5%) 
были выявлены высокие титры Ig (G+М) к лямб-
лиям, и высокий уровень общего Ig E. Инвазиро-
ванные пациенты направлялись на консультацию 
и лечение к гастроэнтерологу и(или) к инфек-
ционисту. После антипаразитарного лечения в 
сочетании с консервативным лечением (АВ), по 
показаниям выполнялось оперативное лечение – 
аденотомия. Исходя из наших наблюдений мож-
но сделать следующие выводы: 1) персистенция 
лямблий в организме приносит существенный 
вклад в общую и специфическую аллергизацию 
организма, что способствует формированию 
аденоидных вегетаций; 2. при выявлении адено-
идных вегетаций всем пациентам, независимо от 
возраста и дальнейшей тактики лечения необхо-
димо проводить обследование на глистно-
протозойные инвазии, в особенности на лямб-
лии; 3) наиболее удобным и достоверным мето-
дом выявления лямблиоза по нашим наблюде-
ниям является обнаружение антител к лямблиям 
в крови Ig M и Ig G; 4) с возрастом частота рас-
пространения лямблиоза, как и аденоидных ве-
гетации уменьшается; 5) эффективная антипро-
тозойная терапия в сочетании с консервативным 
лечением (АВ) приводит к стойкому клиниче-
скому эффекту со стороны глоточной миндали-
ны и уменьшению клинических проявлений ал-
лергии у инвазированных пациентов, что в ряде 
случаев позволило избежать оперативного вме-
шательства.  

 
© Т.А. Дурягина, Э.Н. Рамазанов, C.В. Чернышенко, 2012  
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ВІЗУАЛЬНО-КОНТРОЛЬОВАНОЇ АДЕНОТОМІЇ У ДІТЕЙ 
 

Аденоїдні вегетації є однією з актуальних 
проблем дитячої отоларингології. Патологія 
глоткового мигдалика зустрічається біля 50% 
всіх ЛОР-захворювань у дітей, віком від 1 до 7 
років ( С.Б. Безшапочний і співавт., 2010). 

 Візуальна оцінка стану аденоїдних 
вегетацій значно утруднена через анатомічну їх 
локалізацію, що впливає на своєчасну 
діагностику та правильне лікування. Хірургічне 
видалення аденоїдних вегетацій виконується, як 
правило, наосліп, під місцевим чи загальним 
знеболенням. При проведенні класичної 
аденотомії, через відсутність візуального кон-
тролю операційного поля, нерідко виникає 
травмування слизової оболонка носоглотки та 
утворення в подальшому рубцевої тканини.. 
Можуть також залишатися не видалені частинки 
лімфаденоїдної тканини, що призводить до 
ранньої післяопераційної кровотечі та рецидиву 
захворювання. Таким чином, якісне виконання 
аденотомії потребує візуального контролю 
операційного поля. Контроль належного прове-
дення операції можна проводити пальцевим чи 
дзеркальним дослідженням носоглотки, а також 
застосовуючи сучасні риноендоскопи, які в 
більшості ЛОР-відділень відсутні. 

 На сьогоднішній день для фіксації 
м’якого піднебіння при виконанні аденотомії 
широко використовуються еластичні катетери, 
які проводяться через порожнину носа, виво-
дяться в ротову порожнину, підтягуються та 
зав’язуються їх кінці. Така неетична по 
відношенню до хворого маніпуляція потребує 
відповідної затрати часу на її проведення, може 
травмувати м’яке піднебіння та слизову оболон-
ку носа, особливо при викривленні перегородки 
носа. Для усунення вказаних незручностей в 
роботі, нами запропонований спеціальний 
«Пристрій для фіксації м’якого піднебіння» - 
патент N 60107 від 10.06.2011 р. Автори: 
Косаківська І.А., Дячук В.В., Косаківський А.Л., 
Дячук В.В. Даний пристрій повністю забезпечує 
необхідну фіксацію м’якого піднебіння, 

полегшує працю хірурга, скорочує час прове-
дення операції, уникає травматизації м’якого 
піднебіння, підвищує якість та ефективність 
хірургічного втручання.  

Нами проаналізовано 52 хворих дітей з 
аденоїдними вегетаціями П-Ш ст. віком від 4 до 
12 років, які знаходилися на лікуванні в ЛОР-
відділенні ОДЛ м. Мукачево за 2006-2010 роки. 
Операцію аденотомію проведено аденотомом 
Бекмана під ендотрахеальним наркозом. Після 
введення хворого в наркоз і проведення 
інтубації трахеї та роздування манжетки, в ро-
тоглотку вводили роторозширювач Девіса. 
Потім пристроєм підтягували і фіксували м’яке 
піднебіння. При цьому візуально отримували 
повноцінну картину стану носоглотки. Було до-
бре видно ступінь збільшення та 
розповсюдженість аденоїдних вегетацій, харак-
тер їхньої поверхні. 

 Візуалізація носоглотки під час прове-
дення операції дозволила нам максимально точ-
но видалити лімфаденоїдну тканину глоткового 
мигдалика. Пристрій не заважає проведенню 
хірургічного втручання. Ускладнень під час 
проведення операції не було. Хворих виписува-
ли на другий день після операції. Контроль об-
стеження хворих виконано через 1 місяць після 
операції, коли повністю зникали реактивні яви-
ща в носовій частині глотки. Наступило 
відновлення носового дихання у всіх хворих. 
Діти були оглянуті також через 6 та 12 місяців. 
Рецидиву захворювання не було. 

Отже, використання при проведенні 
операції аденотомії під ендотрахеальним нарко-
зом запровадженого нами пристрою для фіксації 
м’якого піднебіння, дозволило отримати 
об’єктивну інформацію про стан носової части-
ни глотки, величину аденоїдних вегетацій та 
візуально контролювати хід операції, технічно 
ощадливо і якісно її виконати, покращити ре-
зультати лікування, уникнути ускладнень та 
розвитку в подальшому рецидивів захворюван-
ня. 

 
© В.В. Дячук, В.В.Дячук, 2012  
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО. УКРАЇНА) 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ГОСТРИМ РИНОСИНУСИТОМ  
В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ 

 
Гострі захворювання носа і приносових 

пазух є частою бактеріальною чи вірусно-
бактеріальною інфекцією у дітей різних вікових 
груп. Щорічно кількість синуситів збільшується 
на 1,5-2%, а перехід в хронічні форми 
відбувається в 10-15% випадках ( С.З. Пискунов, 
1994; Д.І. Заболотний, 1999; Ю.В. Мітін, 2001; 
С.Б. Безшапочний, В.В. Лобурем, 2002). У дітей 
гострі риносинусити зустрічаються до 20% 
випадків від всієї патології ЛОР-органів (М.Б. 
Крук і співавт., 2004). Це пов’язано з частими 
ГРВІ у дітей, зниженням імунологічної 
реактивності організму, підвищеною 
алергізацією, вірулентністю патологічної флори, 
резистентністю її до більшості антибіотиків че-
рез безконтрольне і необдумане їх використан-
ня, погіршенням екологічних умов і рядом 
інших факторів. Тому актуальним є пошук та 
використання нових ефективних методів 
лікування даної патології. Існуюча проблема не 
може бути вирішена лише використанням 
великої кількості медикаментозних препаратів. 

Метою нашого дослідження була оцінка 
клінічної ефективності використання в ком-
плексному лікуванню дітей з гострим риносину-
ситом пристрою «НІС-ПИЛОСОС» для проми-
вання носа і приносових пазух методом 
переміщення рідини по Проетцу в амбулаторних 
умовах. 

Матеріал і методи. Нами проведено 
дослідження у 92 хворих дітей віком від 3 до 6 
років, які лікувалися з приводу гострого рино-
синуситу в амбулаторних умовах в 2008-2010 
роках в ЛОР-кабінеті ОДЛ м. Мукачево. 
Хлопчиків було 54, дівчаток – 38. Хворі були 
розділені на дві групи, які не відрізнялися за 
віком, перебігом захворювання і отримували 
комплексне медикаментозне лікування, згідно 
існуючого протоколу надання медичної допомо-
ги при гострому риносинуситі. В основній групі 
дітей (67) щоденно проводилося, крім базисної 
терапії, додатково вакуумне промивання по-
рожнини носа по Проетцу. Інші діти (25) склали 
контрольну групу, яким не виконувалося про-
мивання порожнини носа.  

Особливість дітей даного віку є 
відсутність у них відчуття закладеності носа 
мокротою, часто невміння самостійно та належ-
но очистити ніс. 

В клінічній картині захворювання, крім 
місцевих змін в порожнині носа (значні слизові 
та слизово-гнійні виділення, утруднене носове 

дихання, набряк слизової оболонки), переважа-
ли загальні симптоми інтоксикації організму 
(часте підвищення температури тіла, кашель, 
головна біль, неспокій або в’ялість, слабкість, 
втрата апетиту, поганий сон тощо. Клінічні 
симптоми залежали від стадії, важкості та 
наявності супутніх захворювань. 

Діагноз захворювання встановлювався на 
підставі скарг, анамнезу, клініки, даних ЛОР-
обстеження, рентгенографії приносових пазух, 
лабораторних досліджень. З порожнини носа 
висівалися переважно Haemoph. inf., Staph. au-
reus, epiderm, pneumonia та Str. pyogenus. 

Для промивання порожнини носа і прино-
сових пазух методом переміщення рідини по 
Проетцу ми використовували пристрій «НІС-
ПИЛОСОС» (фірма Arianna, серійно 
випускається в Угорщині та завозиться в 
Україну), який приєднується до звичайного пи-
лососу, а катетер з оливою підводиться до 
ніздрі. При цьому аспіратор самостійно регулює 
силу всмоктування повітря та рідини. Пристрій 
прозорий, що дає можливість спостерігати за 
кількістю і складом виділень з порожнини носа 
та оцінювати процес одужання дитини. За до-
помогою даного пристрою можна проводити 
маніпуляцію в домашніх умовах, яку раніше 
виконували отоларингологи лише в ЛОР-
відділеннях чи кабінетах. Промивання проводи-
ли щоденно, двічі на добу, використовуючи на 
процедуру 200-300 мл. гідрокарбонатні 
мінеральні води з джерела чи ізотонічний роз-
чин натрію хлориду. Первинне промивання носа 
проводилося в присутності батьків в поліклініці. 
Термін спостереження за хворими становив 7-10 
днів.  

Результати дослідження та їх обгово-
рення.  

В процесі обстеження встановлено, що у 
більшості дітей (70,6%) переважало одночасне 
двостороннє ураження декількох пазух, частіше 
гайморових і етмоїдальних. У 23 дітей захворю-
вання поєднувалося з ГСО, фарингітом, 
бронхітом. Критеріями ефективності лікування 
була нормалізація загальноклінічних 
показників, зменшення ринореї, набряку 
слизової оболонки, зникнення гнійних виділень, 
відновлення носового дихання, лабораторних 
показників, а також суб’єктивні відчуття хворо-
го. Результати лікування оцінювали по 4-х 
бальній шкалі – повне одужання, покращення, 
без перемін і погіршення. 
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В основній групі дітей уже на 3-4 добу від 
початку лікування покращився загальний стан, 
зникла головна біль, гіперемія, набряк слизової 
оболонки носа, відновилося носове дихання, 
значно зменшилися виділення з носа. В 
контрольній групі загальне покращення насту-
пало лише на 6-7 добу, реактивні явища в 
порожнині носа регресували повільніше. Скоро-
чення строків лікування в основній групі 
відбувалося в середньому на 4 дні, відпадала 
необхідність продовження антибактеріальної 
терапії, що крім всього здешевлювало 
лікування. Ефективність лікування в основній 

групі складала 95,6%, в контрольній – 71,8%. 
Госпіталізації хворих не потребувалося. 

Висновки. В результаті проведеного на-
ми дослідження встановлено, що використання 
в комплексному лікуванні хворих дітей малечо-
го віку з гострим риносинуситом пристрою 
«НІС-ПИЛОСОС» для промивання носа і при-
носових пазух по Проетцу приводить до швид-
кого покращення результатів лікування, 
прискорює одужання, добре переноситься хво-
рими, не викликає побічних явищ, простий у 
користуванні, економить кошти і може успішно 
використовуватися в амбулаторній практиці. 

 
© В.В. Дячук, В.В.Дячук, 2012  
 
 
 
 
 
 

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

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ЯВНОГО ОТОАНТРИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Завдячуючи введенню в клінічну практи-
ку антибіотиків широкого спектру дії значно 
зменшилася частота гострих середніх отитів та 
отоантритів у дітей грудного та малечого віку. В 
той же час змінилася клінічна картина захворю-
вання. По матеріалах наших досліджень у 30% 
випадках зустрічаються явні форми отоантриту, 
які в 17% ускладнюються субпериостальним 
абсцесом з вираженими місцевими ознаками 
захворювання без проявів загальної інтоксикації 
організму дитини. За останні десятиріччя 
змінилася тактика лікування цих хворих. Стало 
не потрібним проводити класичну антротомію. 
Проте лише однією антибіотико терапією та 
розтином абсцесу не може бути вирішена дана 
проблема. 

Нами проаналізовано 43 хворих з явним 
отоантритом, ускладненим субпериостальним 
абсцесом, віком від 8 до 15 міс., які знаходилися 
на стаціонарному лікуванні в ЛОР-відділенні 
ОДЛ м. Мукачево за 2001 - 2010 роки. 
Хлопчиків було 26, дівчаток – 17. У всіх хворих 
був односторонній процес, частіше зліва. 

Діагноз явного отоантриту не представляв 
складності. Раннім симптомом захворювання 
було утворення у верхній частині завушної 
ділянки слабо болючої інфільтрації, набряклості 
тканин, без гіперемії шкіри. Вушна раковина 
була випнута до переду і донизу. При пальпації 
визначалася флуктуація тканин в залежності від 
часу утворення запального процесу. Цей 
відрізок часу, по анамнезу, складав від 2-3 до 7-

8 днів. Напередодні виявлення завушної 
припухлості батьки дитини вказували на прояви 
нежиті, явища ГРВІ, неспокій та помірне 
підвищення температури тіла, які самостійно 
проходили на протязі декількох днів. Але через 
деякий час (5-7 днів) загальний стан дітей по-
рушувався. Підвищувалася температура тіла. 
Спостерігався періодичний неспокій, особливо 
вночі, зниження апетиту. При ЛОР-огляді ди-
хання носом дещо утруднене за рахунок слизо-
вих виділення в порожнині носа. При отоскопії 
зовнішній слуховий хід дещо звужений в зоні 
барабанного кільця. Барабанна перетинка 
інфільтрована, не гіперемійована. 
Спостерігалося «адантральне» випинала в бік 
слухового ходу. Рідко була незначна гноєтеча . 

Внаслідок інфікування збудником захво-
рювання слизової оболонки антральної порож-
нини, ураження мукопериосту та розповсюд-
ження запального процесу на кісткову тканину 
латеральної стінки антрума, утворювалася но-
риця, через яку некротично-гнійний ексудат під 
тиском проникав під періост та утворювався 
субпериостальний абсцес. 

В аналізі крові спостерігався лейкоцитоз, 
пришвидшене ШОЕ, зрушення формули вліво, 
анемія. 

В комплексному лікуванні явного отоан-
триту проводилася тимпанотомія, виконувався 
розтин абсцесу та розширення ложкою Фольк-
мана нориці до антральної порожнини, її дрену-
вання. На 3-4 добу, після стихання запальних 
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явищ в м’яких тканинах, в антральну пазуху 
вводилася дренажна трубка для щоденного про-
мивання антруму антисептиками, а рану заши-
вали, що сприяло первинному її загоєнню. При-
значалися в/м антибіотики, згідно чутливості 
мікрофлори, загальноукріплюючі, стимулюючі 
препарати, деконгестанти в ніс, антисептики до 
вуха. Дотримувалися режиму раціонального 
харчування дитини. У всіх хворих на 6-7 день 

виділень з антральної пазухи не було. Дренаж 
видалявся. Наступало швидке одужання хворих. 
При огляді дітей через 6-12 і 24 місяців рециди-
ву захворювання не було. 

Таким чином, в сучасних умовах 
змінилася тактика лікування явних отоантритів, 
ускладнених субпериостальним абсцесом, що 
необхідно враховувати молодим отоларинголо-
гам. 

 
© В.В. Дячук, В.В.Дячук, 2012  
 
 
 
 
 
 

 
 

Ф.Д.ЕВЧЕВ, М.А.ВАРЕШКИНА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

КЛИНИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА ОПУХОЛЕЙ  
ФАРИНГО-ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 
Опухоли фаринго-парафарингеальной ло-

кализации (неврогенные, сосудистые и дисэм-
бриональные) занимают по частоте одно из пер-
вых мест среди внеорганных опухолей шеи, со-
ставляя 45%.  

Клинический диагноз новообразований 
фаринго-парафарингеальной области основыва-
ется на симптомах, которые проявляются в виде 
местных и общих неврологических и сосуди-
стых нарушений. Степень их выраженности за-
висит от локализации опухоли, гистогенеза, ха-
рактера роста и размеров опухоли.  

Как правило, опухоли парафарингеально-
го пространства несут на дооперационном этапе 
клинические симптомы в виде нарушений моз-
гового кровообращения (транзиторных атак), а 
так же чувствительных и двигательных функ-
циональных расстройств органов головы и шеи, 
которые не всегда выражены, но проявляются с 
ростом опухоли. Степень их выраженности за-
висит от взаимоотношения опухоли с сосуди-
сто-нервными образованиями шеи. Имеющиеся 
транзиторные нарушения могут быть выявлены 
при детальном обследовании совместно с нев-
ропатологом. К таким проявлениям следует от-
нести различной степени выраженности сосуди-
стые или неврологические нарушения  

Клиническая семиотика опухолей фарин-
го-парафарингеальной области включает субъ-
ективные и объективные признаки. Так, нару-
шение акта глотания (дисфагия) связана с не-
подвижностью мягкого неба (ІХ пара ЧМН). 

Охриплость (изменение тембра голоса) связана 
с гомолатеральным парезом гортани (Х пара 
ЧМН). Деформация внешних контуров шеи и 
глотки (выпячивание боковой стенки опухолью) 
определяется на стороне поражения. Кратко-
временное обморочное состояние - симптом, 
связанный с раздражением каротидного синуса. 
Шум в голове и ухе может сопровождаться сис-
толическим шумом над сосудистыми опухолями 
при аускультации. Боль в верхнем плечевом 
поясе за счет атрофии мышц надплечья. При 
этом затруднен поворот головы в здоровую сто-
рону, затруднено пожимание плечом (ХІ пара 
ЧМН). Расстройство речи («Заплетающая» речь) 
за счет девиации языка в сторону (ХІІ пара 
ЧМН).  

И наконец, птоз, миоз, энофтальм за счет 
поражения tryncus sympaticus - Синдром Горне-
ра. 

Этот симптомокомплекс может наблю-
даться у больных до операции вследствие во-
влечения в процесс сосудисто-нервных образо-
ваний или появится после операции, как следст-
вие повреждения этих образований.  

Знание симптомокомплекса имеет боль-
шое клиническое и практическое значение, по-
зволяет хирургу прогнозировать возможные по-
слеоперационные осложнения, существенно 
помогает спланировать предоперационную под-
готовку и при необходимости провести после-
операционную реабилитацию. 

 
© Ф.Д.Евчев, М.А.Варешкина, 2012 
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Ф. Д. ЕВЧЕВ, В. В. ГАЕВСКИЙ (ОДЕССА) 

ИНИЦИАТОРЫ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ РАКОВОЙ ОПУХОЛИ ГОРТАНИ  
И ЕГО РЕЦИДИВА  

 
Одной из актуальных задач современной 

онкологии является поиск информативных био-
химических критериев контроля и прогнозиро-
вания эволюции опухолевого процесса на этапе 
его диагностики и лечения. 

Известно, что у здоровых людей пролон-
гированное действие экзо- и эндогенных факто-
ров, служащими инициаторами, действие, кото-
рых вначале проявляется в виде острого воспа-
ления, т.е. развития местного патологического 
процесса. К таким факторам следует отнести 
курение, алкоголь, переедание, генетически мо-
дифицированное питание и другие вредные 
агенты. Их пролонгированное действие приво-
дит к накоплению токсических продуктов и 
формирует лейкоцитарный индекс интоксика-
ции.  

Сегодня доказано, что особую роль во 
взаимоотношениях местного патологического 
процесса и регуляторных гомеостатических сис-
тем играет иммунологический надзор. В по-
следние десятилетия установлено, что бласто-
матозному процессу сопутствует дисбаланс им-
мунной системы с преобладанием факторов, 
лимитирующих иммунный ответ организма, 
причем иммунологические нарушения могут 
возникать на ранних этапах онкогенеза, т.е. до 
формирования диагностируемой опухоли. Такой 
дисбаланс иммунной системы способствует 
хронизации местного воспалительного процес-
са, ослабляет контроль пролиферации и диффе-
ренцировки эпителия гортани, играет важную 
роль в «ускользании» злокачественного новооб-
разования от воздействия противоопухолевых 
механизмов. Все это на фоне нарушения функ-
ции антиоксидантной системы и генетической 
нестабильности способствует развитию бласто-
матозного процесса, и создаются благоприятные 
условия для его прогрессирования или рециди-
ва.  

Наличие злокачественной опухоли и ее 
рост сопровождается выраженным сдвигом во 

внутренней среде организма, что проявляется 
также синдромом эндогенной интоксикации и 
токсико-дистрофическими изменениями внут-
ренних органов.  

Лечение больных с бластоматозным про-
цессом в силу своей специфики (операция, хи-
миолучевая терапия) способствует нарастанию 
токсических продуктов неполного и извращен-
ного метаболизма. Эти способы лечения имеют 
только непосредственный эффект, но они не 
могут предотвратить прогрессирование или ре-
цидивированиенеопроцесса.  

Цель исследования – динамическое на-
блюдение и оценка активности инициаторов 
развития хронического воспалительного и бла-
стоматозного процесса. 

Материал и методы.Под наблюдением 
находились 27 пациентов раком гортани Т1-Т2. 
Больные разделены на две группы: основная – 
15 пациентов,получали антиоксидантную тера-
пию на этапе лечения и динамического наблю-
дения и контрольная группа – 12 больных, кото-
рые получали терапию только вовремя лечения. 
У всех больных были вредные привычки: куре-
ние больше 15 – 20 сигарет в сутки. Из 27 об-
следованных 18 злоупотребляли алкоголем.  

Изучали биохимические показатели: эн-
догенныйцерулоплазмин в слюне и сыворотке 
крови, аргиназу и орнитиндекорбоксилазу. 

Результаты исследования. Биохимиче-
ские и иммунологические исследования под-
твердили наличие у больных синдрома эндоген-
ной интоксикации и дисбаланса иммунной сис-
темы. 

Таким образом, пролонгированное дейст-
вие экзо- и эндогенных факторов привело к дис-
балансу иммунной системы, глубоким струк-
турным изменениям слизистой оболочки и свя-
занной с этим антигенной перестройке тканей, 
которые служили инициаторами развития у здо-
ровых лиц хронического воспалительного про-
цесса, предраковых состояний и рака гортани. 

 
© Ф.Д.Евчев, В. В. Гаевский, 2012  
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

С МИКСТ ПОРАЖЕНИЕМ ГОРТАНИ 
 

Сегодня частота сочетания туберкулеза и 
рака гортани увеличилась и актуальным являет-
ся своевременное распознавание. За последние 
годы все чаще встречается туберкулез и рак не 
только в одном организме, но и в одном органе. 
Так, за последние 5 лет в результате дифферен-
циальной диагностики совместно с фтизиатрами 
выявлено 23 пациента, у которых сочетался ту-
беркулез и рак гортани. Туберкулез гортани од-
но из наиболее тяжелых проявлений заболева-
ния верхних дыхательных путей, а микст пора-
жение еще более усложняет прогноз выздоров-
ления.  

Несмотря на высокие достижения нано-
технологий далеко не всегда можно отдиффе-
ренцировать рак гортани от туберкулеза. Знание 
наиболее значимых клинических симптомов 
позволит врачу проявить настороженность и 
заподозрить развитие заболевания на ранних 
стадиях. Тяжесть прогноза обусловлена позд-
ним распознаванием процесса, связанным с ди-
агностическими ошибками. В связи с этим мы 
выделяем комплекс клинической семиотики и 
план диагностических мероприятий, знания ко-
торых поможет в распознавании процесса и вы-
работки тактики лечения. 

Тщательно собранный анамнез, детальное 
исследование легких, клинические анализы кро-
ви, мокроты, туберкулиновые пробы и биопсия. 

Так, ведущими симптомами туберкулеза 
гортани являются выраженная боль при глота-

нии и кашель, а при раке эти симптомы встре-
чаются на поздних стадиях, которые проявля-
ются и усиливаются при приеме раздражающей 
пищи. 

Дифференциальные признаки. Туберку-
лезное поражение гортани чаще всего локализу-
ется в задних отделах (черпала и черпало-
надгортанных складок) и свободной поверхно-
сти надгортанника, а начальные формы рака 
гортани преимущественно поражает передние 
отделы. Для туберкулеза характерно появление 
инфильтрата на ограниченном участке гортани 
на фоне бледно-розового цвета слизистой обо-
лочки, т. е нормальной, для рака - бугристая 
опухоль и ранняя ригидность надгортанника 
или голосовой складки, наблюдается ограни-
ченная или полная неподвижность гортани. 

Туберкулезная язва поверхностна с изви-
тыми краями и гладким сероватым дном. Рако-
вая язва расположена глубже, края гладкие, дно 
красного цвета.  

После верификации поражения, и при на-
личии микста (туберкулеза и рака) пациенты 
получают специфическое лечение у фтизиатра и 
только после излечения (БК-) и исключения 
процесса в легких проводится лечение по пово-
ду рака гортани.  

Таким образом, ранее распознавание про-
цесса позволяет провести специальное лечение 
и улучшает прогноз. 

 
© Ф.Д.Евчев, О.В.Титаренко, И.Э.Чернишева, 2012  
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ  
С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

 
Считается, что одной из причин, приво-

дящих к нарушению носового дыхания у детей, 
а в дальнейшем и к развитию экссудативного 
среднего отита (ЭСО), является гипертрофия 
лимфоидной ткани глоточной миндалины, что 
составляет 62% в структуре заболеваний уха, 
носа и горла у детей (Быкова В.П., Мельников 

М.Н. 2005). При присоединении хронической 
воспалительной реакции аденоидные вегетации 
могут становиться источником вирусно-
бактериальной и аллергической сенсибилиза-
ции. Это служит одной из основных причин 
функциональных нарушений слуховой трубы и 
развития экссудативного процесса в полостях 
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среднего уха, а также сопровождается снижени-
ем гуморального и клеточного иммунитета 
(Зябкин И.В., Карпов В.А.,2005).  

При эндоскопическом исследовании по-
лости носа и носоглотки у больных с ЭСО пато-
логические изменения наблюдаются не только у 
пациентов, у которых в анамнезе была выпол-
нена аденотомия, но и тех, у которых ранее ни-
когда не отмечалось нарушения носового дыха-
ния (Пискунов С.З., Завьялов Ф.Н., Сали-
ков А.В.,2006). 

В детской практике хирургические вме-
шательства на лимфаденоидном глоточном 
кольце являются самыми распространенными, 
причем значительную их часть (76,9%) занима-
ют операции, направленные на удаление адено-
идных вегетаций (Гаращенко Т.И., Богомиль-
ский М.Р.,2004).  

Поэтому, для проведения качественного 
хирургического вмешательства на носоглотке 
при ЭСО желательно выявлять и знать индиви-
дуальные особенности строения структур боко-
вой стенки носоглотки. К ним относятся: часть 
носоглоточной миндалины, розенмюллеровская 
ямка, соустье, трубные миндалины, близость 
крылонебного узла, геометрически-
пространственные размеры, что можно обозна-
чить термином «слуховая зона» носоглотки. Эти 
индивидуальные особенности имеют прямое 
отношение к функции слуховой трубы. Анато-
мическое взаиморасположение перечисленных 
образований может являться самостоятельным 
фактором риска развития секреторного отита. 
При выборе метода хирургического лечения все 
эти образования должны рассматриваться как 
одно целое - «слуховая зона» носоглотки. 

Нами с помощью эндоскопа обследовано 
200 детей, страдающих ЭСО и 30 детей без при-
знаков ЛОР-заболеваний. В результате, у здоро-
вых детей в случае отсутствия аденоидной тка-
ни в носоглотке, при эндоскопическом исследо-
вании определяется овальной формы хоана, ве-
дущая в носоглотку, свод которой свободен. На 
боковой стенке за хоаной определяется устье 
слуховой трубы, прикрытое трубным валиком, в 
котором лимфоидная ткань не визуализируется. 

При глотательном движении трубный валик 
поднимается кверху и открывается устье слухо-
вой трубы. 

В группе пациентов с ЭСО наиболее час-
то наблюдались следующие варианты гипер-
трофии лимфаденоидной ткани: 

- диффузная гиперплазия глоточной мин-
далины, переходящая на боковые стенки носо-
глотки и достигающая трубного валика, оттес-
няя его к устью слуховой трубы, розенмюлле-
ровская ямка при этом не визуализируется, слу-
ховая труба при глотании не раскрывается;  

- гиперплазия трубной миндалины, при-
жимающая трубный валик к устью слуховой 
трубы, розенмюллеровская ямка выполнена 
лимфоидной тканью, и не визуализируется, слу-
ховая труба при глотании не раскрывается;  

- диффузная или ограниченная гиперпла-
зия лимфоидной ткани в трубном валике, бло-
кирующая устье слуховой трубы и нижний от-
дел хоаны, розенмюллеровская ямка хорошо 
визуализируется, слуховая труба при глотании 
не раскрывается;  

- умеренная гиперплазия лимфаденоид-
ной ткани носоглотки и трубной миндалины, 
сопровождающаяся аденоидитом; в момент гло-
тательного движения в связи с сокращением 
мышечного аппарата носоглотки в области 
устья слуховай трубы образуется скопление 
слизисто-гнойного секрета; 

- рубцовые деформации структур носо-
глотки с сохранением лимфоидной ткани в ро-
зенмюллеровской ямке. 

Таким образом, описанные изменения 
лимфаденоидной ткани, локализующейся в об-
ласти боковой стенки носоглотки, которые 
нельзя нивелировать при обычной аденотомии, 
могут вызвать или способствовать блокаде гло-
точного устья слуховой трубы, и в конечном 
итоге приводить к развитию ЭСО. Это может 
являться самостоятельным фактором риска раз-
вития секреторного отита и иметь прямое отно-
шение к функции слуховой трубы, что и должно 
учитываться при определении варианта хирур-
гического лечения. 

 
© А.Я. Желтов, А.Д. Гусаков, А.Н. Костровский, А.А. Фурик, Л.С. Михеева, 2012  
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 СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЛОСТИ 
НОСА У ДЕТЕЙ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

 
Патология носа, особенно ее хронические 

формы, часто является пусковым механизмом в 
развитии дисфункции слуховой трубы, экссуда-
тивного отита и поражения других органов. 
Среди патологии носа, по данным литературы, 
наиболее частой причиной экссудативного 
среднего отита (ЭСО) предполагается различной 
степени гипертрофия лимфоидной ткани носо-
глотки. Однако, мало сведений о выраженности 
реактивного отека и состоянии микроциркуля-
торного русла слизистой оболочки (СО) нижних 
носовых раковин, который зачастую наблюдает-
ся у этих пациентов. 

В связи с этим, нами изучено состояние 
микроциркуляции крови (МЦК) в слизистой 
оболочке полости носа с помощью лазерной 
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) у 22 детей. В 
первую группу вошло 10 детей в возрасте 6-7 
лет без признаков ринита и секреторного отита 
(группа контроля). Вторую группу составили 12 
детей с секреторным отитом с разной выражен-
ностью нарушения носового дыхания. Исследо-
вание проводилось на аппарате ЛДФ в покое с 
переднего конца нижних носовых раковин в 
течение 3-х минут. При исследовании МЦК СО 
полости носа мы изучали следующие парамет-
ры: показатель микроциркуляции (ПМ) – изме-
нение потока крови в единицу времени; среднее 
колебание перфузии (σ) относительно среднего 
значения потока крови; пульсовую волну (ПВ) – 
определяющую приток артериальной крови; 
дыхательную волну (Дв) – определяющую за-
стой в микроциркуляторном русле; миогенную 
волну (Мв) – мышечный тонус прекапилляров; 
нейрогенную волну (Нв) – периферическое со-
противление артериол; показатель шунтирова-

ния (ПШ) – соотношение шунтового и нутри-
тивного кровотока. 

Обработку полученных результатов про-
водили программным обеспечением прибора 
«LDF 2.20.0.507WL».  

Для определения нормативных парамет-
ров микроциркуляции мы использовали показа-
тели 10 детей первой группы. При анализе ЛДФ 
грамм этой группы детей отмечено преоблада-
ние активных механизмов регуляции кровотока 
над пассивными. Практически отсутствует арте-
рио-венулярное шунтирование. В полученных 
нами результатах у второй группы отмечается 
статистически достоверное увеличение показа-
теля микроциркуляции и сигмы, что свидетель-
ствует об усилении перфузии СО носа именно 
застойного характера. Это связано с уменьше-
нием артериального тонуса, что подтверждается 
снижением значений миотонуса и увеличением 
значения сердечных колебаний. Также у этих 
пациентов наблюдается выраженное шунтиро-
вание, свидетельствующее о перегрузке капил-
ляров СО полости носа. 

Таким образом, лазерная доплеровская 
флуометрия является объективным неинвазив-
ным методом диагностики состояния микро-
циркуляции слизистой носа и может использо-
ваться у детей, страдающих экссудативным 
средним отитом. У пациентов с экссудативным 
средним отитом отмечается гиперэмический 
тип кровотока с гипотонией артериол. Полу-
ченные данные могут служить для выбора оп-
тимального метода лечения и дальнейшей раз-
работки соответствующих комплексов медика-
ментозной коррекции у пациентов этой катего-
рии. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЛОР-ОРГАНОВ И СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА  
У РАБОТНИКОВ ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ 

 
В настоящее время одной из важных про-

блем охраны здоровья, занятых в сфере произ-
водства, является профилактика профессио-

нальной заболеваемости, поскольку сохранение 
и укрепление здоровья приобретает огромную 
роль в решении проблем трудовых ресурсов. В 
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последние годы на ряде предприятий отмечает-
ся увеличение уровня трудопотерь от общей и 
профессиональной заболеваемости, травм и ин-
валидизации, напрямую связанные с условиями 
труда и характером трудового процесса.  

Особого внимания в этом плане заслужи-
вает табачное производство в связи с воздейст-
вием на организм рабочих целого ряда вредных 
факторов: табачная пыль, раздражающие и ал-
лергизирующие вещества, микроклимат (темпе-
ратура, влажность, скорость движения воздуха), 
шум, вибрация. 

Анализ структуры заболеваемости на та-
бачной фабрике «ДЖЭЙ ТИ ИНТЕРНЕШНЛ» г. 
Кременчуга свидетельствует о наличие на пер-
вом месте патология органов дыхания. Обсле-
довано 700 человек.  

Результаты оценки состояния ЛОР-
органов у работников фабрики свидетельствует 
о наличии субатрофических фарингитов у 20% 
обследованных и субатрофических ринитов у 
25% обследованных. Эта патология выявлена у 
лиц со стажем работы от 5 до 10 лет, по возрас-
тным категориям в возрасте от 40 до 50 лет. Ти-
пичными для табачного производства жалобами 
являються сухость и першение в горле, а также 
сухость в носу с образованием сухих корок, при 
удалении которых возможны носовые кровоте-
чения. Большинство рабочих при исследовании 

не предъявляли жалоб на изменения со стороны 
ЛОР-органов. Однако при более подробном оп-
росе анамнеза отмечено, что вышеперечислен-
ные жалобы имели место. Заболевание зачастую 
развивается медленно и постепенно. 

Факторами производственной среды, ко-
торые способствовали повышению заболевае-
мости ЛОР-органов в первую очередь были по-
казатели микроклимата (сухость воздуха). Кро-
ме того на отдельных этапах производства в 
воздухе рабочей зоны находится табачная пыль 
за счет негерметичности технологических про-
цессов и низкой эффективности вентиляции. Не 
в полном объеме используются средства инди-
видуальной защиты (применение респираторов, 
масок, наличие вытяжных вентиляционных уст-
ройств). Это ведет к тому, что среди работаю-
щих регулярно регистрируются различные па-
тологические процессы верхних дыхательных 
путей, в том числе и профессиональные. 

Поэтому очень важно на современном 
этапе проведение качественных профессиональ-
ных медицинских осмотров, как на стадии отбо-
ра на работу, так и на периодических медицин-
ских осмотрах. Необходимо внедрять в произ-
водстве средства пылеулавливания, постоянного 
использования универсальных респираторов с 
целью снижения заболеваемости верхних дыха-
тельных путей. 
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 КРИОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО ГАЙМОРИТА 
 

Хронический синуит остается проблемой 
большого социального значения. Имеющееся 
множество способов санации больных хрониче-
ским гнойным гайморитом свидетельствует об 
их недостаточной эффективности. Возникает 
необходимость поиска нестандартных подходов 
к лечению данного контингента больных. 

Нами обследовано 180 больных в возрасте 
от 17 до 67 лет, находившихся на стационарном 
лечение в ЛОР клинике ХНМУ по поводу хро-
нического гнойного гайморита с 2007 по 2011 
гг. Из них мужчин-126, женщин-54. Всем паци-
ентам проводились общеклинические методы 
исследования. В случаях затруднительной диаг-
ностики применяли КТ или СКТ околоносовых 
пазух. Производился ЛОР и соматический ос-
мотр. 

С целью диагностики синуита на первом 
этапе нами использована локальная термомет-
рия симметричных участков лица с помощью 
четырехканального термодатчика. При наличии 
гнойного экссудата термоассиметрия составляет 
0,5-0,9С. Данный метод не несет радиационной 
нагрузки на организм, значительно сокращает 
стоимость и время диагностических мероприя-
тий. 

Изучались риноцитограммы и микробная 
обсемененность патологического очага. При 
необходимости больные осматривались другими 
специалистами. 

Для определения лечебных возможностей 
криогенного метода и его эффективности у 
больных хроническим гнойным гайморитом, все 
они были разделены на 2 клинические группы 
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равноценные по полу и возрасту: I (90 человек)-
в качестве лечебного фактора применялось 
внутриполостное криораспыление; II(90 чело-
век)- больные получали традиционную терапию. 
Критерием оценки эффективности проводимого 
лечения была динамика клинической картины 
заболевания и изучаемых нами специальных 
тестов.  

Криоорошение осуществлялось автоном-
ным криооросителем КАС-01 с использованием, 
предложенного нами набора металлических 
трубок и фторопластового дренажа, с экспози-
цией 1-2 с прерывисто 2-3 раза с интервалом 5-
7с. Процедура осуществлялась 1 раз в день. 
Курс лечения 4-6 сеансов в зависимости от вы-
раженности патологического процесса. 

Кроме того, больные получали сосудосу-
живающие капли в полость носа, десенсибили-
зирующие средства. 

Нами установлено, что у пациентов I кли-
нической группы положительная клиническая 
динамика наблюдалась уже к 3-4 дню. Нормали-
зовались данные термометрии. В риноцитограм-
мах значительно уменьшилось число сегментоя-
дерных нейтрофилов, достоверно возрасло со-

держание клеток цилиндрического эпителия при 
низком проценте дегенеративных форм. Наблю-
далась динамика нормализации в мазках эозино-
филов и моноцитов, число лимфоцитов достигло 
пределов физиологических колебаний. Снизился 
процент высеваемости патогенной микрофлоры, 
увеличилось количество сапрофитов. 

Нивелирование клинических признаков 
заболевания у пациентов II клинической группы 
произошло позже, к 6-7 дню. Термоассиметрия 
синусов сохранялась. 

Лабораторные исследования у больных, 
которым применена традиционная терапия в 
цитологической картине динамических сдвигов 
не обнаружели: преобладали сегментоядерные 
нейтрофилы, клетки дегенеративного эпителия. 
Уровень микробной обсемененности патологи-
ческого очага снизился лишь через 1 месяц по-
сле начала лечения, с преобладанием патоген-
ных форм. 

Таким образом, метод локального охлаж-
дения верхнечелюстного синуса способствует 
элиминации патологического очага в более ко-
роткие сроки с положительным клиническим 
эффектом в 80% случаев. 
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ПАПИЛЛОМАТОЗ ГОРТАНИ И ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 
 

Не смотря на многочисленные исследова-
ния в области диагностики и лечения больных с 
папиломатозом гортани (ПГ) процент рецидивов 
данного заболевания по данным различных ав-
торов достигает 30%.  

Целью нашего исследования было улуч-
шение диагностики и лечения больных с ПГ, 
используя вирусологические исследования уда-
ленного новообразования, а также изучения не-
которых показателей клеточного и гуморально-
го иммунитета, интерферонового статуса, фиб-
ринолитической активности крови. 

В наших исследованиях принимали уча-
стие 28 пациентов с ПГ, из которых 16 человек 
заболели впервые (1 группа), а 12 пациентов (2-
ая группа) имели от 3 до 15 рецидивов в течение 
жизни. 

Всем больным проводили стандартные 
общеклинические обследования.  Для выявле-
ния вируса папилломы человека (ВПЧ) и его 

типирования проводили вирусологическое ис-
следование операционного материала методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

В алгоритм обследования больных входи-
ли также следующие показатели клеточного и 
гуморального иммунитета: количество Т-
лимфоцитов, содержание Ig M, Ig A, Ig G, функ-
циональная активность ЦИК в сыворотке крови, 
Т-лимфоцитов, функциональная активность ес-
тественных цитотоксических клеток (ЕЦК), 
лейкоцитарный состав крови, системы интерфе-
рона: кол-во сывороточного интерферона, спо-
собность клеток к продукции ИНФ-α, ИНФ-γ, 
ФНО; показатели фибринолотической активно-
сти: фибриноген, протромбиновое время.  

Диагностические исследования проводи-
ли в до- и послеоперационном периодах через 3, 
6, 12 и 18 месяцев. 

 Схема лечения предусматривала: удале-
ние новообразований согласно протоколам ле-
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чения с использованием микроскопической и 
эндоскопической техники.  

Противорецидивное лечение включало 
интраоперационное введение аминокапроновой 
кислоты в/в, лаферобион ингаляционно в дозе 
300 тыс.ед. № 10, витаминно-минеральный ан-
тиоксидантный комплекс (вит А, Е, С, Se, Zn, 
Cu). Курсы противорецидивной терапии прово-
дили раз в три месяца на протяжении года. 

У всех пациентов первой группы методом 
ПЦР был обнаружен ВПЧ: у 7-ми - 11типа и у 9-
ти пациентов- 6 типа. Во второй группе у 5-ти 
пациентов была выявлена ассоциация двух ти-
пов ВПЧ 6 и 11, у 5-ти – был 11 тип ВПЧ, а у 2-х 
6 тип ВПЧ.  

 После проведенного лечения показатели 
клеточного и гуморального иммунитета при-
ближались к нормальным значениям у пациен-
тов обеих групп. Через три месяца у пациентов 
2-й группы, у которых возник впоследствии ре-
цидив заболевания, было вновь обнаружено на-
рушение интерферонового статуса в виде уве-
личения сывороточного уровня на фоне угнете-
ния стимулированного синтеза иммунокмпе-
тентными клетками крови альфа- и гамма-
интерферонов. Рецидивы заболевания также 
сопровождались более чем двукратной стиму-
ляцией функциональной активности ЕЦК крови 
и продукции TNF-α, а также достоверным уве-

личением содержания сывороточных ЦИК и 
IgA.  

По результатам биохимического иследо-
вания уровень фибриногена и протромбиновое 
время у больных ПГ обеих групп превышает 
норму, что может свидетельствовать о хрониче-
ском воспалении и в динамике лечения остают-
ся практически неизменными.  

 Из 12 пациентов второй группы рециди-
вы заболевания в сроки после 4-х месяцев воз-
никли у 2-х пациентов, в сроки до 6 месяцев – 
не наблюдалось рецидивов, 12 месяцев – 2 па-
циента, 18 месяцев – 1 пациент. У всех пяти па-
циентов, у которых возник впоследствии реци-
див заболевания была обнаружена ассоциация 
двух типов ВРЧ, а именно 6 и 11. 

Таким образом, выявленное впервые на-
личие одновременно двух типов вируса папил-
ломы человека у пациента, может обусловли-
вать более тяжелое течение заболевания и воз-
никновение частыхрецидивов. 

 Данные биохимических исследований и 
ряд показателей иммунологической реактивно-
сти больных свидетельствуют об устойчивом 
дисбалансе системы реактивности у пациентов с 
ПГ и указывают на целесообразность проведе-
ния длительного клинико-лабораторного мони-
торинга и повторных курсов противорецидив-
ной терапии у таких больных. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В КЛЕТКАХ МЕРЦАТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ  
ПРИ РИНОСИНУСИТАХ И МЕТОД ИХ КОРРЕКЦИИ 

 
Наиболее часто встречающимся заболе-

ванием в оториноларингологии продолжают 
оставаться риносинуситы. Более 15% населения 
болеют острыми и хроническими синуситами, а 
в 30% случаев эта патология вовремя не диагно-
стируется.  

В настоящее время предложено большое 
количество методов и средств консервативного 
и оперативного лечения синуситов. Однако на 
сегодняшний день, большинство авторов отме-
чает рост заболеваемости синуситами, снижение 
эффективности их лечения, а так же тенденцию 
к увеличению частоты рецидивирующих и хро-
нических форм. При определении вида лечения 
риносинуситов необходимо учитывать влияние 

лекарственных форм и/или оперативного вме-
шательства на процессы регенерации мерца-
тельного эпителия, а также производить кор-
рекцию метаболических нарушений в клетках 
мерцательного эпителия.  

Было проведено изучение изменения 
уровня ряда метаболических ферментов в клет-
ках мерцательного эпителия у пациентов с ри-
носинуситами до и после лечения. Пациенты 
были разделены на 2 группы: эксперименталь-
ная и контрольная по 10 человек в каждой. Кон-
трольная группа получала стандартную терапию 
согласно протоколам. В схему лечения экспе-
риментальной группы был включён препарат 
Дезоксирибонуклеата натрия, деполимеризо-
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ванный ультразвуком до частиц с молекулярной 
массой 270-500 кД в 0,1% растворе хлорида на-
трия. По фармакологической классификации 
препарат относится к нуклеиновым кислотам. 
Препарат обладает высокими репаративными и 
регенераторными свойствами. 

В качестве маркёров метаболической ак-
тивности клеток мерцательного эпителия опре-
делялись сукцинатдегидрогеназа (СДГ), лактат-
дегидрогеназа (ЛДГ), АТФ-аза. 

СДГ в значительной мере определяет ско-
рость потребления кислорода и образования 
аденозинтрифосфата (АТФ) в области митохон-
дриального ферментного комплекса. 

Снижение его уровня говорит об умень-
шении интенсивности кислородозависимых 
процессов в клетках и гипоксии, а его повыше-
ние и нормализация о достаточном обеспечении 
клетки кислородом. 

ЛДГ является внутриклеточным гликоли-
тическим ферментом широко распространен-
ным в организме. Считается, что уровень ЛДГ 
повышается при разрушении клеток, а также 
при активации процессов анаэробного гликоли-
за в условиях гипоксии. АТФ-аза - мембранный 
фермент, осуществляющий гидролиз АТФ и 

перенос ионов Na+ и K+ через наружную мем-
брану клеток. Активность АТФ-азы находится в 
прямой зависимости от уровня АТФ в клетке, 
что в свою очередь зависит от уровня снабже-
ния кислородом. Чем меньше концентрация ки-
слорода, тем больше снижается активность 
АТФ-азы. 

Активность вышеуказанных ферментов 
определялась в мазках-отпечатках слизистой 
оболочки носа, взятых из средних носовых хо-
дов и промывной жидкости из околоносовых 
пазух, до и после лечения. 

При остром или обострении хронического 
воспалительного процесса в полости носа и 
околоносовых пазух определяется повышение 
уровня ЛДГ и снижение уровней СДГ и АТФ-
азы, что объясняется нарастанием гипоксии кле-
ток мерцательного эпителия и их деструкцией. 
После проведенного лечения в группе пациен-
тов, получавших Дезоксирибонуклеат натрия, 
отмечалась достоверно более быстрая нормали-
зация активности вышеуказанных ферментов. 
Таким образом, применение Дезоксирибонук-
леата натрия способствует восстановлению ме-
таболических процессов в клетках мерцательно-
го эпителия при риносинуситах. 
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В.С. ЗАЙЦЕВ, Л.П. МАКСИМЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ВНЕЗАПНАЯ НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ  
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ОТОЛАРИНГОЛОГА 

 
Нейросенсорная тугоухость (НСТ) оста-

ется одной из актуальных проблем современной 
отоларингологии. На ее долю приходится до 
75% всех форм тугоухости. В зависимости от 
клинического течения различают хроническую, 
острую и внезапную НСТ (В.Т.Пальчун, 
Б.М.Сагалович, 1994; Н.Л.Кунельская, 
Т.С.Полякова, 2006; А.И.Розкладка, 2012). При 
хронической НСТ чаще встречается двухсто-
ронняя стойкая тугоухость, прогрессирующая 
на протяжении многих лет. При острой и вне-
запной НСТ процесс чаще односторонний. Де-
ление НСТ на острую и внезапную основано 
лишь на временном факторе. 

Термин внезапная НСТ (Sudden hearing 
loss) впервые был введен H.Rasmussen в 1948 
году. В публикациях последующих лет она опи-
сывается как ситуация, при которой отмечается 
мгновенная, молниеносная потеря слуха без ка-

ких-либо предвестников (D.Mattox, F.Simmons, 
1977; J.Nishioka, 1986; W.Wilson, 1993). Внезап-
ная НСТ возникает в течение от нескольких ми-
нут до 12 часов, при увеличении этого срока до 
суток её трактуют как острую. 

Вопросы этиологии и патогенеза внезап-
ной НСТ и стратегии её лечения остаются дис-
кутабельными. Среди причинных факторов за-
болевания с наибольшим постоянством отмеча-
ются сосудистые нарушения, инфекционные 
заболевания и травмы. Полиэтиологичность 
внезапной НСТ, полиморфизм ее клинических 
проявлений требуют от врача в максимально 
короткий срок установить этиологические и па-
тогенетические механизмы развития заболева-
ния и с их учетом назначить оптимальное лече-
ние. Время начала лечения является одним из 
важнейших факторов, определяющих исход за-
болевания. 
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У большей части больных острое рас-
стройство слуха возникает на фоне тяжелых со-
стояний (ОНМК, ЧМТ, ОРВИ), требующих гос-
питализации в отделения реанимации и интен-
сивной терапии, нейрохирургии, другие специа-
лизированные стационары. При этом доминиро-
вание симптомов основного заболевания в ост-
рой его стадии в значительной степени маски-
рует расстройство слуха, которое выявляется 
лишь по мере нормализации состояния пациен-
та. В связи с изложенным, в амбулаторной прак-
тике оториноларинголога внезапная НСТ встре-
чается относительно редко и каждый подобный 
случай заслуживает особого внимания. 

За последние три года в нашей практике 
наблюдалось всего 5 пациентов с внезапной 
НСТ, обратившихся за медицинской помощью в 
ЛОР-кабинет Медицинского центра «Клиника 
семейной медицины». Все пациенты были муж-
ского пола в возрасте от 19 до 54 лет. Время об-
ращения после появления симптомов заболева-
ния составило от 1 дня до 3 недель. Среди при-
чин возникновения внезапной НСТ были: ба-
роакустическая травма – у двух пациентов, со-
судистые нарушения (ОНМК по ишемическому 
типу), вирусное заболевание (ОРВИ) и механи-
ческая травма (удар в ухо мячом) – по одному 
случаю каждого. 

Всем больным наряду с общеклиниче-
ским совместно с врачом-невропатологом про-
водилось отоневрологическое обследование с 
участием врача-невропатолога, включавшее ис-
следование обоняния, вкуса, чувствительности 
кожи лица, корнеального рефлекса, состояние 
мимической мускулатуры. Аудиологическое 
обследование включало тональную пороговую 
аудиометрию на аудиометре Interacoustics 
AD229e, тимпанометрию и регистрацию стапе-
диального рефлекса на импедансометре 
Interacoustics AT 235h, регистрацию задержан-
ной вызванной отоакустической эмиссии (ОАЭ) 
на приборе MedPC Interacoustics TEOAE25. 
Оценка состояния вестибулярного анализатора 
проводилась на основании регистрации спон-
танного нистагма (SpNy) и статокоординатор-
ных проб. 

Результаты как клинического, так и ау-
диологического обследований отличались 
большой вариабельностью в зависимости от 
причины, вызвавшей это заболевание. В обоих 
случаях бароакустической травмы, возникшей в 
одном случае в результате влияния факторов 
детонации взрывного устройства, а в другом – 
выстрела из ружья в непосредственной близости 
от уха, в начальный период доминировали сим-
птомы вестибулярной дисфункции. Они прояв-
лялись несистемным головокружением, появле-

нием SpNy в сторону пораженного уха, наруше-
нием координации. В дальнейшем амплитуда 
SpNy снижалась, и он приобретал разнонаправ-
ленный характер, что свидетельствовало о по-
вреждении центральных отделов вестибулярно-
го анализатора. Снижение слуха и заложенность 
в ушах один пациент отмечал сразу, а второй, 
пострадавший от взрывного устройства, лишь 
спустя несколько дней. В последнем случае у 
больного была выявлена травматическая перфо-
рация в натянутой части барабанной перепонки, 
отмечалась ликворея, появление которой могло 
быть связано с повреждением мембраны круг-
лого окна, когда давление в среднем ухе внезап-
но превысило 400 мм Н2О (J.Nishioka, 1986). 
Истечение ликвора из уха самопроизвольно 
прекратилось через два дня. 

Результаты тональной аудиометрии соот-
ветствовали смешанному типу поражения слуха, 
характеризовавшемуся полого нисходящими 
кривыми с костно-воздушным интервалом 15-25 
дБ, в большей степени выраженным в диапазоне 
низких и средних частот. Однако латерализация 
звука в сторону лучше слышащего (здорового) 
уха указывала на преобладание нейросенсорно-
го компонента. 

Особенностью наблюдения пациента с 
внезапной НСТ, развившейся на фоне ОНМК, 
явилось то, что появление головокружения, 
тошноты и рвоты первоначально было расцене-
но как пищевое отравление, а возникшему вслед 
за этим снижению слуха не было придано осо-
бого значения. И лишь спустя неделю пациент 
отметил, что не слышит одним ухом, что было 
подтверждено при аудиометрическом исследо-
вании. При этом установлено тяжелое пораже-
ние звуковосприятия на другом ухе с несколько 
восходящими кривыми, что свидетельствовало о 
поражении преимущественно апекального отде-
ла рецептора. На момент осмотра каких-либо 
симптомов вестибулярной дисфункции у паци-
ента не отмечалось, однако он болезненно реа-
гировал на громкие звуки (ФУНГ). 

При проведении тимпанометрии с обоих 
ушей были получены тимпанограммы типа А 
при отсутствии акустического рефлекса на че-
тырех частотах. Пороги тонального слуха были 
повышены в среднем на 35-40 дБ в диапазоне 
частот от 250 до 4000 Гц. ОАЭ не регистрирова-
лась на обоих ушах. 

Лабораторным обследованием пациента 
установлено отклонение гематологи ческих по-
казателей в сторону гиперкоагуляции, о чем 
свидетельствовало повышение уровня фибрино-
гена, гематокрита крови и протромбинового ин-
декса, увеличение времени фибринолитической 
активности. Выявленные изменения реологиче-
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ских свойств крови указывали на ишемический 
характер нарушения церебральной гемодинами-
ки, в которое были вовлечены сосуды внутрен-
него уха. 

У пациента с внезапной НСТ вирусной 
этиологии на фоне головной боли, сопровож-
давшейся головокружением, шумом в ушах, вы-
раженным ФУНГом, выявлено снижение слуха 
на оба уха различной степени. В случае внезап-
ной НСТ, развившейся после механической 
травмы, в начальной стадии превалировали 
симптомы вестибулярной дисфункции, а сниже-
ние слуха было отмечено лишь спустя несколь-
ко дней. При отоскопии выявлен разрыв бара-
банной перепонки, скудные кровянистые выде-
ления. 

Лечение больных с внезапной НСТ долж-
но быть комплексным с учетом этиологии и па-
тогенеза заболевания. У пациентов с травмати-
ческой этиологией внезапной НСТ в первую 
очередь проводилась коррекция сосудистых на-
рушений, возникших в результате травмы, на-

значались препараты, улучшающие мозговое 
кровообращение, дегидратационные средства. У 
пациента с заболеванием сосудистого генеза, 
наряду с приведенными выше группами лекар-
ственных препаратов, проводилась коррекция 
реологических показателей крови. Пациенту с 
вирусной этиологией внезапной НСТ назнача-
лись противовоспалительные, дезинтоксикаци-
онные и противовирусные средства. Всем на-
блюдавшимся больным вводились препараты, 
улучшающие микроциркуляцию и метаболизм 
внутреннего уха. Критериями эффективности 
проводимого лечения было улучшение общего 
состояния пациентов, ослабление или полное 
исчезновение субъективного ушного шума, 
улучшение слуха. 

В заключение необходимо подчеркнуть 
важность возможно более раннего начала ком-
плексного лечения больных с внезапной НСТ, 
назначаемого с учетом преобладающего этиоло-
гического и патогенетического факторов забо-
левания. 
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П.А. ЗАПОРОЖЧЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА) 

КОМБИНАЦИЯ ЭНДОСКОПИИ И КОНУСНО ЛУЧЕВОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ЛОР-ОРГАНОВ 

 
В последнее время, в связи с развитием 

доказательных методов в медицине, большое 
значение придаётся объективизации полученной 
диагностической информации. Методы иссле-
дования развиваются в направлении повышения 
их информативности и безопасности пациента.  

Особенностью ЛОР органов является то, 
что это узкие, плохо освещённые и обильно 
кровоснабжаемые полости, что делает необхо-
димым использование для их исследования оп-
тических систем с мощной подсветкой. Кроме 
того, некоторые анатомические структуры (при-
даточные пазухи носа, среднее и внутреннее 
ухо) располагаются в толще костей черепа, что 
делает невозможным их непосредственный ос-
мотр. Это обстоятельство, а также наличие тес-
ных анатомических взаимосвязей между орга-
нами головы и шеи, делают необходимым при-
менение рентгенологических методик для диаг-
ностики и контроля послеоперационных резуль-
татов. 

Алгоритм обследования амбулаторного 
пациента в клинике «Виртус» в обязательном 
порядке включает эндоскопическое обследова-
ние носа, уха, глотки и гортани с сохранением 
соответствующих видеофайлов в базе данных. 
При подозрении на патологию придаточных 
пазух носа, среднего уха, зубов и периодонта 
проводится конусно-лучевая томография. Дан-
ный метод позволяет при незначительной луче-
вой нагрузке получить серию изображений 
очень высокого разрешения. Специализирован-
ное программное обеспечение даёт возможность 
ЛОР врачу изучить нюансы анатомии, которые 
были недоступны при использовании традици-
онных рентгеновских снимков и спиральной 
компьютерной томографии. 

Применение подобной комбинации диаг-
ностических методов более чем у 1500 пациен-
тов клинике «Виртус» с 2009 по 2011позволило: 

1. Повысить качество диагностики ЛОР 
заболеваний. 



 

66  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2012 

2. Получить наглядную информацию о 
состоянии здоровья пациентов, доступную для 
их понимания. 

3. Значительно расширить показания для 
хирургического лечения воспалительных забо-
леваний ЛОР органов 

4. Выявить смежную стоматологиче-
скую, нейрохирургическую, инфекционную и 
эндокринную патологию и провести дальней-
шее лечение с привлечением данных специали-
стов. 

 
© П.А. Запорожченко, 2012 
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А.А. БОНДАРЕНКО, Э.В. СТОЯНОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  
К ЛЕЧЕНИЮ ТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 

 
Высокая распространенность болезней 

органов дыхания в детском возрасте во многом 
обусловлена заболеваниями лимфаденоидного 
глоточного кольца. У детей дошкольного и 
младшего школьного возраста наиболее часто 
встречается патология глоточной миндалины 
(гипертрофия, хронический аденоидит), которая 
составляет около 50% в структуре заболеваний 
уха, горла и носа. Аденоидные разрастания в 
организме ребенка вызывают разнообразные 
нарушения, как местного, так и общего характе-
ра. Однако, центральное место в тонзиллярной 
патологии имеет место хронический тонзиллит 
в клинике внутренних и детских болезней. 

Несмотря на успехи медицинской науки, 
и практического здравоохранения, удельный вес 
хронического тонзиллита и его осложнений в 
общей патологии не снижается. 

Пусковым фактором развития патологии 
лимфаденоидного глоточного кольца являются 
патогенные или условно – патогенные микроор-
ганизмы, персистирующие в лимфаденоидной 
ткани миндалин, на фоне ослабленного иммун-
ного ответа организма. 

Основу большинства предлагаемых мето-
дов консервативного лечения составляют пре-
параты химического происхождения. Такие 
препараты могут вызывать нежелательные ре-
акции, в том числе и аллергические, а так же 
приводить к развитию устойчивых форм микро-
организмов, угнетать различные звенья имму-
нитета. В связи с этим, актуальным является 
поиск методов терапии с подключением препа-
ратов на основе натурального сырья, обладаю-
щими иммуномодулирующим и антибактери-
альным эффектами. 

В своей практике в условиях санаторно-
курортного лечения в сочетании с озонотерапи-

ей мы используем жидкий концентрат полифе-
нолов винограда «Каберне-Совиньон», выращи-
ваемого в Крыму - это экологически чистый на-
туральный продукт, обладающий высокой анти-
оксидантной активностью, не содержащий алко-
голь.  

Антиоксидантная активность концентрата 
обусловлена наличием суммарных полифенолов 
винограда, представленных флавоноидами (ан-
тоцианы, кверцетин, рутин, катехины, эпикате-
хин, лейкоантоцианы, процианидины, танины) и 
нефлавоноидами (галловая и сиреневая кисло-
ты, резвератрол, кофейная, протокатеховая и 
эллаговая кислоты).  

 На кафедре микробиологии ГУ «Крым-
ский государственный медицинский универси-
тет им. С.И. Георгиевского» было найдено, что 
он не токсичен и может использоваться не толь-
ко в детском возрасте, но и в период беременно-
сти и лактации. Обладает выраженным анти-
микробным действием относительно золотисто-
го стафилококка, нормализует микробный био-
ценоз кишечника, имеет хороший эффект вос-
становления и укрепления иммунной системы. 
Суточная доза полифенолов винограда в рацио-
не питания соответствует 0,2-0,5 грамма. Это 
количество эквивалентно 5-15 мл препарата для 
детей и 20-40 мл для взрослых из расчета 0,25-
0,5 мл концентрата на 1кг веса в сутки. Прием 
препарата производился после еды, при этом он 
разбавлялся или запивался водой или соком.  

В условиях Крыма важную роль имеет 
медицинская реабилитация и курортология в 
лечении тонзиллярной болезни. Особое значе-
ние нами придается применению преформиро-
ванных физических факторов с новыми направ-
лениями в физиотерапии. Следует отметить 
перспективность применения озона в санаторно-
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курортном лечении. Создаются возможности 
оптимизировать эффективность восстанови-
тельного лечения. Предпосылкой к этому есть 
опыт курортного лечения в санатории "Ай-
Петри", который находится на территории парка 
в поселке Мисхор.  

Наше внимание привлекла озонотерапия, 
обладающая системным антибактериальным и 
антивирусным действием, которое реализуется 
за счет дискретного образованию пероксидов, а 
так же метаболическим, иммуностимулирую-
щим, прямым дезинфицирующим и трофости-
мулирующим (местное действие), особенно в 
сочетании с растительным антиоксидантом. 

После санаторно-курортной реабилита-
ции в течение 21 дня детей с патологией лимфа-
деноидного глотки глоточного кольца у пациен-
тов отмечалось неспецифическое действие: сти-
муляция защитных и приспособленных реакций. 
Организм ребенка становится устойчив к вирус-
ной, кокковой инфекции и другим возбудителям 
заболеваний.  

При изучении случаев встречаемости ви-
русных инфекций в течение года нами установ-
лено снижение заболеваемости. При этом у де-
тей после санации лимфаденоидного глоточного 
кольца с использованием санаторно-курортного 
лечения в сочетании с озонотерапией и антиок-
сидантом эти показатели достоверно ниже в 
3,25 раза (p<0,05), чем у детей, в лечении кото-
рых данная терапия не использовалась. 

Проведенное нами исследование свиде-
тельствует также об эффективном и благопри-
ятном воздействии данного лечения на функ-
циональное состояние слуховой трубы у детей, 
сказывалось достоверным уменьшением регист-
рации тимпанограммы типа «В» с 65,2% до 
35,4% после реабилитационной терапии. Однако 
в зависимости от возрастной группы степень 
эффективности лечения различна. У детей ран-
него возраста при гипертрофии аденоидов и 
нёбных миндалин восстановление функции слу-
ховой трубы происходит медленнее.  

 
© М.А. Золотарева, А.В. Завадский, Н.В. Завадский, А.А. Бондаренко, Э.В. Стоянов, 2012  
 
 
 
 
 

А. ИСТОМИН (КИЕВ, УКРАИНА) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ BELTONETM (ДАНИЯ):  
КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 

 
В июне 2012 года в Украине состоялась 

регистрация новых серий слуховых аппаратов 
BELTONETM (БЕЛТОНТМ), свидетельство 
регистрации МОЗ № 11606/2012 от 08.06.2012 г. 
Производитель: компания Beltone A/S (Белтон 
А/С, Дания), входящая в состав всемирно из-
вестной корпорации GN ReSound A/S (Джи Ен 
РеСаунд А/С, Дания). В число зарегистрирован-
ных вошли следующие серии слуховых аппара-
тов (СА) BELTONETM: CHANGE (Чейндж), 
СONCERTO (Концерто), IDENTITY (Айденти-
ти), FORCE (Форс), ORIGIN (Ориджин), TRUE 
(ТРУ), TURN (ТЁРН). Также были зарегистри-
рованы комплектующие изделия к СА 
BELTONETM и беспроводные аксессуары 
DIRECT LINE (ДИРЕКТ ЛАЙН) к серии 
BELTONE TRUETM. 

Первый слуховой аппарат BELTONETM 
был создан в США в 30-х годах ХХ-столетия. С 
тех пор данная торговая марка стала легко узна-
ваемым брендом в Северной Америке, который 
ассоциируется у потребителя с инновациями и 
высоким уровнем сервиса. Так, в марте 2011 

года компания BELTONE получила наивысшую 
аккредитацию «А-плюс» в США от организации 
BBB (Better Business Bureau, Chicago, USA/Бюро 
лучшего бизнеса, Чикаго, США), как свидетель-
ство высокого качества продукции и профес-
сионального обслуживания клиентов. Более 
1500 центров реабилитации слуха BELTONE 
работают сегодня в США и Канаде. С 2000 года 
слуховые аппараты BELTONETM вошли в со-
став продуктов корпорации GN ReSound A/S 
(Дания). В настоящее время они представлены 
более чем в 60 странах мира. 

Ключевыми преимуществами СА 
BELTONETM для врача и пациента в Украине 
являются: 

1. Широкий ассортимент слуховых аппа-
ратов, представленный в семи различных сери-
ях, каждая из которых открывает возможность 
выбора в зависимости от степени нарушения 
слуха и предпочтений клиента: экономических, 
косметических и т.д. 

2. Использование передовых цифровых 
технологий в производстве СА, позволяющих 
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обеспечить высокое качество звука и разборчи-
вости речи в наиболее проблемной звуковой 
среде. А именно, эффективный алгоритм пре-
одоления обратной связи, системы «пространст-
венной направленности» (Spatial Directionality), 
“речевого наблюдения” (Speech Spotter Pro), 
“разделителя частот” (Band-split), обеспечи-
вающих оптимальный слух в условиях шума.  

3. Специальное нано-покрытие (HPF 80 
NanoBlock) обеспечивает полноценную защиту 
как внешних, так и внутренних компонентов 
СА, увеличивая надежность и долговечность 
слуховых аппаратов BELTONETM. 

4. Лучшие отраслевые технологии нашли 
свое воплощение в беспроводных аксессуарах к 
серии СА BELTONE TRUETM: Прямая ТВ-
Связь (Direct TV-Link), Прямая Телефонная 
Связь (Direct Phone Link), Прямая Связь на рас-
стоянии (Direct Audio Link), устройство дистан-
ционного управления (Direct Remote Control), - 

выводя на новый качественный уровень обще-
ние с окружающим миром. 

5. Особенно важным является удобство 
работы врача-сурдолога, а также комфортное 
самочувствие пациента в процессе настройки 
СА. Данное преимущество обеспечивается ин-
туитивно понятным программным обеспечени-
ем для настройки СА BELTONETM: 
СОЛЮС/СОЛЮС ПРО (SOLUS/SOLUS PRO) и 
устройством для беспроводной настройки СА 
ЭЙРЛИНK (AIRLINK). 

Таким образом, слуховые аппараты 
BELTONETM открывают новые возможности 
для врачей-сурдологов в деле улучшения каче-
ства слуха и жизни людей, страдающих туго-
ухостью различной степени тяжести. 

ООО «Тоника-Центр» (г. Киев, 
www.tonika-center.com) является эксклюзивным 
дистрибьютором слуховых аппаратов 
BELTONETM в Украине. 

 
© А. Истомин, 2012  
 
 

 
 

В.В. КИЗИМ, Е.А. ЮРЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО 
РЕФЛЮКСА НА ОСНОВАНИИ ТЕСТА RSI 

 
Ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) 

является вариантом внепищеводного проявле-
ния гастроэзофагальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ), который оказывает повреждающее дей-
ствие на слизистую оболочку гортани и глотки 
(T. Sataloff, 2004). В последнее время ЛФР все 
чаще привлекает к себе внимание отоларинго-
логов. Изменение образа жизни и режима пита-
ния современного человека привело к резкому 
увеличению частоты встречаемости ЛФР. Для 
верификации ЛФР применяют внутрипищевод-
ное рН-мониторирование, иммунологические 
исследования (определение пепсина в слюне и 
угольной ангидразы в слизистой оболочке), 
фиброгастроэзофагоскопию и определение 
уровня биомаркеров в слизистой оболочке глот-
ки и гортани. С целью предварительной диагно-
стики ЛФР Koufman с соавторами (2001) пред-
ложили шкалу Reflux Symptom Index (RSI). 

Целью нашего исследования явилось 
оценка клинических проявлений ЛФР c помо-
щью теста The Reflux Symptom Index (RSI). 

Материалы и методы. В 2008-2011 гг. в 
ЛОР-клинике ИНВХ мы наблюдали 184 пациен-
та с воспалительными заболеваниями глотки и 
гортани. Женщин было – 43 (23,4%), мужчин – 

141 (76,6%). Возраст больных варьировал от 21 
до 74 лет, в среднем составляя 42 года. С целью 
предварительной диагностики ЛФР все пациен-
ты проходили тестирование RSI. Оценка сим-
птомов производилась по 5-ти бальной шкале. В 
случае RSI более 10, у пациента можно заподоз-
рить наличие патологического рефлюкса. 

Для объективизации ЛФР-
ассоциированых поражений глотки и гортани 
проводилось рН-мониторирование пищевода с 
помощью ацидографа «АГ-1рН-М». 

Результаты и их обсуждение. При тес-
тировании RSI у 83 (45,1%) исследуемых индекс 
превышал «10». рН-мониторирование пищевода 
выявило наличие патологического рефлюкса у 
79 (95,2%) пациентов, проходивших тестирова-
ние. ЛФР у 41 (49,4%) пациента проявлялся в 
виде постоянного, раздражающего кашля, у 27 
(32,5%) – затруднением при глотании пищи, 
жидкости и таблеток, у 58 (69,8%) – дисфонией 
различной степени выраженности. Реже отмеча-
лись жалобы на большое количество слизи в 
горле − 24 (28,9%) и ощущение «комка» в горле 
− 26 (31,3%) Кашель после еды и в положении 
лежа наблюдался у 16 (19,2%) больных, присту-
пы кашля и затруднение дыхания – у 15 (18,0%) 

http://www.tonika-center.com/
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пациентов. Жалобы на изжогу и боль за груди-
ной отмечало наименьшее количество пациен-
тов − 13 (15,6%). Проведение суточной рН-
метрии у больных ЛФР выявило существенные 

различия показателей в дневное и ночное время. 
Кислые рефлюксы в ночное время, продолжи-
тельностью более 5 минут, фиксировались у 68 
(86,1%) обследованных.  

 
 0 1 2 3 4 5 
Дисфония или проблемы с голосом      + 
Желание полоскать горло +      
Большое количество слизи в горле    +   
Затруднение при глотании еды, жидкости, таблеток     +  
Кашель после еды или в положении лежа   +    
Приступы кашля или затруднения дыхания  +     
Постоянный неприятный, раздражающий кашель      + 
Ощущение «комка» в горле    +   
Изжога, боль за грудиной  +     

 
  
Выводы. Наиболее частой жалобой у па-

циентов с ЛФР является дисфония (69,8%) и 
постоянный кашель (49,4%).  Во время сна эпи-
зоды рефлюкса развиваются реже, чем в днев-
ное время, но в ночной период они являются 

более продолжительными. Тест RSI является 
простым, удобным и вместе с тем высоко досто-
верным методом диагностики ЛФР и может 
быть рекомендован для скрининга данной пато-
логии. 

 
© В.В. Кизим, Е.А. Юренко, 2012  
 
 
 

 
 
 

А.С. КИСЕЛЕВ М.О. ДАНИЛЕВИЧ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

 ОСОБЕННОСТИ ЛИКВОРЕИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМЕ 
  

Ликворея является одним из осложнений 
тяжелой черепно-лицевой травмы. Частота раз-
вития ликвореи при этом виде повреждений обу-
словлена характером травмы, при которой наи-
более часто страдают средние отделы лицевого 
черепа с включением в патологический процесс 
околоносовых пазух и основания черепа. 

Источником ликвореи может быть повре-
жденная лобная пазуха, ситовидная пластина 
решетчатого лабиринта и клиновидная пазуха, а 
при распространении плоскости перелома на 
среднюю черепную ямку – пирамида височной 
кости. Наиболее часто страдают структуры пе-
редней черепной ямки. 

По нашим данным, полученным в резуль-
тате обследования и лечения 938 пострадавших 
с тяжелой сочетанной черепно-лицевой трав-
мой, ликворея в остром периоде травмы наблю-
далась у 610 травмированных (66,11%), из них 
назоликворея выявлена у 576 человек (61,40%), 
отоликворея — у 21 пострадавших (2,23%), 
смешанная ликворея — у 23 человек (2,45%) от 
общего количества обследованных больных. 

Повреждение стенок лобной пазухи выяв-
лено у 396 пострадавших, из них у 242 (61,11%) 
больных в момент поступлении определялась 
ликворея. При повреждении верхней челюсти 
(730 пострадавших) травма ситовидной пла-
стинки с назоликвореей наблюдалась у 286 
(39,58%) пострадавших.  

Лечение в остром периоде травмы было 
направлено на устранение смещения отломков 
стенок лобной пазухи и верхней челюсти с 
внутренней жесткой фиксацией, позволяющей 
изолировать интракраниальное содержимое от 
полости околоносовых пазух. 

Проведение реконструктивного лечения в 
остром периоде травмы позволяет в подавляю-
щем большинстве случаев устранить источник 
истечения ликвора и добиться надежной изоля-
ции полости черепа. 

Персистирующая ликворея наблюдалась 
при повреждении глубоких отделов передней 
черепной ямки – клиновидной пазухи и задних 
отделов ситовидной пластины. В нашей серии 
наблюдений таких больных было 8 (0,85%). Раз-
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витие назоликвореи наблюдалось в сроки от 3 
недель до 3 месяцев после травмы. 

Этим пациентам производилась спираль-
ная компьютерная цистернография с целью точ-
ной локализации свища. В шести случаях из 
этих пострадавших, имевших ликворный свищ в 
области клиновидной пазухи и задних отделов 
решетчатого лабиринта было проведено эндона-
зальное эндоскопическое вмешательство. В двух 
случаях – произведено интракраниальное за-
крытие ликворного свища, локализованного в 
области средних отделов ситовидной пластины. 

Успех достигнут у 7 пострадавших, у 1 
больной наблюдался рецидив ликвореи, потре-
бовавший повторной операции. 

Выводы:  
Наилучшие результаты лечения по-

сттравматической ликвореи были достигнуты в 
остром периоде черепно-лицевой травмы. В это 
время учитывались конкретные особенности 
повреждения и его локализация, а раннее рекон-
структивное хирургическое вмешательство в 
большинстве случаев позволяло предупредить 
вероятность формирования ликворного свища. 

 
© А.С. Киселев М.О. Данилевич, 2012  
 
 

 
 
 

О.ОМ. КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Р.О.БАРИЛЯКА (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 
 

Роман Олександрович Бариляк народився 
у Львові 1912 року в родині юриста. По 
закінченні гімназії вступив на медичний фа-
культет університету. В 1935-1936 роках 
відбував військову службу. 

В 1937-1938 роках працює позаштатним 
ординатором хірургічної клініки. 1938 захищає 
працю на ступінь доктора медицини. В 1938-
1941 працює позаштатним, а потім – штатним 
лікарем-оториноларингологом ЛОР-клініки 1-ї 
міської лікарні, а в 1941-1944 – 2-ої міської 
лікарні м. Львова.  

1944 року його призначають помічником 
декана лікувального факультету Львівського 
державного медичного інституту і асистентом 
клініки оториноларингології. 1946 року - при-
своюють звання доцента, очевидно, враховуючи 
докторат, як кандидатську дисертацію. Усе ж 
таки, 1949-го Роман Олександрович захищає 
кандидатську дисертацію «Склерома верхніх 
дихальних шляхів», а 1960 року - докторську 
дисертацію «Клінічна цитологія склеромної 
ґранульоми.  

1963 року Роман Олександрович стає го-
ловою Львівської філії Всесоюзного наукового 
товариства оториноларингологів, а 1964 року – 
завідувачем кафедри, а з 1981 року – консуль-
тантом кафедри оториноларингології. Автор 
понад 130 наукових праць, він підготував 13 
кандидатів і двох докторів наук, багато фахівців 
отоларингологів - через клінічну ординатуру, 
аспірантуру, різноманітні курси.  

Впродовж десятиліть основні зусилля 
Р.О.Бариляка спрямовані на вивчення склероми. 

Відбуваються експедиції у ендемічні вогнища, 
співробітники кафедри вивчають різні аспекти 
клініки цієї хвороби. Разом з Ніною Андріївною 
Сахелашвілі Роман Олександрович створює 
чітку систему диспансеризації хворих на скле-
рому, експертизи. 

Роман Олександрович пропагує ощадливі 
операції при хронічних отитах, виконує операції 
на стремені, на барабанному сплетенні, на 
лабіринті при внутрішньочерепних ускладнен-
нях, складних доступах до мозочка. 

Одним з перших Роман Олександрович 
спостерігає у хворих на склерому ототоксичну 
дію стрептоміцину. В лікуванні негнійних хво-
роб вуха і рубцевих стенозів стравоходу 
використовує пірогеналотерапію, дімексид, 
гіалорунідазу. 

Професор любив пластичну хірургію, 
зокрема – дуже делікатно і елегантно оперував 
серединні кисти і нориці шиї. Наполягав на 
вмілому виборі місця розрізу та доконечній 
резекції тіла під'язикової кістки. З його благо-
словення ми почали займатися орторинією. 

Роман Олександрович не лише блискуче 
виконував онкологічні втручання різного обся-
гу, але й намагався точно визначати уражені 
новотвором тканини, для чого використовував 
їх прижиттєве забарвлення, у співпраці з поль-
ськими вченими вивчав методики закриття 
післяопераційних нориць і фарингостом. 

Під його керівництвом на кафедрі впро-
ваджено нові методи вестибулометрії. 

Професор Бариляк популяризував методи 
консервативного лікування хронічного 
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тонзиліту, впроваджував кріохірургію 
мигдаликів. 

Разом зі співробітниками професор Бари-
ляк вивчав стан верхніх дихальних шляхів у 
працівників Миколаївського цементного заводу, 
встановив залежність характеру змін у дихаль-
них шляхах від стажу праці. 

Роман Олексанрович опікувався працею 
лабораторії клініки, де, окрім рутинних 
клінічних досліджень, проводилося дослідження 
кровотворення при склеромі (Ніна Андріївна 
Сахелашвілі), алергологічні та імунологічні 
дослідження – включно з визначенням рівня 
імуноглобулінів, циркулюючих імунних 

комплексів, тесту з нітро-синім тетразолієм 
(НСТ) тощо. Особливо активно проводилися 
цитологічні дослідження, в т.ч. флуоресцентні, 
мікроскопія з опак-ілюмінацією та ін. 

Роман Олександрович був блискучим 
лектором, вміло ілюстрував лекції. Ініціював 
створення кафедрального фонду фотографій, 
слайдів та магнітофонних записів дефектів мо-
ви.  

Вільно володів польською, німецькою, 
англійською та й французькою мовами, якоюсь 
мірою був знайомий з чеською, угорською і 
вірменською. Був обізнаний в малярстві, 
архітектурі, музиці, красному письменстві. 

 
© О.Ом. Кіцера, 2012  
 
 
 
 
 
 

О.ОМ.КІЦЕРА, О.Т.КОЖУХАР, О.ОЛ.КІЦЕРА, А.ЗАЗУЛЯК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА СЕДАЦІЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 
 

У кожній ділянці клінічної медицини ви-
никають ситуації, коли етіотропне чи/і патоге-
нетичне лікування необхідно доповнити сим-
птоматичним. В оториноларингології це, пере-
важно, вушні шуми та вестибулопатії. Серед 
таких методів значне місце займає седація (seda-
tio, -onis, f – заспокоєння душі, хворого), 
передусім – медикаментозна, яка, проте, має 
низку побічних дій. 

У літературі описане явище, коли чергу-
вання за певною частотною програмою спалахів 
світла (фотостимулів) може викликати стан 
седації, а навіть – сон. Проте, відомі засоби 
фотостимуляціїне мають засобів локалізації 
фотостимулівна зорові рецептори та програму-
вання частот упродовж лікувального сеансу.  

Із огляду на це,нашими науковими парт-
нерами з Університету «Львівська політехніка» 
створено робочу модель приладу для 
немедикаментозноїседації шляхом частотного 
фототригеруваннябіохвиль мозку.За допомогою 
спеціалізованої випромінювальної оптико-
електронної системипрограмований світловий 

подразник локалізується на ділянку органу зору 
гнучкими світловодами. Послідовно тригеру-
ються β-хвилі (13 Гц) – стан чування, далі - α-
хвилі (8-13 Гц) – послаблення чування, нарешті 
τ і δ-хвилі – стан легкого, потім – глибшого 
відпруження. 

Метод седаціїзастосовановлікуванні 20 
хворих із хронічним суб’єктивним вушним шу-
мом, які раніше пройшли курс медикаментозної 
терапії, що не дав результату. Ефективність ме-
тоду була позитивною (зменшення шумів, зок-
рема – за даними тінітометрії) у 60 % пацієнтів. 
У той же час негативного впливу на стан 
пацієнта не виявлено в жодному випадку. 
Дослідженнями на поліграфі добровольців, яким 
проводилася фотоседація, не виявлено будь-
яких порушень життєвих функцій організму.З 
побічних ефектів зазначено сонливість, що 
швидко проходила. 

Отже, метод немедикаментозної 
седаціїфототригеруванням виявився достатньо 
ефективним у більшості пацієнтів, що дозволяє 
вважати перспективним його подальшу розробку. 

 
© О.Ом.Кіцера, О.Т.Кожухар, О.Ол.Кіцера, А.Зазуляк, 2012 
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В.В. КІЩУК, К.А. ЛОБКО, О.Д. БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО, А.Д. ЛОБКО,  
А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, О.О. СТЕЧИШИН (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

ПИТАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ВЕРИФІКАЦІЇ НАЗАЛЬНОЇ ЛІКВОРЕЇ 
 

Назальна лікворея (НЛ) відноситься до 
серйозних патологічних станів - представляє 
собою витікання церебро-спинальної рідини 
(ЦСР) через ніс в результаті пошкодження твер-
дої мозкової оболонки та кісток черепа. ЦСР 
постійно циркулює в шлуночках головного моз-
ку, лікворопровідних шляхах, субарахноїдаль-
ному (підпавутиновому) просторі головного і 
спинного мозку. Оберігає головний і спинний 
мозок від механічних дій, забезпечує підтримку 
постійного внутрішньочерепного тиску і водно-
електролітного гомеостазу. Основний об'єм ЦСР 
утворюється шляхом активної секреції залозис-
тими клітинами судинних сплетень в шлуночках 
головного мозку. Іншим механізмом утворення 
ЦСР є діаліз плазми крові через стінки кровоно-
сних судин і епіндиму шлуночків. Оновлення 
ЦСР відбувається 1-8 раз на добу, швидкість 
його залежить від добового режиму харчування, 
водного режиму, коливань активності фізіологі-
чних процесів та ін. Назальна лікворея являє 
собою небезпечний для життя стан, який поля-
гає в інфікуванні лікворної системи і розвитку 
гнійного лептоменінгіту.  

При вираженій НЛ основна скарга хворо-
го - виділення прозорої рідини з носу, яке як 
правило, посилюється при нахилі голови вперед. 
Проте виділення рідини з носу може відбувати-
ся у хворого внаслідок ГРВІ, вазомоторного ри-
ніту: алергічної і нейровегетативної форм рині-
ту. З метою диференціювання підносять до носа 
хворого носову хустку і просять нахилити голо-
ву вперед, щоб зібрати на неї виділення. Якщо 
після висихання хустки вона залишається м'я-

кою, ця рідина — ліквор, якщо хустка стає як би 
накрохмаленою, жорсткою, це — слизисті виді-
лення з носа (симптом носової хустки). Для ви-
значення характеру виділень з носа необхідно 
зібрати рідину після нахилу голови, кількість 
якої повинна становити не менше 1 мл. У виді-
леннях необхідно визначити рівень глюкози та 
білку. У лікворі міститься 30-40 мг/100 мл, цук-
ру і 20—33 мг/100 мл білку, секрет слизової 
оболонки носу не містить цукру, а білку в ньому 
не більше 1 %. Також інформативне біохімічне 
дослідження виділень з носа, імунологічна діаг-
ностика - визначення b-2 фракції трансферину. 
Ця фракція є специфічним білком, який міс-
титься тільки в лікворі.  

При прихованій і незначно вираженій НЛ 
скарги можуть бути відсутні. Важливим симп-
томом є порушення нюху у вигляді аносмії і 
гіпосмії, частіше з одного боку. Порушення зору 
також свідчить на користь пошкодження перед-
ніх відділів основи черепа.  

При ендоскопічному огляді порожнини 
носа частіше всього в одній половині з'являється 
пульсуюча рідина. Іноді це проявляється різним 
ступенем вологості слизової порожнини носа 
або появі "озерця" вологи з одного боку. При 
тривало існуючій НЛ у ряді випадків можна ви-
значити атрофічні зміни слизової оболонки з 
витонченням і мацерацією покривного епітелію.  

Для визначення місця дефекту використо-
вується комп’ютерна томографія носу та біля-
носових пазух, магнітно-резонансна цистерног-
рафія з введенням контрасту, радіонуклідна ци-
стернографія. 

 
© В.В. Кіщук, К.А. Лобко, О.Д. Бондарчук, І.В. Дмитренко, А.Д. Лобко, А.І. Барціховський,  
О.О. Стечишин, 2012  
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ БІОКОМПОЗИТУ «СИНТЕКІСТЬ»  
ДЛЯ МАСТОЇДОПЛАСТИКИ ПІСЛЯ САНУЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ  
З ПРИВОДУ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ 

 
Проблема зменшення об’єму трепанацій-

ної порожнини після загальнопорожнинної опе-
рації на вусі з приводу хронічного гнійного епі-
/епімезотимпаніту вирішується шляхом мастої-
допластики з використанням м’якотканних, кіс-

ткових, хрящових ауто- та аллотрансплантатів 
та штучних матеріалів. 

Із синтетичних матеріалів значний інтерес 
отохірургів привертають біоактивні матеріали, 
які резорбуються, зокрема, біоактивний компо-
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зит «Синтекість» – багатофазний неорганічний 
матеріал, який володіє остеоіндуктивними і 
остеокондуктивними властивостями, який част-
ково чи повністю резорбуючись заміщується 
кістковою тканиною реціпієнта. 

Мета дослідження. Покращення якості 
хірургічного лікування хворих на хронічний 
гнійний середній отит шляхом застосування бі-
окомпозиту «Синтекість» для облітерації постт-
репанаційних порожнин. 

Матеріали та методи Нами прооперова-
но 80 хворих на хронічний гнійний епі- чи епі-
мезотимпаніт. Після сануючої операції вхід до 
барабанної порожнини відмежовували пластин-
кою аутокістки, 40 пацієнтам першої клінічної 
групи проводили облітерацію трепанаційної 
порожнини біокомпозитом “Синтекість”, змі-
шаним з кров’ю пацієнта та антибіотиком. 40 
хворим другої клінічної групи додатково струж-
кою аутокістки створювали каркас задньої стін-
ки зовнішнього слухового проходу та кортика-
льний шар скроневої кістки. 

Групу порівняння склали 30 хворих на 
хронічний гнійний епі- чи епімезотимпаніт, 
яким проводилась сануюча операція та обліте-
рація післяопераційної трепанаційної порожни-
ни м’язово-фасціальним клаптем. 

За період наших спостережень було вияв-
лено 7 (8,8 %) випадків відторгнення пластично-
го матеріалу.  

Середній післяопераційний ліжко-день у 
пацієнтів першої та другої клінічних груп склав 
20,18 ± 0,70 діб, тоді як у пацієнтів групи порів-
няння – 29,73 ± 0,82 діб, тобто на 32% більше. 

Достовірна різниця між середніми об’ємами 
зовнішнього слухового ходу в першій та другій 
групах при виписці зі стаціонару, через 6 та 12 
місяців після операції відсутня, що свідчить про 
стабільність розмірів облітерованої порожнини. 

При вимірюванні об’ємів зовнішнього 
слухового ходу оперованого та здорового вуха в 
строки після оперативного лікування від 2 до 5 
років у 23 хворих групи порівняння встановле-
но, що середній об’єм зовнішнього слухового 
ходу оперованого вуха (1,36±0,20) мл. достовір-
но більший, ніж середній об’єм зовнішнього 
слухового ходу здорового вуха (1,02±0,25) мл. 
Також виявлено, що середній об’єм зовнішнього 
слухового ходу оперованого вуха хворих групи 
порівняння достовірно вищий за середні об’єми 
зовнішнього слухового ходу оперованого вуха 
хворих першої та другої груп через 15 діб після 
мастоїдопластики ((1,08 ± 0,03) та (1,10 ± 
0,03) мл. відповідно), через 6 місяців ((1,14 ± 
0,03) та (1,16 ± 0,02) мл. відповідно) та 12 міся-
ців ((1,15 ± 0,03) та (1,17 ± 0,02) мл. відповідно) 
після облітерації посттрепанаційної порожнини 
біокомпозитом “Синтекість”. 

У віддалені строки після операції у паціє-
нтів першої та другої клінічних груп, на відміну 
від хворих групи порівняння, не спостерігали 
значного накопичення у зовнішньому слухово-
му проході епідермісу, сірки, кірок. 

Висновки  
1. Запропонований спосіб мастоїдоплас-

тики дозволяє досягти позитивного морфо-
функціонального результату у 91,2 % прооперо-
ваних хворих. 

2. Використання біокомпозиту “Синте-
кість” для облітерації післяопераційних порож-
нин та їх герметизація м’зово-фасціальним кла-
птем у хворих на хронічний гнійний епі- чи епі-
мезотимпаніт прискорює строки одужання, ско-
рочує перебування хворих у стаціонарі. 

3. Вiдновлена конфiryрацiя зовнiшнього 
слухового проходу сприяє якiсному проведенню 
очищення зовнiшнього вуха, профiлактицi ре-
цидиву запального процесу. 
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СПРЕЙ ДЛЯ ГОРЛА “АКВА МАРІС” В КОМПЛЕКСНОМУ  
ЛІКУВАННІ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 

 
Ангіна – це гостре інфекційне захворю-

вання, при якому місцеве гостре запалення ура-
жає лімфаденоїдну тканину різних мигдаликів 
горла. У переважній більшості випадків ангіна 
уражає піднебінні мигдалики. Тому в лікарській 

практиці прийнято під терміном “ангіна” розу-
міти ангіну піднебінних мигдаликів. Ангіна се-
ред населення зустрічається доволі часто. Так, 
за даними В.Т. Пальчуна и Н.А. Преображенс-
кого (1978), загальні цифри захворюваності на-
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селення ангіною досить великі: серед дорослих 
вона становить 4-5 %, серед дітей – більше 6 %. 
Ангіни поділяються на первинні і вторинні. Се-
ред первинних ангін найбільш часто зустріча-
ються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Од-
на з первинних ангін – фолікулярна – перебігає 
тяжче від катаральної і дещо легше від лакунар-
ної. При лікуванні фолікулярної ангіни застосо-
вуються різні середники загальної і місцевої дії. 

Ми застосували спрей для горла “Аква 
Маріс” в комплексному лікуванні фолікулярної 
ангіни у дорослих. Спрей для горла “Аква Ма-
ріс” – лікарський засіб на основі води Адріатич-
ного моря з натуральними солями та мікроеле-
ментами. Препарат на основі стерильної морсь-
кої води застосовується з лікувальною, профіла-
ктичною і гігієнічною метою для очищення, 
усунення подразнення та захисту слизової обо-
лонки горла. Стерилізована гіпертонічна морсь-
ка вода сприяє підтриманню нормального фізіо-
логічного стану слизової оболонки горла, зми-
ває віруси і бактерії зі слизової оболонки горла, 
сприяє підвищенню імунітету, має місцеву про-
тизапальну дію (Р.А. Абизов і співавт., 2008). 
Спрей для горла “Аква Маріс” застосовується 
при гострих і хронічних запальних захворюван-
нях 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 дозах: 4-6 разів на день по 3-4 упорску-
вання 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 
2008 по 2011 рр. знаходилось 24 хворих на фо-
лікулярну ангіну віком від 20 до 44 років. Хворі 
скаржились на головний біль, підвищення тем-
ператури тіла в межах 38,3-39,3 ºС, сильний біль 
в горлі при ковтанні. Нерідко відмічались іраді-
ація болю у вухо. підвищена салівація. При фа-
рингоскопії визначались розлита гіперемія і ін-
фільтрація м’якого піднебіння і піднебінних ду-
жок, збільшення і гіперемія мигдаликів, наяв-
ність на їх поверхні жовтавих чи жовтаво-білих 
крапок (нагноєних фолікулів мигдаликів). 

Дослідження мазків із носа і зіва паличок 
Лефлера не виявило. 

Хворі були розподілені на дві групи: ос-
новну і контрольну. Групи були співставлені за 
віком і перебігом захворювання. В основну гру-
пу входило 14 пацієнтів, в контрольну – 10. 
Хворі основної групи отримували спрей для го-
рла “Аква Маріс” і протизапальну терапію, кон-
трольної – тільки протизапальну терапію. Спрей 
призначався хворим 5-6 разів на день по 2-3 
упорскування на задню стінку ротової частини 
горла і ділянки піднебінних мигдаликів. 

Критеріями оцінки ефективності ліку-
вання були: суб’єктивна оцінка терапії хвори-
ми, фарингоскопічна картина та показники те-
мператури тіла. При аналізі результатів ліку-
вання відмічено більш інтенсивний регрес 
симптомів ангіни у хворих основної групи. 
Скарги на головний біль, сильний біль в горлі 
при ковтанні у хворих, що приймали протиза-
пальне лікування та спрей для горла “Аква Ма-
ріс”, поступово зникли через 5-6 днів у більшо-
сті (10) хворих. Решта 4 пацієнта відмічали 
зменшення неприємних відчуттів в горлі. Фа-
рингоскопічна картина свідчила про позитив-
ний перебіг захворювання: зникали гіперемія і 
інфільтрація м’якого піднебіння і піднебінних 
дужок, збільшення і гіперемія мигдаликів, ная-
вність на їх поверхні нагноєних фолікулів. Те-
мпература тіла нормалізувалась у всіх пацієн-
тів. У хворих контрольної групи позитивний 
ефект наставав значно пізніше (до 10-11-го дня 
лікування). 

Стерпність спрею для горла “Аква Маріс” 
у всіх хворих була доброю, алергічних реакцій 
та інших небажаних явищ не спостерігалось у 
жодного хворого. 

Таким чином, застосування спрею для го-
рла “Аква Маріс” в комплексному лікуванні фо-
лікулярної ангіни у дорослих суттєво покращує 
самопочуття хворих, значною мірою усуває ос-
новні симптоми захворювання. Спрей для горла 
“Аква Маріс” простий в застосуванні, добре пе-
реноситься хворими, системно не впливає на 
організм, застосовується разом з іншими лікар-
ськими засобами для лікування фолікулярної 
ангіни, не має побічної дії, що дає підставу ре-
комендувати його для терапії пацієнтів з вказа-
ною патологією. 

Спрей для горла “Аква Маріс” може по-
повнити арсенал засобів, що використовуються 
в лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих. 
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АНТИМІКРОБНЕ ЛІКУВАННЯ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 
 

Ангіна – це гостре запалення піднебінних 
мигдаликів. Зустрічається доволі часто. За да-
ними літератури (В.Т. Пальчун, Н.А. Преобра-
женский, 1978), серед дорослих захворюваність 
на ангіну складає 4-5 %, а серед дітей – більше 6 
%. Ангіни бувають первинні і вторинні. Серед 
первинних ангін найчастіше зустрічається ката-
ральна, фолікулярна і лакунарна. Одна з пер-
винних ангін – фолікулярна – перебігає тяжче 
від катаральної і дещо легше від лікунарної. Для 
лікування фолікулярної ангіни застосовуються 
різні загальні і місцеві засоби. 

Ми застосували Фламіфікс (цефіксим) в 
лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих як 
антимікробний засіб. Фламіфікс (цефіксим) – це 
сучасний пероральний цефалоспориновий анти-
біотик ІІІ-го покоління для лікування бактерій-
них інфекцій. Цей препарат характеризується 
широким спектром антимікробної дії та висо-
кою активністю щодо грамнегативних мікроор-
ганізмів. Він також активний відносно грампо-
зитивних бактерій. 

Фламіфікс (цефіксим) в оториноларинго-
логії застосовується при таких інфекціях як ри-
носинусит, отит, гострий і хронічний тонзиліти, 
аденоїдит. Фламіфікс (цефіксим) виробляється 
фірмою Ananta Medicare (Великобританія), ви-
пускається в капсулах по 100 мг, 200 мг № 10, 
застосовується 1-2 рази на добу. Дорослим і ді-
тям старше 12 років з масою тіла понад 50 кг 
призначають по 400 мг одноразово або по 200 
мг двічі на добу. Добова доза для дітей у віці від 
7 до 12 років – 100 мг 2 рази на добу або 200 мг 
1 раз на добу. Курс лікування складає від 3 до 
10-14 днів. 

Під нашим спостереженням за період з 
2009 по 2011 рр. знаходилось 24 хворих на фо-
лікулярну ангіну віком від 19 до 40 років. Хворі 
скаржились на головний біль, підвищення тем-
ператури тіла в межах 38,1-39,1 ºС, сильний біль 
в горлі при ковтанні. Нерідко спостерігалась 
ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. 

Фарингоскопічно відмічались розлита гі-
перемія і інфільтрація м’якого піднебіння і під-
небінних дужок, збільшення і гіперемія мигда-
ликів, наявність на їх поверхні жовтавих чи жо-
втаво-білих крапок (нагноєних фолікулів мигда-
ликів). В мазках із носа і зіва паличок Лефлера 
не виявлено. 

Хворі були розподілені на дві групи: ос-
новну (14) і контрольну (10). Групи були співс-
тавлені за віком і перебігом захворювання. Па-

цієнтам основної групи призначили препарат 
Фламіфікс (цефіксим) і загальноприйняте ліку-
вання. Хворі контрольної групи отримували 
тільки загальноприйняте лікування. Фламіфікс 
(цефіксим) призначався в дозах згідно рекомен-
даціям фірми-виробника (Ananta Medicare – Ве-
ликобританія): досередини по 1 капсулі (200 мг) 
двічі на добу протягом 7 днів. 

Критеріями оцінки ефективності ліку-
вання були: суб’єктивна оцінка терапії хвори-
ми (вплив на головний біль, вплив на біль в 
горлі при ковтанні, відчуття більш легкого пе-
ребігу захворювання, відчуття більш швидкого 
одужання), фарингоскопічна картина (колір, 
консистенція слизової оболонки м’якого підне-
біння і піднебінних дужок, величина, колір ми-
гдаликів, відсутність на їх поверхні нагноєних 
фолікулів), показники температури тіла. При 
аналізі результатів лікування відмічено інтен-
сивніший регрес симптомів ангіни у пацієнтів 
основної групи. 

Так, всі хворі з цієї групи вказували на 
зникнення головного болю, 93 % - на зникнен-
ня, 7 % - на зменшення болю в горлі при ков-
танні (на 5-6-й день лікування), 57 % - на від-
чуття більш легкого перебігу захворювання, 64 
% - на відчуття більш швидкого одужання. В 
контрольній групі ці показники були значно 
нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 5-6-й день лікування у 93 % хворих ос-
новної групи. Слизова оболонка м’якого підне-
біння і піднебінних дужок у них мала рожевий 
колір, нормальну консистенцію, мигдалики ма-
ли звичайну величину і колір, нагноєні фолікули 
були відсутні. У пацієнтів контрольної групи 
нормалізація фарингоскопічної картини відмі-
чалась на 5-6-й день лікування в 80 % випадків. 

Температура тіла нормалізувалась на 5-6-
й день лікування у всіх пацієнтів основної гру-
пи. В контрольній групі нормалізація темпера-
тури тіла на 5-6-й день лікування настала у 90 % 
хворих. Препарат Фламіфікс (цефіксим) всіма 
хворими переносився добре, алергічних реакцій 
та інших небажаних ефектів не спостерігалось у 
жодного пацієнта. 

Таким чином, застосування препарата 
Фламіфікс (цефіксим) в лікуванні фолікулярної 
ангіни у дорослих виявилось ефективним. 
Отримані результати дають підставу рекомен-
дувати препарат Фламіфікс (цефіксим) для за-
гального лікування фолікулярної ангіни у до-
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рослих як антимікробний засіб. Фламіфікс 
(цефіксим) може поповнити арсенал засобів 

загальної дії в лікуванні фолікулярної ангіни у 
дорослих. 

 
© А.П. Ковалик, Л.В. Яшан, Г.С. Протасевич, В.А. Башинський, І.А. Гавура, Р.Т. Чортківський, 2012  
 
 
 
 
 
 

Д.Н. КОКОРКИН, В.А. ШАМЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)  

ИРРИГАЦИОННО-ОСМОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Актуальность. Острый риносинусит 

(ОРС) остается одной из самых распространен-
ных нозологий в детском возрасте. Сущест-
вующие стандартные схемы лечения детей с 
этой патологией не отвечают на вопрос о роли и 
месте ирригационно-осмотической терапии в 
лечении ОРС. Методика орошения полости носа 
давно стала самостоятельным методом профи-
лактики гриппа и острых респираторных ин-
фекций детского возраста. Использование пре-
паратов морской воды позволяет снизить забо-
леваемость детей в эпидемический и межэпиде-
мический периоды. Орошение полости носа и 
носоглотки солевыми растворами хорошо заре-
комендовало себя в лечении поллинозов. Ирри-
гация позволяет снижать кратность приема и 
дозу деконгестантов, антигистаминных препа-
ратов и топических назальних стероидов. Соле-
вые растворы способны уменшить побочное 
действие кортикостероидов на слизистую обо-
лочку носа и носоглотки (Богомильский М.Р., 
Гаращенко Т.И., 2007). Препараты морской во-
ды, показали высокую эффективность при лече-
нии детей с персистирующей формой круглого-
дичного ринита. По мнению С.В.Рязанцева и 
соавт. (2010) существует широкая доказательная 
база эффективного использования солевых рас-
творов в лечении ОРС детского возраста.  

Методика солевых орошений находит 
поддержку у группы экспертов EPOS и ARIA. 
Считается доказанным, что ирригация полости 
носа изотоническим или гипертоническим соле-
вым раствором у пациентов с синуситами помо-
гает облегчить симптоматику и уменьшить эн-
доскопические признаки заболевания. Эксперты 
EPOS рекомендуют применять солевые ороше-
ния в следующих клинических ситуациях: при 
лечении детей с острым и хроническим синуси-
том, при лечении взрослых пациентов с хрони-
ческими синуситами, как с полипами, так и без 
них, а также у больных, перенесших операции 
по поводу хронического синусита. Группа авто-

ров под руководством R.Harvey опубликовали 
результаты исследования, посвященного эффек-
тивности назальной ирригации. Авторы сделали 
вывод, этот метод может быть использован в 
качестве дополнительного средства в лечении 
синуситов. Преимущество должно отдаваться 
гипертоническим солевым растворам. Это обос-
новано механизмом их действия: они способны 
облегчать носовое дыхание посредством осмо-
тического эффекта, в то время как изотониче-
ские солевые растворы просто очищают и ув-
лажняют слизистую оболочку. Противоотечное 
и муколитическое действие реализуется за счет 
выпота тканевой жидкости в носовой секрет 
согласно осмотическому градиенту. Последнее 
обстоятельство позволяет ограничить прием 
деконгестантов и секретомуколитиков, а воз-
можно и полностью отказаться от них. 

Подобное суждение высказывает группа 
отечественных авторов в тексте «Резолюции» 
междисциплинарного симпозиума по вопросу 
терапии и профилактики заболеваний носоглот-
ки в детском возрасте (Львов, 2012). Авторы 
резолюции выступают против частого назначе-
ния деконгестантов – их применение необходи-
мо ограничить 3 сутками и то в случае крайней 
необходимости. Сосудосуживающие капли бло-
кируют работу мукоцилиарного транспорта, что 
отрицательно сказывается на клиническом тече-
нии ОРС в детском возрасте. 

Твердую позицию по вопросу применения 
деконгестанов, антигистаминных препаратов и 
назальних стероидов при лечении ОРС высказа-
ли авторы «Клинических практических реко-
мендаций» по лечению острого бактериального 
риносинусита в детском возрасте. Рекомендации 
сформулированы группой экспертов IDSA 
(Американского общества инфекционных бо-
лезней), куда вошли специалисты по педиатрии, 
отоларингологии, инфекционным болезням и 
эпидемиологии. Авторы рекомендуют воздер-
живаться от назначения деконгестантов и анти-
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гистаминных препаратов. Назальные стероиды 
следует применять только у пациентов с респи-
раторными аллергозами и то в сочетании с базо-
вой эмпирической антибактериальной терапией.  

Материалы и методы. В работе пред-
ставлены сведения о результатах лечения 63 
детей 5-12 лет. Изучали эффективность различ-
ных схем лечения больных, которые включали 
элементы ирригационно–осмотической терапии 
(ИОТ), антибиотики, деконгестанты и секрето-
муколитики. Все пациенты были разделены на 
группы: в первую группу (основную) вошли 30 
пациентов, получавшие традиционный курс ле-
чения ОРС: топические деконгестанты (оксиме-
тазолин), секретомуколитики (фенспирид, аце-
тил-цистеин), курс антибактериальной терапии 
(амоксициллин, цефподоксим, цефиксим), еже-
дневное орошение полости носа изотоническим 
раствором морской воды «Аква-Марис». По по-
казаниям дети получали симптоматическую те-
рапию (анальгетики и жаропонижающие препа-
раты). Во вторую группу (контрольную) вошли 
33 ребенка, которые получали базовый курс ан-
тибактериальной терапии в сочетании с ком-
плексом ИОТ: ежедневное орошение и вакуум-
терапия полости носа гипертоническими соле-
выми растворами, в сочетании с впрыскиванием 
изотонического солевого раствора «Аква-
Марис». По показаниям – симптоматическая 
терапия. При учете объективных и субъектив-
ных признаков использовали бальную систему. 
Отсутствие симптомов на протяжении всего 
периода лечения- 0 баллов. Легкие проявление 
симптомов болезни в течение суток -1 балл. 
Умеренно выраженные симптомы в течение 2 
суток (2 балла). Умеренно выраженные симпто-
мы в течение 3 суток (3 балла). Выраженные 
симптомы болезни более 3 суток -4 балла. Вы-
раженные симптомы более 5 суток -5 баллов. 

Результаты исследований и их обсуж-
дение.  

Оценивали значимость субъективных 
признаков ОРС: головная боль, интоксикация, 
заложенность носа, нарушение обоняния, выде-
ления из носа. Средний оценочный балл субъек-
тивных признаков ОРС в обеих группах соста-
вил 2,75±0,5. Симптомы заложенности носа и 

гнойных выделений отмечались на протяжении 
всего периода лечения и исчезли к концу 5-6 
суток, при этом средний оценочный балл нахо-
дился в пределах 4,0±0,5 и 4,25±0,5 (p>0,05). В 
обеих группах, на фоне проводимого лечения 
симптомы интоксикации и гипертермии исчезли 
к концу вторых суток: соответственно группам 
средний балл составил 1,75±0,5 и 2,0±0,5 
(p>0,05). В обеих группах объективные эндо-
скопические симптомы отмечались на протяже-
нии всего периода лечения и исчезали, с незна-
чительной временной разницей, к концу 6-8 су-
ток. Средний оценочный балл в группах нахо-
дился в пределах 4,12±0,5 и 4,37±0,5 (p>0,05).  

Таким образом, ни по одному из иссле-
дуемых признаков ОРС не выявлено статисти-
чески значимых межгрупповых различий. 

Выводы. Приведенные в работе сведения 
позволяют нам высказать общее мнение об эф-
фективности использованных методов ИОТ при 
лечении острых риносинуситов в детском воз-
расте. Ежедневное использование солевого 
спрея емкостью 50 мл (250 доз) хорошо сочета-
ется с вакуум-терапией околоносовых пазух ги-
пертоническими растворами морской воды. Со-
четание базовой эмпирической антибактериаль-
ной терапии с комплексом методов ИОТ позво-
ляет избежать нежелательного эффекта поли-
прагмазии, а так же сократить кратность приема 
топических деконгестантов и секретомуколити-
ков при лечении острых риносинуситов детско-
го возраста.  

Представленная компанией Ядран (Хор-
ватия) линейка препаратов «Аква-Марис» пол-
ностью удовлетворяет требованиям проведения 
ИОТ в детском возрасте. Все родители наших 
пациентов отметили, что конструкция флакона 
солевого спрея «Аква-Марис» достаточно удоб-
на для применения, позволяет легко дозировать 
силу и направление струи, что позволяют оро-
шать большую поверхность слизистой оболоч-
ки, не создавая при этом неприятных ощуще-
ний. Полученные результаты позволяют реко-
мендовать препараты морской воды «Аква-
Марис» для включения в базисную схему эмпи-
рической терапии острых риносинуситов у де-
тей. 

 
© Д.Н. Кокоркин, В.А. Шаменко, 2012 
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Ж.В. КОЛЯДИЧ, Е.С. ТИШКЕВИЧ, Л.Э. МАКАРИНА-КИБАК  
(МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУСЬ) 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА  
ПРИ НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОМ УРОВНЕ ОБСТРУКЦИИ 

 
ВВЕДЕНИЕ.  По данным Висконсинского 

когортного исследования, проведенного в 2008 
году, 20% мужчин и 9,4% женщин в возрасте 
30-60 лет страдают синдромом обструктивного 
апноэ сна (СОАС). Частота встречаемости 
СОАС, осложненного гиповентиляциенным 
синдромом и ожирением, соответствует значе-
нию 4% среди мужчин и 2% среди лиц женского 
пола. 

В ряде случаев СОАС относится к числу 
жизнеугрожающих заболеваний. В США от 
СОАС и его последствий ежегодно погибает 38 
000 человек. 

В связи с затратами на лечение СОАС на-
носит значительный экономический ущерб. В 
2010 году в США расходы на медицинское об-
служивание больных СОАС составляли $191 
млн. 

ЦЕЛЬЮ данной работы явилось сравне-
ние эффективности различных методов лечения 
пациентов с синдромом обструктивного апноэ 
сна при назофарингеальном уровне обструкции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.  
У одной группы (группа 1) пациентов 

(N=20) применялась имплантация мягкого неба 
системой небных имплантов Pillar (Медтроник) 
по стандартной методике. У второй группы 
(группа 2) пациентов (N=32) применялась им-
плантация мягкого неба с дополнительной ра-
диочастотной увулотомией и боковой фаринго-
пластикой. Радиочастотное воздействие произ-
водилось с помощью аппарата Surgitron (Ellman 
International, Inc.), выходная мощность от 0 до 
50 Вт,режим 6 («cut+coagulation»). Пациентов 
наблюдали амбулаторно на протяжении двух 
недель после процедуры; это время использова-
ли для оценки уровня послеоперационной боли 
и осложнений. Через 3 месяца выполнялся по-
вторный кардиореспираторный мониторинг с 

учетом динамики изменений ИАГ. Для субъек-
тивной оценки результатов лечения до и через 3 
месяца после операции выдавались опросник 
качества жизни (SF-36, версия 2), визуальная 
аналоговая шкала (ВАШ) и Epworth Sleep Scale 
(ESS). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 
Сравнение показателей по ВАШ храпа в 

группах лечения показало, что ВАШ храпа зна-
чимо улучшилось во обоих группах, но более 
выражена у пациентов второй группы: 4,7± 2,1 и 
3,7±2,0 соответственно. Сравнение ESS у паци-
ентов после операции также выявило более зна-
чимое улучшение у пациентов 2-ой группы (P < 
0,001): 7,9±3,1 и 5,7±2,9. Снижение индекса 
ИАГ более 50% через 3 месяца после операции 
достигнуто у 55% (N=11) пациентов 1-ой груп-
пы и 59% (N=19) пациентов 2-ой группы. Каче-
ство жизни (SF-36) не имело статистически зна-
чимых различий и составило 73 и 75 баллов со-
ответственно. 

ВЫВОДЫ.  
Имплантация мягкого неба обладает дос-

таточной эффективностью при отсутствии ги-
пертрофии слизистой оболочки в области языч-
ка и небных дужек. Радиочастотное иссечение 
небного язычка и верхних полюсов задних неб-
ных дужек обеспечивает дополнительное про-
странство для дыхательного потока и повышает 
эффективность лечения пациентов с синдромом 
обструктивного апноэ сна. В настоящем иссле-
довании классический «объективный успех ле-
чения» был достигнут у 55% пациентов 1 груп-
пы и у 59% пациентов 2 группы соответственно. 
Таким образом, небные имплантаты следует 
рассматривать в комбинации с вариантами ле-
чения, направленными на изменение конфигу-
рации мягкого нёба для улучшения проходимо-
сти воздушного потока. 

 
© Ж.В. Колядич, Е.С. Тишкевич, Л.Э. Макарина-Кибак, 2012  
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Н.А. КОМАШКО, В.І.ЛЕВАНДОВСКИЙ, І.В.БАЧИНСЬКИЙ, Н.В.ВАНЧЕНКО  
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИНИ  
У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ТА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ 

 
У більшості пацієнтів, які страждають на 

алергічний риніт,  симптоми захворювання з'яв-
ляються перед початком астми. Принаймні 80% 
всіх хворих на бронхіальну астму мають алергі-
чний риніт (S.Guerra, D.Sherrill). 

Імунопатологічні аспекти алергічного ри-
ніту і астми інтенсивно вивчалися в останнє де-
сятиліття. Алергічний риніт і астма характери-
зуються аналогічним механізмом запальної від-
повіді. У пацієнтів з алергічним ринітом без ас-
тми запальні зміни відбувалися в нижніх диха-
льних шляхах. У астматичних пацієнтів без ри-
ніту, 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 
оболонки присутні на всьому протязі дихальних 
шляхів у хворих з алергічним ринітом і з аст-
мою (B. Leynaert, G. Braunstahl, G. Ciprandi ). 

Недостатньо висвітлені питання стану що 
структури лімфоаденоїдного глоткового кільця 
Пирогова-Вальдейєра при даній патології. 

Зниження ефективності місцевого імуні-
тету, підвищена мікробна засіюваність відміча-
ються не тільки у хворих після тонзилектомії, 
але й у осіб з хронічним декомпенсованим тон-
зилітом, що сприяє хронічному перебігу захво-
рювання, а часто і алергізації організму, зокре-
ма, підвищенню утворення IgE-антитіл, які зу-
мовлюють алергічні реакції негайного типу. 
Внаслідок цього хворі на хронічний декомпен-
сований тонзиліт або особи після тонзилектомії 
значно частіше страждають на різні запальні та 
алергічні захворювання дихальних шляхів (О.Ф. 
Мельников, P. Brandtzaeg). 

На сьогоднішній день залишається актуа-
льним питання про взаємозв’язок між хроніч-
ним тонзилітом та іншими захворюваннями, в 
світі того, що структура та характер останніх 
змінюється в бік збільшення кількості хроніч-
них захворювань та хвороб комплексного хара-
ктеру. Всі ці дослідження ще раз підтверджують 
думку про важливу роль піднебінних мигдали-
ків в реалізації захисно-пристосувальних реак-
цій організму 

Таким чином, сучасні дослідження свід-
чать, що роль місцевого імунітету та неспецифі-
чної резистентності відіграють визначальну 
роль в ґенезі захворювань верхніх дихальних 
шляхів.  

Матеріали, представлені в цій роботі, 
отримані при обстеженні 690 хворих на бронхі-
альну астму та алергічний риніт у стадії загост-
рення, під час проведення курсу лікування у 
відділенні алергології та центрі мікро- та рекон-
структивної хірургії ЛОР-органів Івано-
Франківської обласної клінічної лікарні. Набір 
хворих проводився протягом 2011-2012 року. 

Використаний у роботі комплекс клініч-
них обстежень складався з вивчення анамнезу, 
скарг, огляду ЛОР-органів, ендоскопічного дос-
лідження порожнини носа та носоглотки. 

Лабораторні дослідження включали в се-
бе загальний аналіз крові, імуно-ферментний 
аналіз для визначення IgE в сироватці крові та 
шкірні проби на алергени. 

Проведені обстеження усіх 690 хворих на 
бронхіальну астму та алергічний риніт. Вік хво-
рих коливався в межах від 18 до 65 років. 

В обстежених пацієнтів визначали стан 
лімфаденоїдного глоткового кільця: гіпертрофія 
мигдаликів, хронічний тонзиліт, стан після тон-
зилектомії 

В результаті обстеження всі пацієнти бу-
ли розподілені на 3 групи. 

Найбільшу по чисельності групу склали 
хворі на бронхіальну астму та алергічний риніт, 
у яких відсутні піднебінні мигдалики (після тон-
зилектомії) До даної групи ввійшли 295 хворих, 
що становить 43,9% від загальної кількості. З 
даних анамнезу пацієнтів виявлено взає-
мозв’язок між тонзилектомією та початком бро-
нхвальної астми у 190 хворих(65,5%), та більш 
важкий перебіг захворювання після тонзилекто-
мії у 150 хворих(51,7%). Також характерною 
ознакою пацієнтів даної групи є часті ГРВІ та 
важкий перебіг бронхіальної астми (3-4 сту-
пінь). Хронічний гіпертрофічний фарингіт, як 
супутнє захворювання, спостерігався у 89 паці-
єнтів 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 
219, 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, алергіч-
ний риніт та хронічний тонзиліт - 176 хворих, 
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що становить 24,8% від загальної кількості. Ха-
рактерною ознакою пацієнтів даної групи є важ-
кий перебіг бронхіальної астми (3-4 ступінь), 
часті ангіни. 

Показано, що бронхіальна астма в поєднан-
ні з алергічним ринітом є захворюванням, важ-
кість якого, тривалість загострень та характер ре-
місії в значній мірі залежать від стану лімфоглот-
кового кільця, зокрема піднебінних мигдаликів. 
При відсутності піднебінних мигдаликів або при 
декомпенсованому хронічному тонзиліті відміча-
ється більш тяжкий перебіг захворювання.  

Встановлено, що бронхіальна астма в по-
єднанні 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 підне-
бінних мигдаликів в перебігу бронхіальної аст-
ми в поєднанні з алергічним ринітом , що є об-
ґрунтуванням необхідності подальшого дослі-
дження клінічного стану лімфоглоткового кіль-
ця та імунного статусу, насамперед визначення 
рівня секреторного імуноглобуліну А в ротогло-
тковому секреті, що має важливе значення при 
виборі методу лікування хворих. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТОНЗИЛЬГОНУ Н  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ  

 
Ангіна – це гостре запалення піднебінних 

мигдаликів. Зустрічається доволі часто в прак-
тиці оториноларинголога, педіатра, педіатра-
інфекціоніста, терапевта, інфекціоніста, сімей-
ного лікаря. Серед дітей захворюваність на ан-
гіну складає більше 6%, серед дорослих – 4 – 
5% (В. Т. Пальчун, Н. А. Преображенский, 
1978). Ангіни бувають первинні і вторинні. Се-
ред первинних ангін найчастіше зустрічаються 
катаральна, фолікулярна і лакунарна. Одна з 
первинних ангін – фолікулярна – перебігає тяж-
че від катаральної і дещо легше від лакунарної. 
Для лікування фолікулярної ангіни використо-
вуються загальні і місцеві середники. Ми засто-
сували Тонзильгон Н для лікування фолікуляр-
ної ангіни у дітей. 

Тонзильгон Н – комбінований препарат 
рослинного походження. Він випускається в 
краплях і драже. Краплі містять водно-
спиртовий екстракт кореня алтею, квіти ромаш-
ки, траву хвоща, листя грецького горіха, траву 
тисячолітника, кору дуба, траву одуванчика лі-
карського. Драже Тонзильгону Н містять подрі-
бнену лікарську рослинну сировину: кореня ал-
тею, квітів ромашки, трави хвоща, листя грець-
кого горіха, трави тисячолітника і одуванчика 
лікарського. 

Фармакологічні особливості Тонзильгону 
Н зумовлені біологічно активними речовинами, 
що входять до складу препарату. Тонзильгон Н 

володіє протизапальною і антисептичною дією. 
Активні компоненти, що входять до складу пре-
парату ромашки, алтею і хвоща, сприяють під-
вищенню активності неспецифічних фаторів 
захисту організму. Полісахариди, ефірні олії і 
флавоноїди ромашки,алтею і тисячолітника, 
таніни кори дуба надають протизапальну дію і 
зменшують набряк слизової оболонки дихаль-
них шляхів. Застосування Тонзильгону Н пока-
зано при гострих і хронічних захворюваннях 
верхніх дихальних шляхів (тонзиліт, фарингіт, 
ларингіт). 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2011 рр. знаходилось 28 дітей, хворих 
на фолікулярну ангіну, віком від 7 до 17 років. 

Діти або їх батьки скаржились, що у ди-
тини відмічаються головний біль, підвищення 
температури тіла в межах 38,2 – 39,2 ºС, силь-
ний біль в горлі пр. ковтанні. Часто спостеріга-
лась ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. 
При фарингоскопії відмічалась розлита гіпере-
мія і інфільтрація м‘якого піднебіння і піднебін-
них дужок, збільшення і гіперемія мигдаликів, 
наявність на їх поверхні жовтавих чи жовтаво-
білих крапок (нагноєних фолікулів мигдаликів). 
Дослідження мазків з носа і зіва показало відсу-
тність паличок Лефлера. 

Діти були розподілені на дві групи: осно-
вну і контрольну. Групи були співставлені за 
віком і перебігом захворювання. В основну гру-
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пу входило 18 дітей, в контрольну – 10. Дітям 
основної групи призначався Тонзильгон Н в 
краплях досередини і полоскання горла розчи-
ном фурациліну 1:5000, діти контрольної групи 
оримували протизапальну терапію і полоскання 
горла також розчином фурациліну 1:5000. 

Тонзильгон Н призначався по 15 крапель 
6 разів на день потягом тижня. Після послаб-
лення гостроти захворювання продовжували 
лікування препаратом Тонзильгон Н на протязі 
ще одного тижня, але його призначали по 15 
крапель 3 рази на день. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або 
їх батьками (вплив на головний біль, вплив на 
біль в голі при ковтанні, відчуття більш легкого 
перебігу захворювання, відчуття більш швидко-
го одужання), фариноскопічна картина (колір, 
консистенція слизової оболонки м‘якого підне-
біння і піднебінних дужок, величина мигдали-
ків, відсутність на їх поверхні нагноєних фолі-
кулів), показники температури тіла. 

При аналізі результатів лікування відмічено 
більш інтенсивний регрес симптомів запалення 
піднебінних мигдаликів у дітей основної групи. 
Так, всі діти або їх батьки з цієї групи вказували 
на зникнення головного болю, 87% - на зникнен-
ня, 13% - на зменшення болю в горлі при ковтанні, 

76% - на відчуття більш легкого перебігу захво-
рювання, 77% - на відчуття більш швидкого оду-
жання (на 5-6-й день лікування). В контрольній 
групі ці показники були значно нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 5-6-й день лікування у 87% дітей основ-
ної групи. Слизова оболонка піднебінних миг-
даликів, м‘якого піднебіння і піднебінних дужок 
у них мала рожевий колір, була звичайної кон-
систенції, мигдалики мали звичайну величину, 
нагноєні фолікули на них були відсутні. В конт-
рольній групі фарингоскопічна картина норма-
лізувалась на 5-6-й день лікування у 76% дітей. 
Нормалізація температури тіла на 5-6-й день 
лікування настала у всіх дітей основної групи. В 
контрольній групі температура тіла нормалізу-
валась у 86% дітей. 

Стерпніть Тонзильгону Н у всіх дітей бу-
ла доброю, побічних ефектів та інших небажа-
них явищ не спостерігалось у жодної дитини.  

Таким чином, застосування Тонзильгону 
Н в лікуванні фолікулярної ангіни у дітей вия-
вилось ефективним. Отримані результати дають 
підставу рекомендувати Тонзильгон Н для 
лікування фолікулярної ангіни у дітей як проти-
запальний засіб. Тонзильгон Н може поповнити 
арсенал середників, що застосовуються в 
лікуванні фолікулярної ангіни у дітей. 
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ВПЛИВ ЦИТОСТАТИКІВ НА СЛИЗОВУ ОБОЛОНКУ НОСА  
ПРИ ЛІКУВАННІ ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

 
Одним із видів ускладнення хіміотерапії є 

розвиток мукозиту - запальної реакції, яка вини-
кає внаслідок ушкодження цитостатиками про-
ліферуючих епітеліальних клітин, найчастіше 
шлунково-кишкового тракту, особливо в рото-
вій порожнини, а також слизової оболонки носа 
та приносових синусів, що призводить до утво-
рення виразок на слизовій оболонці та розвитку 
інфекційних ускладнень. Мукозит, що розвива-
ється у порожнині носа, має назву «назальний 
виразковий», «Nasal mucositis (ulcerative)». 

При оцінці клінічних проявів хвороби ви-
діляють 5 ступенів токсичності (тяжкості) муко-
зиту: І – гіперемія слизової оболонки; ІІ – поо-
динокі ерозії на слизовій оболонці; ІІІ – числен-
ні ерозії, що зливаються між собою та легко 
кровоточать при мінімальній травмі; ІV – некроз 

тканин; спонтанні кровотечі, що загрожують 
життю; V – смерть. 

Під нашим спостереженням перебувало 
45 пацієнтів Центру дитячої онкогематології і 
трансплантації кісткового мозку Національної 
дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у 
віці від 6 до 18 років, яким проводилась хіміоте-
рапія. Назальні мукозити різного ступеня 
вираженості виявлялися у 40(88,9%) дітей, що 
отримували цитостатичну терапію. З І ступенем 
назального мукозиту було 18 дітей, з ІІ - 11, з ІІІ 
- 5, з ІV - 6. Ступінь назального мукозиту був у 
прямій залежності від тривалості хіміотерапії. 
Чим триваліший курс хіміотерапії – тим був 
більший вплив цитостатиків на мітотичну 
активність клітин під час фізіологічного онов-
лення слизової оболонки. Найчастіше уражали-
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ся передні відділи перегородки носа та нижньої 
носової раковини, що пов’язано з анатомічними 
особливостями слизової оболонки носа, яка 
тонша у передніх відділах носа порівняно із 
задніми та більш васкуляризована.  

Для назального мукозиту І-го ступеня 
важкості характерним була гіперемія слизової 
оболонки носа, незначні слизові виділення з но-
са, відчуття закладеності носа, рідше 
спостерігалася сухість. 

При лікуванні використовували: туалет 
порожнини носа за допомогою сольових 
розчинів, для нормалізації функції слизової обо-
лонки призначали муколітики та секретолітики, 
антисептики. Місцево антибіотики не застосо-
вувалися, так як це призводить до 
резистентності мікрофлори. При необхідності 
призначали системне введення антибіотиків 
відповідно до чутливості мікрофлори. 

Назальний мукозит ІІ-го ступеня у одних 
пацієнтів був продовженням мукозиту І-го сту-
пеня, а в інших – первинним ураженням 
слизової оболонки. При цьому крім серозних 
виділень спостерігалась кровоточивість слизової 
оболонки та поодинокі ерозії. Кровотечі були 
нечасті (1 раз упродовж 1-2 днів), нетривалі, 
об’єм їх незначним. Лікування включало такі ж 
призначення, як і при мукозиту І ступеня та до-
датково застосовували препарати, що покращу-
ють репаративні процеси. 

Назальний мукозит ІІІ ступеня характери-
зувався множинними ерозіями слизової оболон-
ки передніх відділів перегородки носа, передніх 
кінців нижніх носових раковин, що часто злива-
лися, інтенсивними і частими носовими крово-
течами. Для лікування місцево застосовували 
тампони «Merocel», тромбін, інші місцеві гемо-
статики (гемостатична губка з амбеном, гемо-
статична колагенова губка та ін.), препарати, що 
покращують регенеративні процеси в слизовій 
оболонці і сприяють її відновленню, системно - 

антибактеріальну та протигрибкову терапію, 
гемостатичну терапію. 

Назальний мукозит ІV ступеня 
зустрічався, як правило, при мікотичному 
ураженні, мікст-інфекції та потребував 
інтенсивної місцевої та системної терапії – 
протимікробної, протигрибкової, противірусної, 
туалету носа, видалення некротизованих тканин, 
гемостатичної терапії, стимуляції репаративних 
процесів. У однієї дитини мала місце ерозія 
внутрішньої сонної артерії з крововиливом в 
орбіту. 

Носові кровотечі при мукозитах мали 
певні особливості. Зокрема, була відсутня пряма 
залежність між рівнем тромбоцитопенії і 
важкістю кровотечі.  

Вік дітей, початкові гематологічні показ-
ники до початку хіміотерапії суттєво не 
відрізнялись. Онкогематологічні діагнози, 
об’єми і тривалість цитостатичної терапії були 
однакові у дітей, у яких мав місце назальний 
мукозит з різним ступенем тяжкості.  

ВИСНОВКИ: 1. Назальний мукозит є час-
тим (88,9%) ускладненням цитостатичної терапії 
у онкогематологічних хворих. У більшості 
випадків спостерігається назальний мукозит І 
(45%) та ІІ (27,5%) ступеня, рідше ІІІ (12,5%) та 
ІV (15%) ступеня тяжкості, але завжди існує 
загроза розвитку спонтанних носових кровотеч, 
інфекційних (мікробних, вірусних, грибкових, 
мікст-інфекції), внутрішньочерепних та 
внутрішньоорбітальних ускладнень.  

2. Пацієнти, що отримують хіміотерапію, 
потребують систематичного спостереження 
ЛОР-лікаря для своєчасної діагностики змін 
слизової оболонки носа та корекції лікування 
відповідно до наслідків токсичної дії 
цитостатиків. 

3. Стан слизової оболонки носа, наявність 
і важкість мукозиту відіграють важливу роль у 
виникненні та розвитку носових кровотеч під 
час проведення хіміотерапії у дітей. 

 
© А.Л. Косаковський, В.В. Сегал, В.О. Шатець, Л.А. Шух, 2012 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОНУСНО-ПРОМЕНЕВОЇ 3D ТОМОГРАФІЇ  
ПРИ НАВЧАННІ ЛІКАРІВ-ОТОЛАРИНГОЛОГІВ 

 
На сьогоднішній день, з розвитком функ-

ціональної ендоскопічної ринохірургії особливо 
актуальним є питання просторового орієнтуван-
ня лікарів у cпіввідношенні структурах носової 

порожнини та навколоносових синусів. Топо-
графія анатомічних утворень зазвичай вивчаєть-
ся на кадаверних препаратах та за ілюстратив-
ним матеріалом у підручниках із анатомії. Проте 
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останнім часом у зв’язку із зміною законодавчої 
бази доступ до анатомічного театру є досить 
складним і не завжди є можливість забезпечити 
кожного курсанта можливістю пошарового ви-
вчення особливостей анатомії. 

Із розвитком променевих методів дослі-
дження та вдосконаленням програмного забез-
печення до них з’явились нові можливості що 
до поліпшення знань із топографічної анатомії 
окремих органів та систем. Зокрема метод кону-
сно-променевої 3D томографії дозволяє досить 
чітко відобразити утворення кісткової щільнос-
ті, м’якотканинні утворення на межі повітря-
слизова оболонка. Програма EZ3D2009 для візу-
алізації даних конусно-променевої томографії 
забезпечує можливість перегляду одночасно 
зрізів через окремо взяту точку зони сканування 
у трьох взаємо- перпендикулярних площинах, 
це забезпечує більш ефективне формування уя-
влень про розміщення анатомічних утворень. 
Також програмне забезпечення дозволяє вико-
нано візуальну реконструкція поверхні будь-
якої ділянки сканування. 

Зважаючи на низьке променеве наванта-
ження при виконанні конусно-променевої томо-
графії та швидкість сканування окремо слід ві-
дітити значно менші обмеження що до застосу-
вання вказаного методу дослідження у дітей в 

порівнянні із спіральною коп’ютерною томо-
графією.  

Нами створена база конусно-променевих 
томограм порожнини носу та навколоносових 
синусів пацієнтів різних вікових груп, що до-
зволяє при проведенні занять з курсантами про-
демонструвати їм певного пацієнта та на його 
прикладі ознайомити із ключовими питаннями 
клінічної та радіоанатомії вказаної ділянки у 
осіб різного віку.  

Також за рахунок простоти у керуванні 
оболонкою для перегляду конусних томограм - 
EZ3D2009 у курсантів є можливість власноруч 
переглянути результати сканування та відмітити 
особливості локалізації ключових утворень поро-
жнини носу (носові раковини, bulla etmoidales, 
procesus uncinatus, ager nasi, вивідні отвори навко-
лоносових синусів, нососльозний канал, канал 
зорового нерва, ситоподібна пластинка та ін.).  

Таким чином, використання в процесі 
навчання лікарів-оториноларингологів у якості 
прикладів результатів конусно-променевого 
дослідження навколоносових синусів дозволяє 
не лише ознайомити курсантів із особливостями 
застосування вказаної методики в клінічній 
практиці а також є гарним наочним посібником 
для вивчення анатомії кісткових утворень 
вказаної ділянки. 

 
© А.Л. Косаковський, Я.В. Шкорботун, О.Ю.Бредун, Ю.А.Молочек, 2012  
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ВИКЛАДАННЯ ПИТАНЬ ОТОХІРУРГІЇ НА ЦИКЛАХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  
ТА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

«ДИТЯЧА ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ» 
 

Розвиток медичних технологій ставить 
нові вимоги до знань медичних працівників. 
Уявлення про слуховідновні втручання при кон-
дуктивній приглухуватості різної етіології були 
сформовані більше 50 років тому і в процесі їх 
розвитку підходи до виконання вказаної групи 
операцій вже досить усталені. Разом з тим, зна-
чного розвитку протягом останнії десятиліть 
набули хірургічні методи реабілітації пацієнтів 
їз сенсоневральною втратою слуху. При цьому, 
показання до кохлеарної імплантації та стовбу-
рової імплантації поступово розширюються, 
вдосконалюються методики їх виконання. Оріє-
нтування в сучасних показаннях до хірургічної 
реабілітації слуху та особливостях передопера-
ційної підготовки і тактики післяопераційного 

спостереження – важливий аспект в діяльності 
сучасного лікаря- отоларинглога.  

З метою системного навчання лікарів – 
дитячих отоларингологів, нами постійно онов-
люється методичний матеріал для викладання 
вказаних питань оториноларингології. В лекції 
та семінарські заняття включені питання 
пов’язані з слуховідновною хірургією внутріш-
нього вуха. Зокрема більш детально із клінічни-
ми паралелями викладаються особливості ана-
томії середнього та внутрішнього вуха, особли-
вості функціонування звукосприймаючого апа-
рату після кохлеарної та стовбурової імпланта-
ції. Окремі аспекти імплантації висвітлюються 
при розгляді спеціальних досліджень органа 
слуху, зокрема отоакустичної емісії, аудіометрії, 
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слухових викликаних потенціалів та променевих 
методів дослідження скроневої кістки. 

Особлива увага приділяється хірургічній 
реабілітації слуху при вивченні сенсоневральної 
приглухуватості у дітей, зокрема - скринінг слу-
ху у новонароджених, сучасні показання до 
оперативного втручання (кохлеарна імпланта-

ція, акустична стовбурова імплантація). Під час 
занять демонструються відеоматеріали операти-
вних втручань, приводяться клінічні приклади із 
результатами лікування.  

Відповідна корекція методичних 
матеріалів по отології була зроблена для циклів 
спеціалізації та передатестаційної підготовки. 

 
© А.Л. Косаковський, Я.В. Шкорботун, В.В. Синяченко, 2012 
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НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СРЕДНЕГО УХА 

 
Воспалительные заболевания среднего 

уха, постоянно находятся в центре внимания 
клиницистов и исследователей и остаются од-
ной из ведущих причин тугоухости у лиц трудо-
способного возраста, что определяет его со-
циальную значимость. 

В настоящее время разработано достаточ-
ное количество видов санирующих операций, 
которые выполняются по открытому или закры-
тому типам. 

По данным литературы заживление раны 
послеоперативных вмешательств по открытому 
типу является афизиологичным, поскольку на-
рушается архитектоника среднего уха, а в эпи-
дермальном покрове трепанационной полости 
сохраняютсяпатоморфологические признаки 
предшествующего хронического гнойного сред-
него отита. 

В последние время в оториноларинголо-
гическую практику в большей степени стал вне-
дряться способ хирургической санации по за-
крытому типу, при котором заднюю стенку на-
ружного слухового прохода сохраняют. Такую 
операцию в отечественной литературе принято 
называть раздельной аттикоантромастоидото-
мией. Кроме этой операции, к закрытым хирур-
гическим вмешательствам также 
относитсяэндомеатальнаяостеопластическаяатти
коантротомия, при которых хирургический де-
фект в конце операции реставрируют. 

После проведения раздельнойаттикоан-
тромастоидотомии некоторыеотохирургине 
производят мастоидопластику, а зашивают за-
ушную рану. В этих случаях заживление насту-
пает путем облитерации костной полости грану-
ляционной тканью, которая в дальнейшем пре-
вращается в рубцовую ткань. Другие отохирур-
ги используют мягкотканные трансплантаты 
свободные или на ножке. Заживление полости, 

после такого вида мастоидопластики, также 
происходит путем рубцевания, что является 
афизиологичным.  

Кроме использования для мастоидопла-
стикимягкотканных трансплантатов, в настоя-
щее время широко используются костные ауто-
трансплантаны, а также биокерамические мате-
риалы,которые вступая в биохимические связи с 
окружающими тканями, постепенно рассасыва-
ются и замещаются костной тканью реципиента, 
чтопозволяет достичь заживлениямастоидаль-
ной полости костной тканью. Такой сосцевид-
ный отросток соответствует склеротическому 
типу сосцевидного отростка. Поэтому подобное 
заживление является физиологичным. Кроме 
этого такие биологические свойства биокерами-
ки объединяют ее с трансплантатами. Поэтому 
по нашему мнению, биокерамику можно назвать 
биокерамическими трансплантатами. Одним из 
таких материалов, разработанных на Украине, 
является «Синтекость». 

По нашему мнению строение сосцевидно-
го отростка является основополагающим в вы-
боре способа хирургической санации среднего 
уха. При пневматическом строении сосцевидно-
го отростка нами выполняется раздельная атти-
коантромастоидотомия с комбинированной мас-
тоидопластикойауто- и синтекостью, при скле-
ротическом строении сосцевидого отростка- 
эндомеатальнаяостеопластическаяаттикоантрот
омия. В качестве материала для облитерации 
мастоидальной полости такжеиспользуется ау-
то- и синтекость. 

В отделении воспалительных заболеваний 
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. A.C. 
Коломийченко АМН Украины» у больных хро-
ническим гнойным средним отитом, после про-
изведенной операции раздельнойаттикоантро-
мастоидотомии, при наличии антибиотикограм-
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мы и отсутствии антибиотикорезистентных 
штаммов возбудителей производится первичная 
мастоидопластика фрагментами аутокости, взя-
той в области сосцевидного отростка при под-
ходе к антруму. При необходимости дополни-
тельно используются фрагменты синтекости. 

При отсутствии роста микрофлоры про-
ведение первичной мастоидопластики может 
оказаться неэффективным, поскольку не может 
быть обеспечено адекватной антибиотикотера-
пией в послеоперационном периоде В этих слу-
чаях нами производится отсроченная мастоидо-
пластика. При подходе к антруму здоровая 
кость в виде стружки собирается и хранится в 
0,5% растворе формалина при температуре 2-
4°С в течение недели. Патологически изменен-
ные ткани, холестеатомные массы удаляются. 
Заушная рана ведется открытым способом. Че-
рез 1 неделю выполняется отсроченная комби-
нированная мастоидопластика костным ауто-
трансплантатом, предварительно отмытым в 
физиологическом растворе, и фрагментами син-
текости. Заушная рана ушивается наглухо. У 
всех оперированных пациентов заушная рана 
зажила первичным натяжением. 

У пациентов со склеротическим типом 
строения сосцевидного отростка выполняется 
эндомеатальнаяостеопластическаяаттикоантрот
омия. После разреза мягких тканей в заушной 
области кожа задней стенки наружного слухо-
вого прохода отсепаровывается от кости. Через 
это пространство производится санирующая 
операция. Здоровая кость в области сосцевидно-
го отростка в виде стружки используется для 
мастоидопластики. После санации полостей 
среднего уха в зависимости от состояния раны, 
наличия или отсутствия антибиотикограммы 
осуществляется первичная или отсроченная 
мастоидопластикакостнымаутотрансплантатом. 
При необходимости дополнительно использует-
ся синтекость.  

Санирующие операции открытым спосо-
бом выполняется нами у больных с пневмати-
ческим или смешанным типом строения со-
сцевидного отростка менее чем в 5% случаях 
при узком аттике, когда в силу анатомических 
условий обеспечить санацию эпитимпанального 
пространства было технически не возможно. 
Таким больным после проведения костной части 
операции производится реконструкция задней 
стенки наружного слухового прохода с помо-
щью тонкой пластинки из синтекости и мастои-
допластика с использованием аутокости и син-
текости. У больных с обострением хроническо-

го гнойного среднего отита и распространенным 
холестеатомным процессом, а также при, подоз-
рении на внутричерепные осложнения произво-
дится общеполостная операция. 

Вторичнаямастоидопластика производит-
ся больным хроническим гнойным средним оти-
том, перенесшим ранее общеполостную опера-
цию на среднем ухе. Разрезаются мягкие ткани в 
заушной области. Эпидермальный покров на 
стенках трепанационной полости отсепаровыва-
ется до проекции «шпоры». Со стороны полости 
на эпидермальный покров укладывается лоскут 
фасции и пластинка синтекости толщиной до 1 
мм. В трепанационную полость помещается 
стружка аутокости, взятой с краев трепанацион-
ной полости и фрагменты синтекости. Рана за-
шивается наглухо. 

Такие санирующие операции как раздель-
ная аттикоантромастоидотомия без мастоидо-
пластики выполняютсянами у лиц с острым 
средним отитом осложненным мастоидитом а 
также у больных хроническим гнойным сред-
ним отитомс сопутствующими заболеваниямио-
тягощяющими общее состояние больного таки-
ми как, туберкулез, ВИЧ инфицированным и 
др.. Заживление мастоидальной полости в ко-
нечном итоге происходит путем облитерации ее 
рубцовой тканью.  

Нами было проведено КТ исследование 
височных костей больным перенесшим ранее 
раздельную аттикоантромастоидотомию без 
мастоидопластики, а также больнымперенес-
шим санирующую операцию с мастоидопла-
стикойауто- и синтекостью в отдаленном пе-
риоде.Согласно полученным данным денсито-
метрии плотность в областимастоидальной по-
лости после санирующей операции без мастои-
допластики составило от +38HU до +43 HU, 
что соответствует рубцовой ткани. У пациен-
тов перенесших санирующую операцию с мас-
тоидопластикойауто- и синтекостью, плотность 
в области мастоидальной полости составилоот 
+230 HU до +280HU, что соответствует физио-
логичному заживлению раны костной тка-
нью.Данный сосцевидный отросток соответст-
вует природному сосцевидному отростку скле-
ротического типа. 

Наблюдение за пациентами в отдаленном 
послеоперационном периоде позволяет сделать 
вывод о целесообразности применения данных 
методик хирургического лечения в клинике и 
перспективности использованияауто- исинтеко-
сти в реконструктивной хирургии наружного и 
среднего уха. 

 
© С.В. Кравченко, А.Ю. Запорощенко, Ю.П. Терницкая, 2012  
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М.Б. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

РАЦІОНАЛЬНА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ  
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ РИНОСИНУСИТІВ 

 
У 90% хворих ГРВІ наявні запальні зміни 

в навколоносових пазухах. Оцінювалась важ-
кість симптомів гострого риносинуситу згідно 
системи EPOS: легка, середньоважка, важка. 
Розроблений наступний алгоритм лікування ри-
носинуситу: місцева іригаційна терапія, ендона-
зальне промивання (лаваш, душ) гіпертонічними 
та ізотонічними розчинами морських вод з на-
ступним введенням спреїв місцевих КС, при 
гострому процесі протягом 10-14 днів, при хро-
нічному – >3 місяців, антибактеріальна терапія 
b-лактамними антибіотиками (Флемоклав Со-
лютаб) чи макролідами (Вільпрафен), фітопре-
парати (Синупрет, Імупрет) і муколітики. Прин-
ципи вибору антибактеріальних препаратів: при 

первинних гострих нелікованих процесах кори-
стуємося амо/клавуланатом. Флемоклав Солю-
таб – амо/клавуланат з покращеною фармакокі-
нетикою: більш високою абсорбцією та вдвіччі 
меншим розкидом всмоктування клавуланової 
кислоти. За результатами відкритого порівняль-
ного дослідження частота НЛЯ зі сторони ШКТ 
на фоні прийому Флемоклаву Солютаб достові-
рно нижча майже у 3 рази в порівнянні з таблет-
ками в оболонці. При алергії на b-лактамні ан-
тибіотики та при наявності внутріклітинних ба-
ктерій користуємося макролідами. Вільпрафен – 
природній макролід з відсутньою стимулюючою 
дією на моторику ШКТ. 

 
© М.Б. Крук, 2012  
 
 
 
 

М.Б. КРУК, М.М. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЛУХОВОЇ ТРУБИ 
 

Проблема діагностики негнійних середніх 
отитів (секреторний, ателектатичний отит) є 
актуальною в світовій отології. Однією з причин 
їх розвитку є порушення функцій слухової (Євс-
тахієвої) труби (еквіпресорно-вентиляційної, 
дренажної-евакуаційної, захисної). Враховуючи 
важливі для нормального функціонування сис-
тем середнього вуха всіх вище вказаних функцій 
труби ми замінили у 80-роках минулого століття 
термін «прохідність труби», який свідчить непо-
вністю тільки про еквіпресорну функцію, на 
термін «функціональний стан слухової труби-
ФССТ». Для визначення ФССТ необхідно за-
стосувати декілька методик дослідження. 

Починаючи з 70-тих років удосконалюємо 
(враховуючи методики дослідження Ч. Блоусто-
вна, Ж. Маняна, А. Лопотко, М. Бобошко, Б. 
Арса, Г. Такагаші, Д. Естива, Д. Пое та ін.) ком-
плекс досліджень ФССТ в залежності від стану 
барабанної перетинки (інтактної або перфоро-
ваної) і розділяємо такі групи методик: загальні 
(застосовуються при будь-якому стані середньо-
го вуха) – отопневмомікроскопія з встановлен-
ням різних стадій ателектазу барабанної пере-
тинки або перфорації, оптична епіфарингоско-
пія-риноскопія-вушна сальпінгоскопія з визна-

ченням стану глоткового вічка (катаральний, 
гіперпластичний. набряковий, алергічний саль-
пінгіт згідно Терраколя, Маняна) та активності 
скорочення тубарних м’язів (tensor veli palatini-
TVP i levator veli palatini-LVP) згідно Д. Пое, 
визначення в слизових виділеннях лізоциму, 
секреторного імуноглобуліну А, поверхнево-
активних речовин, звукова тубоманометрія;  
додатково при негнійних отитах: динамічна ім-
педансна тимпанометрія в нашій модифікації (в 
спокою, при звичайних ковтальних рухах, тесті 
Тойбі і Вальсальва з записом окремих тимпано-
грам) таким чином ми можемо діагностувати 
величину інтратимпанального тиску і активність 
пасивного і активного відкриття слухової труби 
по величині піку тимпанограм та їх переміщен-
ні; при перфоративних процесах пневмотубоме-
трія згідно К.Фліберга – Міллера, евакуаторний 
тест з введенням індигокарміну або метиленової 
синьки із спостереженням їх виходу зглоткового 
вічка слухової труби оптичними приладами. 

 Наш багаторічний досвід обстеження фу-
нкціонального стану слухової труби показав, 
будь-якої тільки однієї методики недостатньо 
для визначення тубарної дисфункції. 

 
© М.Б. Крук, М.М. Крук, 2012  
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А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Т.М. ОСАДЧА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВОСТІ АДЕНЕКТОМІЇ ПІД НАРКОЗОМ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 
 

За останні роки в ЛОР-відділені НДСЛ 
«Охматдит» проведено понад 100 оперативних 
втручань на глотковому мигдалику під нарко-
зом. Аденектомія (аденотомія) у дітей прово-
диться під загальним знеболенням (ендотрахеа-
льним наркозом). Більшість оториноларинголо-
гів використовують роторозширювачі різних 
конструкцій і проводять оперативні втручання у 
положенні хворого із запрокинутою головою. 
Ми використовуємо роторозширювач типу 
Whitehead з припіднятою головою на 30-40°. 
Для видалення аденоїдів ми користуємось аде-
нотомами Бекмана різних розмірів. Аденотом 
уводиться в глотку боком, щоб не травмувати 
язичок, і просувають його до склепіння носової 
частини глотки, притискують лезо аденотома до 
верхньозадньої стінки носоглотки. Далі рухають 
аденотом назад і донизу, послаблюючи натиск 
на рівні м’якого піднебіння, відрізаючи 
аденоїди, виймають їх із рота разом з аденото-
мом. Якщо аденоїди висять у ротовій частині 
глотки, їх видаляють швидким рухом за допо-
могою конхотома або іншого інструмента. Під 

час видалення аденоїдів слід уводити аденотом 
тричі: спочатку посередині склепіння носової 
частини глотки, а далі по правому, потім по 
лівому боці. Якщо немає впевненості у тому, що 
аденоїди повністю видалені, проводять паль-
цьове дослідження носової частини горла і 
цілеспрямованими рухами видаляють залишки і 
проводять тампонаду носоглотки марлевим та-
мпоном.  

Згідно проведених нами спостережень 
при проведенні аденектомії під ендотрахеаль-
ним наркозом немає таких ускладнень, як асфік-
сія, кровотеча рідко, рецидиви виникають при 
застосуванні тупого аденотома, анатомо-
морфологічних особливостей будови і наявності 
алергії у дитини. 

Таким чином, запропонована методика 
операції є проста в порівнянні з іншими 
технологіями і проводиться в напівсидячому 
положенні, звичному положенні для більшості 
ЛОР-хірургів. Оперативне втручання на глотко-
вому мигдалику під наркозом у дитячому віці 
доцільно називати аденектомією. 

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

А.А. ЛАЙКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НОВІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ  
ЗАПАЛЕННЯ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ДІТЕЙ 

 
За 2008-2011 роки в ЛОР-відділенні НДСЛ 

«Охматдит» було обстежено 132 дітей, хворих на 
запалення слухової труби (ЗСТ). Комплексне об-
стеження пацієнтів проводилось з урахуванням 
даних ендоскопії носа та носоглотки, акустичної 
імпедансометрії, аудіометрії, вірусологічних, мі-
кробіологічних та імунологічних досліджень сек-
рету глоткового отвору слухової труби (СГОСТ), 
ротоглоткового секрету (РГС). 

Основним об’єктивним методом ранньої 
діагностики ЗСТ у дітей є акустична імпедансо-
метрія в динаміці з визначенням кількісних по-
казників тимпанометрії: значення компліансу і 
градієнту.  

При дослідженні у дітей, хворих на ЗСТ 
локального імунного статусу спостерігалися 
відхилення в параметрах місцевого імунітету, а 
саме: зниження вмісту sIgA і відносного вмісту 

лактоферину в РГС при одночасному підвищен-
ні рівня прозапальних цитокінів. Концентрація 
секреторного імуноглобуліну класу А в СГОСТ 
була нижчою, ніж у пацієнтів контрольної гру-
пи. Концентрація мономірної форми імуногло-
буліну класу А істотних відмінностей не мала, а 
рівень IgG був вище у хворих із ЗСТ. У той же 
час у РГС цих хворих імуноглобуліни дослідже-
них класів також повторювали вектор змін їх 
концентрації в СГОСТ, але були в межах нижніх 
значень, характерних для пацієнтів контрольної 
групи.  

Комплексне лікування дітей, хворих на 
ЗСТ в поєднанні із запаленням приносових па-
зух та аденоїдів, проводилось за наступною 
схемою:  

1. Назальні деконгестанти (віброцил, 
отривін) у віковій дозі протягом 5 днів;  
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2. Елімінаційна терапія ізотонічними або 
гіпертонічними розчинами (лінійка препаратів 
Аква-маріс, Хьюмер); 

3. Санація порожнини носа місцевими 
бактерицидними антибіотиками (ізофра, 
полідекса); 

4. Препарати, які регулюють утворення та 
вміст носового секрету – мукомодифікатори 
(синупрет, флудітек); 

5. Препарати, які підвищують локальний 
імунітет слизових оболонок (тіотриазолін). 

Аналіз отриманих результатів імунологі-
чних показників у СГОСТ і РГС при різних 
схемах лікування показав, що в СГОСТ пацієн-
тів із ЗСТ при застосуванні додаткових імуно-
модуляторів відбувалося збільшення рівня сек-
реторного імуноглобуліну А до 1,45 г/л, а у 
РГС – до1,3 г/л. Кількість прозапального іму-
ноглобуліну G у РГС дітей при всіх варіантах 

терапії достовірно знизилася до рівня практич-
но здорових дітей.  

Таким чином, проведені нами досліджен-
ня локального імунітету у дітей, хворих на ЗСТ 
свідчать про те, що високий вміст реагінових 
антитіл у СГОСТ практично здорових дітей мо-
же визначатися як безумовно захисний елемент, 
що є новим імунодіагностичним тестом.  

Покращення імунологічних показників у 
СГОСТ і РГС при різних схемах лікування, що 
паралельно співпадає з клінічними критеріями 
одужання при комплексному лікуванні дітей, 
хворих на ЗСТ свідчить про доцільність засто-
сування запропонованої нами схеми.  

Кількісні показники акустичної тимпаноме-
трії: значення компліансу і градієнту можуть ви-
ступати в якості ранньої об’єктивної діагностики 
та контролю за проведеним лікуванням запалення 
слухової труби у дітей різних вікових груп. 

 
© А.А. Лайко, О.Ф. Мельников, Ю.В. Гавриленко, 2012  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧІ  
ПІД ЧАС ПІДНАРКОЗНОЇ АДЕНОТОМІЇ, ТОНЗИЛОТОМІЇ ТА ТОНЗИЛЕКТОМІЇ 

 
Діагностика кровотеч під час операцій не-

складна. При прихованій кровотечі доцільно 
обережно відтягувати передню дужку ніші, бо 
грубі маніпуляції призводять до зупинки 
кровотечі, яка згодом відновлюється. Зазвичай 
кровотеча буває у 5 місцях ніші: верхній кут 
ніші мигдалика, на межі середньої і нижньої 
третини ніші, на середині передньої поверхні 
задньої дужки, на середині задньої поверхні 
передньої дужки, нижня третина ніші.  

В ЛОР клініці Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні ”ОХМАТДИТ” протягом 
2009-2011 рр знаходилось на стаціонарному 
лікуванні 4 469 хворих. З них з хронічним 
тонзилітом 411, гіпертрофією піднебінних 
мигдаликів 580 та аденоїдними вегетаціями 
2 933. Всім хворим проведені відповідні операти-
вні втручання. Досвід показує, що під час опера-
цій під наркозом кровотечі бувають частіше, ніж 
під час операцій під місцевою анастезією. 

Слід зазначити, що під наркозом спочатку 
необхідно робити аденотомію, а потім 
тонзилектомію. Така тактика особливо доцільна 
з точки зору зупинки кровотечі. Звичайно про-
водиться паралельне введення кровоспинних 
препаратів (дицинон, кальцію глюконат або 
кальцію хлорид, амінокапронової кислоти, 

плазми і зрідка – еритроцитарної маси або пере-
ливання крові). 

Методів зупинки кровотечі багато. Вибір 
того чи іншого методу залежить від характеру 
кровотечі.Так, під час паренхіматозної 
кровотечі достатньо в ніші вставити марлеві, а 
ліпше ватно-марлеві, кульки, сухі або просочені 
різними гемостатичними ліками. Судинні 
венозні кровотечі зупиняють за допомогою 
діатермокоагуляції. Якщо цього не достатньо, то 
на деякий час накладають затискач Пеана. На 
артеріальну судину накладають лігатуру. Якщо 
кровотеча триває, необхідно кетгутом зшити 
передні і задні дужки в одному місці. Існують 
різні способи зшивання дужок: за Бонштейном, 
Бохоном, Гінсбургом. Зазвичай вкладають там-
пон в нішу мигдаликів. З нашого погляду у 
дітей доцільно тільки зшити дужки і кровотеча 
зупиняється. Ми ні разу не проводили перевязки 
магістральних судин зовнішнім методом. 

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

Таким чином, профілактика кровотеч після 
оперативних втручань полягає в ощадливій тех-
ніці операції під контролем зору, рубці розсіка-
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ють тільки біля самої капсули мигдалика, нішу 
мигдалика не травмують. Хворий переводиться в 

палату під нагляд медичних працівників клініки 
тільки при сухому операційному полі. 

 
© А.А.Лайко, Л.А.Шух, В.В. Сегал, Н.Ю.Павловська, 2012 
 
 
 
 

Е.В. ЛУКАЧ, Ю.А. СЕРЕЖКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИКА РАКУ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ВІДЕОЕНДОСКОПІЇ ТА АУТОФЛЮОРЕСЦЕНЦІЇ 

 
Застосування існуючих методів діагнос-

тики злоякісних пухлин у хворих зі злоякісними 
новоутвореннями верхніх дихальних шляхів 
надзвичайно актуальна через неухильне зрос-
тання кількості хворих працездатного віку на 
цю патологію. За даними канцер-реєстру Украї-
ни, вже протягом десятиріччя, близько 60 % 
хворих зі злоякісними новоутвореннями в обла-
сті голови та шиї, що вперше звернулись до лі-
каря, діагностуються з поширеними формами 
захворювання. Тому, рання діагностика злоякіс-
них новоутворень цієї локалізації дозволить пі-
двищити кількість випадків з І-ІІ стадією захво-
рювання. Лікування хворих на ранніх стадіях 
дає п’ятирічну виживаність пацієнтів до 70-90 % 
випадків. Таким чином, з’являється можливість 
покращення онкологічного стану в Україні у 
хворих зі злоякісними новоутвореннями верхніх 
дихальних шляхів.  

Протягом останнього десятиріччя, рання ді-
агностика злоякісних новоутворень верхніх диха-
льних шляхів проводиться із застосуванням су-
часних технологій ендоскопічного дослідження.  

Метою роботи було встановлення якості 
діагностичних критеріїв при комплексному за-
стосуванні відеоендоскопії та аутофлюоресцен-
тного методу у хворих на рак верхніх дихальних 
шляхів. 

Матеріали і методи. У відділі онкопатоло-
гії ЛОР-органів було обстежено 80 хворих з но-

воутвореннями верхніх дихальних шляхів. Ме-
тоди відеоендоскопії та аутофлюоресценції про-
водили за допомогою діагностичної аутофлюо-
ресцентної системи DAFE (Німеччина). Підтве-
рдження діагнозу відбувалось при морфологіч-
ному дослідженні біопсійного матеріалу.  

Результати роботи. Застосування відеоен-
доскопії при огляді порожнини носа, глотки і 
гортані має значні переваги над прямою і зад-
ньою риноскопією та непрямою ларингоскопі-
єю. Зручність відеоендоскопічного огляду поля-
гає у можливості спостереження за всім проце-
сом ендоскопії одразу декільком фахівцям, збі-
льшенням зображення, архівацією даних ендос-
копії. При посиленні чіткості зображення роз-
ширюється якість діагностики пухлин верхніх 
дихальних шляхів. 

Метод аутофлюоресценції допомагає при 
визначенні злоякісного новоутворення та його 
меж. Дійсно-позитивний результат спостерігав-
ся у 69, а дійсно-негативний – у 7 обстежених. 
Хибно-позитивний – у 4 осіб. Хибно-негативний 
– не був виявлений. Тобто, у нашому дослі-
дженні метод аутофлюоресценції мав чутливість 
– 94,5%, специфічність –100%, точність –95%. 

Спільне застосування цих методів забез-
печує можливість виявлення злоякісних ново-
утворень та його меж, контролю його перебігу, 
оцінки ефективності терапії та прогнозу можли-
вої реакції організму на оперативне втручання. 

 
© Е.В. Лукач, Ю.А. Сережко, 2012  
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(МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУСЬ) 

CИНДРОМ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ 

 
Актуальность. По данным отечествен-

ных и зарубежных авторов хроническим гной-
ным средним отитом (ХГСО) страдают от 0,2% 

до 6% населения в мире, а в отдельных регионах 
− до 7,8%. Отмечающиеся за последние годы 
особенности клинической картины ХГСО как 
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малосимптомность, стертость, атипичность ус-
ложняют диагностический процесс, являются 
причиной более поздней постановки правильно-
го диагноза. Следствием этого является несвое-
временное оказание пациентам специализиро-
ванной медицинской помощи. 

Рядом исследований показано, что затяж-
ное течение и хронизация патологических со-
стояний могут быть ассоциированы с эндоген-
ной интоксикацией (ЭИ) − накоплением в крови 
своевременно не элиминированных конечных и 
промежуточных продуктов обмена.  

Целью настоящего исследования явилось 
изучение уровня молекул низкой и средней мо-
лекулярной массы в крови пациентов с ХГСО. 

Материал и методы. В РНПЦ оторинола-
рингологии внедрен метод определения молекул 
низкой и средней молекулярной массы в плазме 
крови по А. Бабелю для оценки выраженности 
эндогенной интоксикации. 

Нами исследованы образцы плазмы крови 
39 пациентов с ХГСО (21 пациент с эпитимпа-

ноантральным ХГСО и 18 пациентов с туботим-
панальным ХГСО). 

Результаты и обсуждение. У 19 пациентов 
с эпитимпаноантральным ХГСО содержание 
веществ низкой и средней молекулярной массы 
превышало норму (максимальное значение − 
0,35 усл.ед. при норме 0,24±0,02).  

На основании проведенных исследований 
сделан вывод о том, что вещества низкой и 
средней молекулярной массы являются объек-
тивными лабораторными маркерами интоксика-
ционного синдрома у пациентов с эпитимпано-
антральным ХГСО. Рекомендовано включение 
методики определения в плазме крови молекул 
низкой и средней молекулярной массы в схему 
дифференциальной диагностики эпитимпаноан-
трального ХГСО. В комплексной терапии ХГСО 
необходимо учитывать выраженность разви-
вающихся метаболических нарушений. Эта ин-
формация важна при эпитимпаноантральной 
форме отита, когда имеется кариес кости, но 
процесс находится в скрытой, латентной фазе. 
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Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ГАТИЛИНУ  
В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ У ДОРОСЛИХ 

 
Гострий середній гнійний отит є частим 

захворюванням. За даними літератури (Н.В. 
Мишенькин, 1997), частота гострих середніх 
отитів становить 25-30 % від загальної кількості 
захворювань вуха. Хворіють люди будь-якого 
віку, але частіше діти і люди в похилому віці. 
Етіологічним фактором захворювання є бакте-
рійна інфекція (стрептококи, стафілококи, диф-
терійна, туберкульозна палички), фільтрівні ві-
руси. Шляхи проникнення інфекції в слизову 
оболонку барабанної порожнини різні – тубар-
ний, транстимпанальний, гематогенний, ретрог-
радний. В перебігу гострого середнього гнійно-
го отиту виділяють 3 стадії: доперфоративну, 
перфоративну і репаративну (зворотнього роз-
витку, одужання). Для лікування гострого сере-
днього гнійного отиту застосовуються різні за-
гальні і місцеві середники. При цьому головним 
в терапії даного захворювання є адекватна анти-
бактерійна терапія. Завдання адекватної антиба-
ктерійної терапії може бути вирішене через ная-
вність широкого вибору антибактерійних пре-

паратів. Одним з таких препаратів є фторхіно-
лон Гатилин (гатифлоксацин). 

Ми застосовували препарат Гатилин (га-
тифлоксацин) як антибактерійний засіб для ліку-
вання гострого середнього гнійного отиту в до-
перфоративній стадії у дорослих. Гатилин (гати-
флоксацин) – це сучасний флорхінолон IV-го 
покоління. Механізм дії цього препарату забез-
печує широкий спектр антибактерійної активнос-
ті. Він діє на грампозитивні і грамнегативні мік-
роорганізми, а також на атипові мікроорганізми і 
на анаероби. Гатилин (гатифлоксацин) в отори-
ноларингології застосовується при гострому оти-
ті та загостренні хронічного отиту, гострому си-
нуситі та загостренні хронічного синуситу. Гати-
лин (гатифлоксацин) виробляється фірмою Anan-
ta 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 двічі на день протягом 5-7 днів. 

Під нашим спостереженням за період з 
2009 по 2011 рр. знаходилось 20 хворих на гост-
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рий середній гнійний отит (в доперфоративній 
стадії) віком від 20 до 42 років. Хворі скаржи-
лись на закладання вуха, шум у ньому, погір-
шення слуху, підвищення температури тіла в 
межах 37,2-38,2 ºС, різкий біль у вусі. Нерідко 
спостерігалась ірадіація болю у скроню, зуби та 
всю відповідну половину голови. 

Під час отоскопії відзначалась ін’єкція су-
дин за ходом держальця молоточка та радіально 
по барабанній перетинці (у 14 хворих), розлита 
гіперемія та інфільтрація барабанної перетинки, 
зникнення розпізнавальних пунктів барабанної 
перетинки (світлового конуса, проекції держаль-
ця молоточка та його короткого відростка) (у 6) і 
на цьому фоні випинання барабанної перетинки у 
зовнішній слуховий хід (у 2 хворих). 

Хворі були розподілені на дві групи: ос-
новну і контрольну. В основну групу входило 12 
хворих, в контрольну – 8. Групи були співстав-
лені за віком і перебігом захворювання. Пацієн-
там основної групи призначали Гатилин (гатиф-
локсацин) і загальноприйняте лікування, конт-
рольної – тільки загальноприйняте лікування. 
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 комплекс лікування включали карболгліцери-
нові краплі (3 дні) у зовнішній слуховий хід та 
судинозвужувальні краплі в ніс. 

Критеріями оцінки ефективності лікування 
були: суб’єктивна оцінка терапії хворими (вплив 
на закладання вуха, вплив на шум у вусі, вплив на 
погіршення слуху, вплив на біль у вусі, відчуття 
більш легкого перебігу захворювання, відчуття 
більш швидкого одужання (на 5-6-й день лікуван-
ня)), отоскопічна картина (стан барабанної пере-
тинки), показники температури тіла, показники 
тональної аудіометрії. При аналізі результатів лі-
кування відмічено більш інтенсивний регрес сим-
птомів отиту у пацієнтів основної групи. 

Так, всі хворі з цієї групи відмічали зник-
нення закладання у вусі, зникнення шуму у вусі, 
покращення слуху, 92 % - зникнення, 8 % - зме-
ншення болю у вусі (на 5-6-й день лікування). У 
пацієнтів контрольної групи ці показники були 
значно нижчими. 

Покращення отоскопічної картини наста-
ло на 5-6-й день лікування у 83 % хворих основ-
ної групи. Гіперемія барабанної перетинки у них 
була відсутня. В контрольній групі покращення 
отоскопічної картини відмічалось на 5-6-й день 
лікування у 75 % хворих. 

Температура тіла нормалізувалась на 5-6-
й день лікування у всіх пацієнтів основної гру-
пи. В контрольній групі нормалізація темпера-
тури тіла на 5-6-й день лікування настала у 87 % 
хворих. 

Показники тональної аудіометрії (змен-
шення кістково-повітряного інтервала на аудіо-
грамі) на 5-6-й день лікування значно покращи-
лись у 92 % хворих основної групи. В контроль-
ній групі зменшення кістково-повітряного інте-
рвала на тональній аудіограмі спостерігалось у 
87 % пацієнтів. 

Препарат Гатилин (гатифлоксацин) всіма 
хворими переносився добре, алергічних реакцій 
та інших небажаних явищ не відмічалось у жод-
ного пацієнта. 

Таким чином, застосування препарату Га-
тилин (гатифлоксацин) в лікуванні хворих на 
гострий середній гнійний отит в доперфоратив-
ній стадії підвищує ефективність терапії хворих 
з цією патологією. На підставі отриманих ре-
зультатів можна рекомендувати Гатилин (гати-
флоксацин) для лікування гострого середнього 
гнійного отиту в доперфоративній стадії як ан-
тимікробний і протизапальний засіб. Гатилин 
(гатифлоксацин) може поповнити арсенал сере-
дників загальної дії, що застосовуються в ліку-
ванні гострого середнього гнійного отиту в до-
перфоративній стадії у дорослих. 

 
© І.В. Мальована, Г.С. Протасевич, І.М. Бутвін, І.А. Гавура, А.П. Брутко, А.О. Яшан, Т.В. Чортківський, 
2012  
 
 

 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Л.Д. КРИВОХАТСКАЯ, В.Н. ПИСАНКО, М.Г. ДОБРИДИ  
(КИЕВ, УКРАИНА) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИНУПРЕТА  
НА МЕХАНИЗМЫ АНТИВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА 

 
Исследовано влияние препарата Синупрет 

на естественную цитолитическую активность 
клеток (ЕЦК) крови детей с хроническим рино-

синуитом (ХРС), продукцию ими интерферонов 
альфа и гамма in vitro, а также на содержание 
альфа-интерферона в крови пациентов с ХРС 
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при лечении с применением препарата Сину-
прет и без него. Обследовано иммунологически 
42 пациента в возрасте от 5 до 14 лет, болеющих 
хроническим риносинуитом, из которых 22 по-
лучали комплексное лечение с применением 
препарата Синупрет в виде раствора. Актив-
ность ЕЦК определяли в отношении ксеноген-
ных ядросодержащих эритроцитов по выходу 
гемоглобина их разрушенных клеток (О.Ф. 
Мельников, Т.А. Заяц,1999). Концентрацию ин-
терферонов в сыворотке крови и культуральной 
жидкости изучали иммуноферментным методом 
с применением анализатора Stat Fax 2100 

(CША) и набора реактивов ООО «Цитокин» 
(Россия). 

При кратковременном (24 часа) контакте 
(in vitro) с клетками крови больных ХРС с рас-
твором препарата Синупрет в различных кон-
центрациях выявлялся стимулирующий эффект  
в отношении  функциональной (деструктивной) 
активности  кровяных ЕЦК. Препарат увеличи-
вал в 1,5-6 раз выработку α и γ-интерферонов в 
культуре клеток крови больных с ХРС детей in 
vitro. Проведенные исследования свидетельст-
вуют об активирующем влиянии  фитопрепарата 
на механизмы антивирусного иммунитета. 

 
© О.Ф. Мельников, Л.Д. Кривохатская, В.Н. Писанко, М.Г. Добриди, 2012  
 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. МАРУШКО, О.С. МОВЧАН, М.Д. ТИМЧЕНКО,  
В.И. ЛЕВАНДОВСКАЯ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ФАКТОРЫ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА В РОТОГЛОТОЧНОМ СЕКРЕТЕ ДЕТЕЙ 
С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРЕПАРАТОМ ЛИЗАК 

 
В последние годы гуморальным факторам 

врожденного иммунитета (ВИ) уделяется значи-
тельное внимание как первой линии антиинфек-
ционной защиты, поэтому одной из самых объек-
тивных оценок эффективности лечебных меро-
приятий является определение параметров ВИ до 
и после проводимого лечения ( К.А. Лебедев, И.Д. 
Понякина,2993; О.Ф. Мельников, Д.И. Заболот-
ный,2004; Janeway е,a.,2005; Bouskra e.a.,2008). 

В настоящей работе было исследовано 
влияние препарата Лизак, примененного в со-
ставе комплексной терапии детей больных хро-
ническим компенсированным тонзиллитом 
(ХКТ), на содержание в ротоглоточном секрете 
(РГС) гуморальных факторов врожденного им-
мунитета – лактоферрина, дефензина-В и лизо-
цима. Было обследовано 5 групп детей по 15 
человек в каждой: 1 группа детей с ХКТ 4-7 лет 

получавших препарат, 2-денти с ХКТ без вклю-
чения препарата, 3 группа дети с ХКТ в возрасте 
8-12 лет, получавшие препарат,4 дети с ХКТ 8-
12 лет без включения препарата в состав ком-
плексной терапии и 5 группа – практически здо-
ровые дети в возрасте от4 до 12 лет. Применяли 
иммуноферментный метод определения указан-
ных факторов –лизоцима (Assaypro, Бельгия), 
дефензина ( Hucult Biotech ( Голландия ), лакто-
феррина ( Вектор Бест, Россия ), ридер –Stat 
Fax-2100 (CША). 

Было установлено , что включение препа-
рата Лизак в состав комплексной терапии боль-
ных хроническим компенсированным тонзилли-
том сопровождалось повышением исследован-
ных факторов ВИ в РГС, достоверно выражен-
ным у детей 4-7 лет, наиболее значимым было 
повышением концентрации дефензина-В. 

 
© О.Ф. Мельников, Ю.В. Марушко, О.С. Мовчан, М.Д. Тимченко, В.И. Левандовская, 2012  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ІМПЛАНТАЦІЙНОЇ ФОНОХІРУРГІЇ  
 

Успіх реконструктивно-відновлювальних 
хірургічних втручань в області гортані в бага-

тьох випадках залежить від раціонального за-
провадження в практику лікування методів су-
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часних біотехнологій. Накопичений вітчизняний 
та світовий досвід імплантаційної фонохірургії 
здебільшого надає перевагу цільовому викорис-
танню аутотканин.  

 На сучасному етапі продовжується інтен-
сивний пошук біосумісних композицій, здатних 
відновлювати втрачені ділянки патологічно змі-
нених голосових складок, або компенсувати їх 
нерухомість. Уніфіковані біоімплантати мають 
сприяти локальним репаративним процесам та у 
подальшому прогнозовано деградувати одноча-
сно заміщаючись аутотканинами. 

 Останнім часом імплантаційна фонохіру-
ргія здебільшого орієнтована на розробку та 
використання матеріалів, отриманих на основі 
клітинних біотехнологій. 

 З метою підвищення ефективності ліку-
вання хворих зі стійкими органічними дисфоні-
ями, що поєднані глоттісною недостатністю, 
було виконане експериментальне дослідження 
та подальше клінічне впровадження імпланта-
ційної хордопластики з використанням культури 
аутофібробластів. 

 Практична реалізація проведених експе-
риментальних досліджень, всебічний аналіз іс-
нуючих теоретичних напрацювань в галузі мо-
лекулярної медицини та клітинних технологій 
дозволили нам узагальнити та оптимізувати 
окремі інноваційні підходи відносно техніки 
культивування фібробластів та складу культу-
ральних середовищ з урахуванням переважної 
більшості вимог імплантаційної фонохірургії.  

 Як джерело для отримання культури фіб-
робластів були використані фрагменти слизової 
оболонки рота. Згідно технології культивування 
перший пасаж клітин здійснювали при утворен-
ні ними моношару, що з’являвся через тиждень 
від початку процесу. В цей час кількість клітин 
у культурі дорівнювала 1 млн. Через тиждень 
популяція фібробластів доходила до 2 млн. 

 У подальшому пересівання культури 
здійснювали раз на тиждень. Через 10 пасажів 
культури клітин уповільнювали своє зростання і 
частково гинули. 

 Дослідження показали, що ріст культури 
фібробластів слизової оболонки порожнини ро-
та характеризується високим рівнем функціона-

льної  і проліферативної активності, а також 
здатністю до активного колагеноутворення у 
межах 10 пасажів. Швидкий розвиток повноцін-
них клітин та збереження їх активних клонів 
протягом 20 пасажів переконливо свідчили на 
користь доцільності використання аутофіброб-
ластів в реалізації задач імплантаційної фонохі-
рургії.  

 Для вивчення функціонального стану фі-
бробластів слизової оболонки в динаміці куль-
тивування, в межах кожного пасажу визначали 
кількість продукованого ними колагену.  

 Проведені експериментальні досліджен-
ня, раціональне запровадження існуючих науко-
во-практичних розробок в галузі мікробіології 
та гістохімії дозволили відпрацювати певні ме-
тодологічні прийоми задля удосконалення ім-
плантаційної ларингопластики з культурою ау-
тофібробластів. 

 Використання гелофузіну у якості позак-
літинного матриксу забезпечило ефективне фу-
нкціонування ін’єкованих фібробластів, а також 
активацію формоутворюючих процесів сполуч-
нотканинних структур в зоні їх введення. При 
цьому була доведена відсутність будь-якого де-
структивного впливу на оточуючі аутоімплантат 
тканини, насамперед, м’язові. 

 Запровадження в практику ін’єкційної 
хордопластики вирощених у культуральному 
середовищі аутофібробластів слизової оболонки 
порожнини рота хворих зі стійкими органічни-
ми дисфоніями розширило та оптимізувало мо-
жливості даного методу.  

 Через декілька місяців ефективність реа-
лізованої ін’єкційної імплантації культури ау-
тофібробластів у голосові складки 7 осіб з глот-
тісною недостатністю була доведена результа-
тами поетапних клініко-інструментальних дос-
ліджень. 

 Констатоване на кінець року вагоме по-
ліпшення фізіолого-акустичних параметрів го-
лосового апарату оперованої категорії хворих 
підтвердило існуючу альтернативну пріоритет-
ність застосування біологічних імплантатів у 
відновлювальному лікуванні патологічних ста-
нів гортані, що потребують фонохірургічної ко-
рекції. 

 
© Ю.В.Мінін, А.Ф.Карась, Т.І.Кучеренко, Г.А.Карась, Г.В.Латишевська, 2012  
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Ю.В. МІНІН, Т.І. КУЧЕРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

МОЖЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ГОЛОСУ  
ПРИ ОРГАНІЧНИХ ДИСФОНІЯХ 

 
Проблема функціональної реабілітації 

хворих зі стійкими органічними дисфоніями 
залишається актуальним завданням сучасної 
фонохірургії. В основі лікувальної тактики па-
тологічного голосоутворення, що формується за 
умов стійкої глоттісної недостатності, залиша-
ється хірургічний метод, як найбільш ефектив-
ний і раціональний. 

Відомо, що недостатня аддукція голосо-
вих складок під час фонації є наслідком їх стій-
ких нервово-м’язевих уражень, атрофій та руб-
цевих деформацій. Проблему поліпшення якості 
голосу в таких випадках може вирішити стійка 
медіалазація уражених голосових складок шля-
хом зовнішньої тиреопластики або ендоларин-
геальних хірургічних втручань. 

Поширення використання аутоматеріалів 
у якості імплантатів для гортані скорочує ризик 
ятрогенного інфікування, знімає проблему гіс-
тосумісності, а також чисельні етичні та юриди-
чні питання. 

В переліку пріоритетних напрямків хірур-
гії гортані стоїть відома на практиці зовнішня 
тиреопластика, запропонована N.Isshiki, яка за-
безпечує дислокацію у медіальному напрямку 
мобілізованого фрагменту щитоподібного хря-
ща паралізованої голосової складки з подаль-
шою фіксацією його Т-подібним силастиковим 
імплантатом.  

Зайва травматизація та технічна склад-
ність виконання операції в умовах місцевого 
знеболення, відсутність ендоларингеального 
контролю на момент втручання підтверджують 
недосконалість наведеного методу лікування. 
Збіг зазначених обставин у непоодиноких випа-
дках сприяє розвитку запалення, що потребує 
видалення синтетичного імплантату та унемож-
ливлює очікуваний функціональний результат. 

Модифікація базової техніки цієї операції, 
до теперішнього часу залишається актуальним 
питанням науково-практичних пошуків зацікав-
лених осіб. Зокрема, метою, проведеного нами 
дослідження, була розробка та впровадження в 
практику фонохірургії удосконаленої техніки 

зовнішньої тиреопластики, а також вивчення її 
ефективності на підставі результатів динамічно-
го клініко-фоніатричного обстеження прооперо-
ваних хворих. 

Стійка функціональна реабілітація фона-
торної функції хворих на однобічні паралічі 
гортані була досягнута нами за рахунок вико-
нання зовнішньої тиреопластики при загально-
му знеболенні з використанням прямої мікро-
ларингоскопії, що забезпечувала можливість 
ендоларингеального контролю в ході операції. 
У якості імплантату застосовувався фрагмент 
аутохряща.  

На початку втручання ендоскопічно чітко 
визначався рівень та об’єм дефекту ураженої 
голосової складки, що потребувала корекції. 
Відповідно останнього виконувалася іммобілі-
зація прямокутного фрагменту пластинки щито-
подібного хряща відповідного розміру зі збере-
женням внутрішнього охрястя гортані. В пода-
льшому, для досягнення стійкого результату, а 
саме усунення глоттісної недостатності в акті 
фонації, фіксація медіалізованого аутоімпланта-
ту забезпечувалася накладанням пари швів.  

Запровадження на практиці даного спосо-
бу фонохірургічної реабілітації було підтвер-
джено конкретними позитивними прикладами 
лікування 9 хворих з однобічною недостатньою 
аддукцією голосових складок. Виконані опера-
тивні втручання призвели до стійкого функціо-
нального результату без будь-яких ускладнень. 

Усі пацієнти, в цілому, відмічали поліп-
шення якості голосу при мовному спілкуванні, 
зменшення супутніх скарг та суб’єктивних под-
разників.  

Враховуючи характер патології, появу пе-
реконливих функціональних результатів після 
виконаної фонохірургічної операції вважаємо за 
доцільне, на прикладі даної категорії осіб, про-
понувати використання удосконаленої нами ме-
тодики зовнішньої тиреопластики, на яку у 2009 
році було отримано патент на корисну модель, у 
лікувальній практиці осіб з однобічними нейро-
генними паралічами гортані. 

 
© Ю.В.Мінін, Т.І.Кучеренко, 2012  
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Ю.В.МІНІН, Т.І.КУЧЕРЕНКО, А.Ф.КАРАСЬ, Г.А.КАРАСЬ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ НОСА ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 

ГІПЕРТРОФІЧНИЙ РИНІТ 
 

Сучасний погляд на проблему діагности-
ки хронічного гіпертрофічного риніту (ХГР) 
відрізняється значним суб’єктивізмом, що нега-
тивним чином може впливати на результат по-
дальшого лікування захворювання. У цьому 
контексті заслуговує на увагу поглиблене ви-
вчення змін морфофункціональної організації 
тканин порожнини носа хворих на ХГР. 

Для практичної реалізації завдання була 
сформована група хворих у кількості 80 чоловік, 
з яких 33 були жіночої, а 47 – чоловічої статі, 
віком від 15 до 63 років та терміном захворю-
вання від 6 місяців до 12 років. 

Критеріями відбору до означеної групи, бу-
ли скарги осіб на стійке, більш ніж півроку, пос-
тійне, чи переважно у нічні години, утруднення 
носового дихання, наявність виділень з носу, про-
яви гіпосмії, періодичний головний біль, пору-
шення сну, що зумовлювало відчутне погіршення 
їх працездатності та загального стану. 

Типова риноскопічна картина означеної 
категорії хворих поєднувала двобічне тотальне – 
50 (62,5 %) випадків, чи фрагментарне – 30 (37,5 
%) збільшення об’ємів нижніх носових раковин, 
зміну кольору їх слизової оболонки, наявність 
певної кількості виділень. 

Враховуючи наведені вище ознаки зага-
льних та місцевих патологічних проявів, попе-
редньо орієнтуючись на зниження або відсут-
ність скорочення об’ємів нижніх носових рако-
вин під впливом судинозвужувальних препара-
тів, усім 80 відібраним хворим був встановле-
ний діагноз – хронічний гіпертрофічний риніт.  

У багатьох випадках, 67 (83,7 %) хворих, 
причиною відсутності очікуваних результатів на 
етапах раніше запроваджуваних лікувальних 
заходів була наявність девіацій перегородки но-
са, що, в свою чергу, сприяло розвитку хроніч-
ного запалення та стійкому збільшенню об’ємів 
нижніх носових раковин, переважно в наслідок 
незворотної гіпертрофії їх слизової оболонки.  

Проведений комплекс клініко-
лабораторного обстеження вищезгаданих 80 осіб 
з ХГР дозволив виділити три основні групи хво-
рих із різними особливостями клінічних проявів 
запалення слизової оболонки порожнини носа. 

Так, до I групи були віднесені 36 (45 %) 
осіб, скарги котрих зосереджувалися на появі 
утруднення носового дихання при горизонталь-
ному положенні тіла переважно у нічні години, 
сухості у роті, порушенні сну, потребі у викори-

станні судинозвужувальних засобів пролонгова-
ної дії, особливо на ніч, добовій помірній кіль-
кості досить рідких слизових виділень з носу , 
деякому суб’єктивному зниженні уваги та пра-
цездатності внаслідок зазначених проблем. 

Риноскопічна картина цієї категорії паці-
єнтів відповідала звуженню носових ходів, пев-
ним проявам реактивних запальних явищ, як то 
застійно-цианотична чи багряно-плямиста ди-
фузна гіперемія, набухлість та набряклість сли-
зової оболонки з помірно обмеженими скорочу-
вальними властивостями останньої на застосу-
вання адреноміметичних чинників.  

Транспортна функція миготливого епіте-
лію у середньому складала (36 ±2,2) хв., що від-
повідало II ступеню порушень, рН носового 
слизу коливалося у межах 6,8±1,0.  

 При застосуванні якісної ольфактометрії 
тільки 12 (33,3 %) осіб I групи не сприймали 
запах 0,5 % розчину оцтової кислоти, що відпо-
відало I ступеню гіпосмічних проявів. Решта 
осіб належним чином визначала усі запропоно-
вані запахи. Функція виділення страждала помі-
рно. Кількість та характер слизу були переважно 
однаковими у всіх опитаних. Всмоктувальна 
функція по групі відповідала майже нормі, ха-
рактеризувалася незначним уповільненням поя-
ви мідріазу (44,2±0,4) хв.  

 При дослідженні гістологічних препара-
тів слизової оболонки нижніх носових раковин 
даної категорії осіб в епітеліальному покрові 
спостерігалися явища гіперплазії, інфільтрації 
одношарового багаторядного епітелію з появою 
проліферації його клітин, гіпертрофії келихови-
дних клітин, нерідко десквамація війчастих 
структур.  

 Слід відмітити, що, очевидно, саме нері-
вномірність товщини епітеліального покрову 
підсилена явищами набряку та наявність розши-
рених, виповнених форменими елементами кро-
ві судин і кавернозних утворень може зумовлю-
вати плямисто-багряне забарвлення при клініч-
ному огляді слизової оболонки порожнини носа 
хворих. 

 У 27 (33,7 %) осіб, віднесених до II гру-
пи, спостерігалися дещо інші клініко-
функціональні прояви порушення стану порож-
нини носа. По-перше, скарги даної категорії 
опитаних зосереджувалися на постійному утру-
дненні носового дихання, що вимагало малое-
фективне використання адреноміметичних лі-
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карських засобів майже у повсякденному режи-
мі. Добова кількість носового слизу була помір-
ною. Насамперед, привертало увагу значне об-
меження скорочувальних властивостей перева-
жно сірувато-рожевої слизової оболонки тота-
льно, чи фрагментарно виразно збільшених у 
об’ємах нижніх носових раковин, що було хара-
ктерно для усіх 27 осіб в умовах застосування 
стандартного тесту. 

Показник ТФМЕ був обмежений 
(44,1±1,0) хв., що відповідало II ступеню обме-
ження швидкості мукоциліарного транспорту. 
Активна реакція слизової оболонки була пред-
ставлена змінами РН від 6,8 до 7,0, що в серед-
ньому складало 6,9±0,1. При якісній ольфакто-
метрії більшість осіб, 22 (81,4 %), не сприймали 
запахів 0,5 % розчинів оцтової кислоти та 95 % 
винного спирту, що відповідало IIступеню гіпо-
смії. Порушення функції виділення були незна-
чними, помірне збільшення густого слизу у по-
рожнині носа спостерігалося майже у всіх випа-
дках. Всмоктувальна функція, що оцінювалася 
відповідно обраної методики за реакцією зіниць, 
у переважній більшості тестів, 25 (92,5 %), була 
дещо загальмована і в середньому по групі 
складала (49±0,9) хв.  

У більшості досліджуваних випадків в 
слизовій оболонці носових раковин даної кате-
горії осіб мали місце явища проліферації клітин 
та розростання сполучнотканинних структур, 
що свідчили про виражені явища склерозування 
як стінок судин, так і власної пластинки слизо-
вої оболонки. При цьому спостерігалося також 
виражене зменшення кількості залозистих стру-
ктур з наявністю в них деструктивно-
дистрофічних змін. 

Третю групу склали 17 (21,2 %) осіб, по-
єднані відносно подібними скаргами, з яких до-
мінувало значне збільшення слизу у порожнині 
носа, та необхідність досить частої евакуації 
останнього, що спричиняло певні незручності 
для хворих. Скарги на утруднення носового ди-

хання протягом доби поєднувались з надмірним 
накопиченням слизу. Явища гіпосмії у тій чи 
іншій мірі також турбували більшість з опита-
них. Наявність даних патологічних проявів по-
гіршувала рівень відновлення організму під час 
сну, сприяла зниженню загальної його опірнос-
ті, що підтверджували хворі даної групи. 

Скорочувальна функція блідно-рожевої 
набряклої слизової оболонки нижніх носових 
раковин була дещо обмеженою у всіх спостере-
женнях. У значній мірі страждала ТФМЕ, її се-
редні значення коливалися у межах від 37 до 54 
хвилин, що в середньому по групі склало 
(44,1±1,2) хв. Рівень рН в середньому по групі 
склав 6,5±1,1. При ольфактометрії у більшості, 
13 (76,4 %), обстежених було виявлено пору-
шення нюху I та II ступенів. Функція виділення 
була вагомо збільшена у всіх спостереженнях. 
Всмоктувальна спроможність слизової оболонки 
порожнини носа у середньому склала (54,1±0,3) 
хв.  

Деструктивно-дистрофічні зміни в епіте-
лії супроводжувались вираженим його стон-
шенням та метаплазією, перетворенням багато-
рядного миготливого епітелію в одношаровий 
плаский або кубічний. При морфологічному до-
слідженні препаратів слизової оболонки спосте-
рігалися явища розростання епітеліальних зало-
зистих клітин у власній пластинці слизової обо-
лонки та активації виводу продукту залоз на 
поверхню покривного епітелію. Таке морфоло-
гічне підтвердження слизоутворення узгоджу-
ється з даними риноскопії хворих третьої групи. 

Аналіз серій виявлених морфофункціона-
льних ознак перебігу ХГР переконливо свідчить 
на користь доцільності впровадження нових 
стандартів верифікації його наведених форм, а 
саме набрякової, фіброзної та секреторної, що 
дозволить більш об’єктивно оцінити патомор-
фоз слизової оболонки порожнини носа і стане у 
нагоді при визначенні подальшої лікувальної 
тактики. 

 
© Ю.В.Мінін, Т.І.Кучеренко, А.Ф.Карась, Г.А.Карась, 2012  
 
 
 
 

 
Ю.В.МІТІН, Ю.В.ДЄЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТЕКТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ  
ЩОДО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ВНУТРІШНЬОГО ВУХА  

У ЩУРІВ ЗІ ЗМОДЕЛЬОВАНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 
 

З числа 20 тварин зі змодельованим ЦД 
були виділені дві експериментальні групи. У 
першій оцінювали морфологічні прояви стреп-

тозотацинової вестибуло- та ототоксичності у 
перетинчастому лабіринті внутрішнього вуха 
щурів. У другій в цих же умовах вивчали вплив 
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янтарної кислоти. Контроль склали 2 групи ін-
тактних тварин, яким щодня в аналогічному об-
сязі внутрішньочеревно вводили фіз.розчин і р-н 
янтарної кислоти. Стан нейроепітелія внутріш-
нього вуха оцінювали за морфологічним марке-
ром - реакцією ядер волоскових клітин на ток-
сичну дію. Візуально оцінювався характер роз-
поділу нуклеїнових кислот в ядрах ВК після фа-
рбування методом L.Einarson'a. Для статистич-
ної обробки використовувалися дані кариометрії 
з обчисленням обсягу ядер ВК, на початку і в 
кінці якого вимірювали в кожному ряді 30 ядер 
волоскових клітин. Крім того, стан слухової фу-
нкції оцінювався дослідженням отоакустичної 
емісії на частоті продуктів спотворення, слухо-
вих викликаних потенціалів. Дослідження вес-
тибулярної функції проводилось за допомогою 
тестів «нахиленої площини» та обертання на 
платформі. 

Для дослідження захисної дії янтарної ки-
слоти на збудливі структури внутрішнього вуха в 
умовах токсичного ушкодження з числа 30 тва-
рин були виділені дві експериментальні групи. 

В основній групі (п- 15) - за три дні до 
початку і в період ін'єкцій стрептозотацину що-
дня вводився водний розчин янтарної кислоти в 
дозі 500 мг/кг через шлунковий зонд. Групу ко-
нтролю (п-15) склали щури з введенням фізіоло-
гічного розчину. 

Оцінка результатів проведених дослі-
джень продемонструвала, що при виконанні те-

сту «нахиленої площини» тварин 5(33%) з 15 з 
основної групи не втримувались на платформі, в 
той час як в контролі таких тварин було 8 
(53,3%). При виконанні тесту «обертання на 
платформі» подовження тривалості ністагму 
спостерігалось лише у 4 (26,6%) тварин основ-
ної групи, і у 9 (60%) з групи контролю.  

Загалом зміни вестибулярної функції спо-
стерігались у 11 (73,3%) тварин зі змодельова-
ним ЦД, і лише у 5 (33,3%) серед тих тварин, які 
отримували янтарну кислоту у якості вестибу-
лопротективного препарату. У тварин, які отри-
мували протективний препарат перед початком 
моделювання ЦД визначались близькі до нор-
мальних показники співвідношення рівня емісії 
та рівня шуму, практично на всіх частотах. Про-
те на більш високих частотах ця різниця була 
менш помітною, що підтверджує більшу враз-
ливість високочастотних ділянок завитки.  

Таким чином, у тварин, яким проводилась 
вестибуло- та отопротекція до початку експери-
менту, зміни з боку показників обєктивної ауді-
ометрії були значно менш вираженими, що під-
тверджує ефективність та доцільність проведен-
ня введення препаратів, що мають вестибуло - 
та отопротективну дію.  

Подальший аналіз результатів вестибуля-
рної та слухової функції та морфологічних дос-
ліджень внутрішнього вуха підтвердила резуль-
тативність проведення відповідних лабіринтоп-
ротективних заходів. 

 
© Ю.В.Мітін, Ю.В.Дєєва, 2012  
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РЕЗУЛЬТАТИ ЦИТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ МИГДАЛИКОВИХ НІШ 
ПІСЛЯ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗТП 

 
Проблема хронічного тонзиліту продовжує 

залишатися актуальною в практиці лікаря отори-
ноларинголога, що пояснюється частотою пато-
логії та її связком з захворюванням інших органів 
і систем організму (метатонзилярні захворюван-
ня). Серед численних вогнищ інфекції в організмі 
піднебінні мигдалики займають перше місце як 
за частотою, так і за різноманітністю виникаючих 
патогенних впливів як у дорослих так і у дітей 
(Дергачев ВС и соавт, 2001, Бажора Ю И и соавт, 
2001, Попа В А и соавт, 2001, Господарь МА и 
соавт, 2005, Пальчун ВТ, 2005). Згідно з даними 
останніх років хронічним тонзилітом страждає 
15- 20% дорослого населення і 22 - 40% дітей 

(Цветков Э.А., 2003; Костров Н.И. с соавт., 1981; 
Гофман В.Р. с соавт., 1984). Немає сумніву, що 
при декомпенсованому хронічному тонзиліті 
найбільш ефективним методом лікування є хіру-
ргічний. В ЛОР-стаціонарах доля тонзилектомій 
досягає 20 і даже 40% хірургічних втручань 
(Фейгин Г.А., Кузник Б.И., 1989; Старосветский 
А.Б., 2005; Hopkins С. et al., 2003). Цитологічний 
метод широко використовується медицині, зок-
рема в хірургії, для контролю загоєння ранового 
процесу, бактеріального обсемінення рани. 

Метою роботи було оцінити за допомо-
гою цитологічного методу стан ніш піднебінних 
мигдаликів після тонзилектомії проведеної під 
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місцевою анестезією з застосуванням збагаченої 
тромбоцитами плазми (ЗТП)  

Матеріали і методи. Нами було проведе-
но 30 тонзилектомій під місцевою анестезією. 
Основну групу склали 11 пацієнтів, яким після 
проведення тонзилектомії в тозилярну нішу 
вкладалася плівка ЗТП. Порівняльну –9 пацієн-
тів (після проведення тонзилектомії вкладалася 
в тонзилярні нішу гемостатична серветка з оки-
сленої целюлози), контрольну – 10 пацієн-
тів(після проведення тонзилектомії в тонзилярні 
нішу не вкладалася ЗТП чи гемостатична серве-
тка). Вік пацієнтів від 18 до 43 років. Для цито-
логічного дослідження використовувались маз-
ки-перепечатки з мигдаликових ніш. Підрахову-
вали середню кількість лейкоцитів в полі зору 
мікроскопа, процентний вміст нейтрофільних 
гранулоцитів, моноцитів, макрофагів. Цитологі-
чні дослідження проводили на 1, 3 і 7 добу після 
операції. 

Результати. В першу добу суттєвих від-
мінностей цитологічних картин між пацієнтами 
різних груп не відмічалось. В мазках було вияв-
лено велику кількість детриту і мікрофлори. 
Процентне співвідношення різних форм нейт-
рофілів в різних групах пацієнтів практично не 
відрізнялось. Подібна цитологічна картина від-
повідає ексудативно-запальному типу. На 3 до-
бу у пацієнтів контрольної групи та групи порі-

вняння цитограма відповідала ексудативно-
запальному типу ранового процесу. Детрит і 
мікрофлора були представлені в великій кілько-
сті. Цитограма пацієнтів основної групи відпо-
відала запально-регенеративному типу. Кіль-
кість детриту була меншою. В мазках із минда-
ликових ніш з ЗТП на 7 добу після операції ра-
невий детрит був відсутній. Стадія ранового 
процесу характеризувалася як регенераторна. На 
сьому добу в перепечатках контрольної та порі-
вняльної групи хворих відімічали одинично ро-
зрушені лейкоцити. Детрит і мікрофлора були 
представлені в незначній кількості. В ніші все 
ще домінував запально- регенеративний тип 
ранового процесу. Кількість лейкоцитів в пере-
печатках з ранових поверхонь прогресивно зни-
зилась, як в контрольній і порівняльній групах, 
так і в основній групі хворих. Однак, в нішах 
основної групи хворих уже на 3 добу лейкоцитів 
було в 1,5-2 рази менше, ніж в контрольній та 
порівняльній групі хворих. В мазках, взятих на 7 
добу відмінність в кількості лейкоцитів була ще 
більш суттєва. 

Висновки.  
При дослідженні мазків-перепечактів із 

тонзиллярних ніш виявлена чіткая зміна фаз 
раневого процесу з переходом від запально-
ексудативного і запально- регенераторного типу 
до регенераторного. 

 
© Ю.В. Мітін, В.Л. Дідковський, К.Я. Терентьєва, 2012  
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИНКА В ГРИБКОВОМ ТЕЛЕ  
И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СТАДИИ МИЦЕТОМЫ 
 

Интерес к изучению обмена цинка при 
мицетоме верхнечелюстной пазухи вызван тем, 
что ион цинка играет одну из ключевых ролей в 
патогенезе данного заболевания. 

Под нашим наблюдением находились 87 
пациентов с мицетомой верхнечелюстной пазу-
хи возрастом от 21 до 65 лет из которых 41 че-
ловек были мужчины, и 46 — женщины. Жало-
бы пациентов оценивались по бальной шкале. 
Всем пациентам было проведено эндоскопиче-
ское исследование полости носа, КТ околоносо-
вых пазух, предоперационное лабораторное об-
следование. Лечение состояло в проведении эн-
доназальной гайморотомии или гайморотомии 
через переднюю стенку с последующей консер-

вативной противовоспалительной терапией. По-
лученный во время операции материал из верх-
нечелюстной пазухи был отправлен на микро-
биологическое, патогистологическое исследова-
ние, а также использовался при проведении 
атомно-абсорбционной спектрометрии. 

В течении мицетомы выделяют два пе-
риода: 

1) бессимптомный — начинается с мо-
мента попадания пломбировочного материала в 
пазуху и может длиться годами; 

2) клинических проявлений — начинается 
от момента начала клинических проявлений и 
длится от нескольких дней до нескольких недель, 
в зависимости от "терпеливости" пациента. 
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В течение 1-й недели от начала клиниче-
ских проявлений к нам обратилось 16% всех 
пациентов, в течение 2-й — 21%, в течение 3-й 
— 28%, в течение 4-й — 22%. Остальные 13% 
обратились к нам позднее, чем через 4 недели от 
начала клинических проявлений. 

Чем раньше обращались пациенты, тем 
интенсивнее у них были клинические проявле-
ния заболевания. 

В результате анализа проведенных КТ во 
всех случаях была выявлена тень в верхнечелю-
стной пазухе с HU от 214 до 2800. У пациентов, 
обратившихся в течение 1-й недели от начала 
клинических проявлений, HU в среднем соста-
вило 2060, в течение 2-й недели — 1850, в тече-
ние 3-й недели — 1400, в течение 4-й недели — 
901. У остальных пациентов, которые обрати-
лись после 4-х недель от начала заболевания HU 
в среднем составило 340. 

После проведения атомно-абсорбционной 
спектрометрии оценивалось увеличение содер-
жания цинка в грибковом теле и слизистой обо-

лочке верхнечелюстной пазухи. Содержание 
цинка в грибковом теле у пациентов с длитель-
ностью клинических проявлений до 1-й недели 
была в среднем больше в 3,7 раза, чем в слизи-
стой оболочке этой же верхнечелюстной пазухи. 
У пациентов с длительностью клинических про-
явлений от 1-й до 2-х недель — в 2,1 раза, с 
длительностью 2-3 недели — в 1,8 раз, с дли-
тельностью 3-4 недели — в 1,7 раз. У пациен-
тов, которые обратились позже, чем 4 недели от 
начала клинических проявлений, содержание 
цинка в грибковом теле было в 1,3 раза больше 
нежели в слизистой оболочке этой же верхнече-
люстной пазухи. 

Таким образом, прослеживается прямая 
зависимость между интенсивностью клиниче-
ских проявлений, "яркостью" тени на КТ и кон-
центрацией цинка. Данные проведенных иссле-
дований помогут на практике более дифферен-
цировано проводить курсы антифунгальной 
противовоспалительной терапии у больных с 
мицетомой в послеоперационном периоде. 

 
© Ю.В. Митин, Л.Р. Криничко, Н.Г. Аксенова, А.В. Мотайло, 2012  
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ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ЛІКУВАННЯ ПОЛІПОЗНИХ РИНОСИНУЇТІВ 
 

Поліпозний риносинуїт є досить пошире-
ним та актуальним хронічним захворюванням 
сьогодення, яке нерідко може мати важкий клі-
нічний перебіг і спричинювати небезпечні 
ускладнення. На користь актуальності даної те-
ми свідчать дані, які були представлені на між-
народній конференції по назальному поліпозу, 
що відбулася в м. Києві в жовтні 2011 року. 
Провідні спеціалісти в даній галузі засвідчили 
що дослідження етіології та патогенезу залиша-
ються актуальними дотепер, а методи консерва-
тивного та хірургічного лікування потребують 
вдосконалення. Етіологія та патогенез захворю-
вання дотепер залишаються остаточно не 
з’ясованними. Точний механізм формування 
поліпа не повністю зрозумілий, тому вивчення 
цього питання триває до цього часу. На нашу 
думку, одними з найбільш значущих ланок па-
тогенезу поліпозу носа є: хронічне запалення в 
слизовій оболонці носа та приносових пазух, 
еозинофільна інфільтрація тканин, оксидатив-
ний стрес ткани. Оксидативний стрес характе-
ризується такою послідовністю процесів: під-
вищена активність вільнорадикальних процесів, 
декомпенсація перекисного окислення ліпідів, 

порушення цілісності біомембран клітин слизо-
вих оболонок, зокрема носа та приносових па-
зух, вивільнення арахідонової кислоти, метабо-
лізм арахідонової кислоти, утворення високоак-
тивних сполук – простагландинів та лейкотріє-
нів. Лікування будь-якого захворювання має 
базуватися на усуненні причинних факторів. 
Нажаль, в більшості випадків ми не маємо ясно-
сті в етіології поліпів носа. Оскільки в основі 
патогенезу лежить тривале хронічне запалення, 
наші дії мають бути спрямовані на неспецифіч-
не (патогенетичне) лікування цього запального 
процесу. Нами була обстежена група із 50 паці-
єнтів з хронічним поліпозним риносинуїтом 
(основна група), 25 пацієнтів з гіпертрофічним 
ринітом (група порівняння) та 13 здорових паці-
єнтів (контрольна група). Метою нашого дослі-
дження було провести більш глибоке вивчення 
патогенезу поліпозних риносинуїтів з метою 
розробки більш ефективного патогенетичного 
лікування даного захворювання. Характеристи-
ка пацієнтів: вік від 25 до 65 років, всі пацієнти 
(основної групи та групи порівняння) поступили 
на планове оперативне лікування, ніхто з паціє-
нтів не мав гострої інфекції, системних захво-
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рювань, не був обтяжений медикаментозний та 
алергологічний анамнез. Характеристика груп 
пацієнтів: основна група (о) – 50 хворих (42 чо-
ловіки та 8 жінок) на хронічний поліпозний ри-
носинуїт, група порівняння (п) – 25 пацієнтів 
(22 чоловіків та 3 жінки) з хронічним гіпетрофі-
чним ринітом та викривленням носової переділ-
ки, пацієнтам основної та групи порівняння бу-
ло проведено хірургічне втручання, до контро-
льної групи (к) увійшло 13 практично здорових 
пацієнтів. Матеріалом для дослідження були: 
основна група – кров та поліпозна тканина, гру-
па порівняння – кров та тканина гіпертрофова-
ної нижньої носової раковини, контрольна група 
– кров. Після оперативного втручання (носова 
поліпотомія) поліпозну тканину було направле-
но на патогістологічне дослідження. В залежно-
сті від типу поліпозної тканини основну групу 
було поділено на дві підгрупи (А та Б): еозино-
фільні поліпи (А), нейтрофільні поліпи (Б). Ре-
зультати патогістологічного дослідження: еози-
нофільні поліпи (підгрупа А) – 46 пацієнтів, 
нейтрофільні поліпи (підгрупа Б) – 4 пацієнти. В 
крові трьох груп пацієнтів були визначені рівні 
антиоксидантів (АОЗ) – активність клітинних 
ферментів – супероксиддисмутази (Zn/CuСОД) 
та каталази (КАТ), вміст глутатіону відновлено-
го (ГВ), рівень церулоплазміну (ЦП), рівень ро-
зрахункового показника – фактора антиоксидан-
тного стану (ФАОС), показники оксидативного 
стресу – ТБК-активні продукти (ТБК-АП), 4-
гідроксиноненал (4-НNE). ТБК-АП, Zn/CuСОД, 

КАТ, ГВ, ФАОС були визначені також в поліпоз-
ній тканині та тканині нижньої носової ракови-
ни. Висновки: дослідження демонструє що по-
казники оксидативного стресу та антиоксидант-
ного захисту у пацієнтів з поліпозом носа відрі-
зняються від показників групи порівняння та 
контрольної групи. Різниця в показниках спосте-
рігається як в крові так і в тканинах досліджува-
них пацієнтів. Особливо значна відмінність спо-
стерігається між показниками антиоксидантного 
захисту у пацієнтів з підгрупи А основної групи 
та пацієнтами групи порівняння та контрольної 
групи. За даними гістологічного дослідження 
виявлено, що переважна більшість пацієнтів 
страждає на еозинофільний носовий поліпоз. Ви-
явлені тенденції щодо найбільш виражених змін 
в системі окисного гомеостазу у крові та тканині 
у хворих з хронічним еозинофільним поліпозом у 
порівнянні з групою з нейтрофільним поліпозом, 
а також з хронічним гіпертрофічним ринітом. 
Показано, що у хворих на хронічний еозинофіль-
ний поліпозний риносинуїт виявлені ознаки змі-
ни стану окисного гомеостазу як у крові, так і у 
тканині, які характеризуються накопичення про-
дуктів окисної деградації ліпідів, активацією фе-
рментів АОЗ та підвищенням рівнів ГВ та ЦП. 
Даним дослідженням ми намагалися показати 
значення оксидативного стресу у патогенезі на-
зального поліпозу та висвітлити доцільність при-
значення антиоксидантної терапії для запобіган-
ня вільнорадикального пошкодження тканин при 
назальному поліпозі. 

 
© Ю.В. Мітін, С.П. Шиян, 2012  
 
 

 
 
 

О.Є. МОСКАЛИК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ПРОФІЛАКТИКА РОЗЛАДІВ ГОЛОСУ У ОСІБ ГОЛОСОМОВНИХ ПРОФЕСІЙ 
 

Перенапруження та перевантаження голо-
супри підвищеному голосовому навантаженні у 
людей голосових професій можуть стати по-
штовхом до виникнення розладів голосу. 

Отже, уміння володіти голосом є важли-
вою умовою, що попереджує різні розлади голо-
сового апарату у осіб відповідних професій. 
Оберігати голос необхідно з дитячого віку. Ба-
гато дітей, як і дорослі, помилково вважають, 
що спів – це крик. Але крик протягом п’яти 
хвилин може спричинити голосу непоправну 
шкоду. Тому педагог, що займається вихован-
ням дитячого голосу, повинен всю увагу скеру-
вати не на розвиток його сили, а на вироблення 

чистого і приємного тембру, що збереже голос 
для майбутнього.  

Вокалістам необхідно дотримуватися пе-
вних профілактичних заходів уже із студентсь-
ких років. Співаки повинні пам’ятати, що в жо-
дному разі не можна співати під час хвороби, 
особливо при запаленні верхніх дихальних шля-
хів (гострий ларинготрахеїт), крововиливах в 
голосові складки, при передвузликових станах і 
інших патологіях голосового апарату. 

Як відомо, професійна співоча діяльність 
пов’язана із великою затратою нервово-м’язової 
енергії і психологічним напруженням. Співак – 
професіонал співає до 2-3 годин в день. Внаслі-
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док цього у багатьох із них наступає втома го-
лосового апарату. Якщо ця втома не буде знята 
наступним відпочинком, то накопичуючись, 
вона викличе серйозні порушення функції голо-
сового апарату. Відпочинок повинен системати-
чно чергуватися із роботою. Чим більшу затрату 
сил викликає робота, тим більш тривалим пови-
нен бути відпочинок. Вважається, що відпочи-
нок співака після виступу в оперній виставі, по-
винен бути не менше двох діб, в той час як для 
концертного виконання достатньо чотирьох го-
дин.  

У день вистави слід утримуватися від фі-
зичної перевтоми, особливо від емоційних пе-
реживань, які впливають на якість голосу, а та-
кож старатися, по можливості, не давати знач-
них голосових навантажень. Приймати їжу слід 
за 5 годин до початку вистави і до кінця її утри-
муватися від їди. Необхідно бути помірним у 
вживанні їжі. Однак і голодування призводить 
до неповноцінності голосу. Вживання гострих 
приправ до їжі повинно бути обмеженим, оскі-
льки вони подразнюють слизову глотки і горта-
ні. Після закінчення вистави потрібно відпочити 
протягом 20-30 хв, перш ніж вийти на вулицю. 

Особливу увагу слід звернути на відпочи-
нок співака. Вважається, що нормальна трива-

лість сну повинна тривати до 8 годин, а при зна-
чній перевтомі до 9 год. Після сну необхідні 
гімнастика і водні процедури. Декілька годин в 
день потрібно відвести для прогулянок і загар-
товуванню організму.Корисним є заняття таки-
ми видами спорту, які покращують роботу орга-
нів дихання і покращують пластичність скелет-
них м’язів, а саме гімнастикою, легкою атлети-
кою, тенісом, волейболом, плаванням, туриз-
мом.  

Необхідно відмітити, що порушення кро-
вообігу у верхніх дихальних шляхах може ви-
кликати не тільки переохолодження організму, 
але і перегрівання. Не потрібно розмовляти в 
холодні дні на вулиці після роботи голосом. Не 
бажано виступати на відкритому повітрі у холо-
дні, пахмурні дні. 

Зловживання гарячою їжею і напитками 
часто є причиною виникнення стійких запалень 
верхніх дихальних шляхів. До речовин, які згу-
бно впливають на верхні дихальні шляхи слід 
віднести алкоголь і куріння. 

Особи голосомовних професій, особливо 
вокалісти, мають бережно ставитися до свого 
голосового апарату та при перших проявах його 
захворювань оглядатися лікарем – оторинола-
рингологом, або фоніатром. 

 
© О.Є. Москалик, 2012  
 
 

 
 

О.Є. МОСКАЛИК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

 КУРІННЯ ЯК ОДНА ІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ГІПОТОНУСНОЇ ДИСФОНІЇ  
У ЛЮДЕЙ ГОЛОСОМОВНИХ ПРОФЕСІЙ  

 
Куріння поділяється на активне та пасив-

не. Пасивне куріння – це вдихання тютюнового 
диму людьми, що не курять. Згідно даних літе-
ратури, при дослідженнях було встановлено, що 
при курінні сигарети з фільтром 35-40 відсотків 
тютюну згоряє під час затяжок курця, а решта 
(60-65 відсотків) – під час тління між затягуван-
нями. Саме ці відсотки активний курець і поді-
ляє з присутніми. У курців з солідним стажем 
тембр голосу характерно змінений. Відомо, що 
дим, який вдихається при палінні, має дуже ви-
соку температуру. Під час вдиху (затягування) 
обпалюється слизова оболонка гортані та диха-
льних шляхів. Від високої температури судини 
різко розширюються і вбирають канцерогенні 
речовини і смоли. 

 Шкідливий вплив на слизові оболонки 
верхніх дихальних шляхів мають складові час-
тини тютюнового диму, зокрема аміак. Цей газ 

добре розчиняється у воді з утворенням лужно-
го розчину, відомого під назвою нашатирного 
спирту. Володіючи властивостями лугу, наша-
тирний спирт подразнює слизові оболонки, ви-
кликаючи безгарячковий бронхіт курців. Вна-
слідок чого, значно знижується опірність легень 
до різних інфекційних захворювань. Крім цього 
тютюновий дьоготь, будучи концентратом рід-
ких речовин, осідає на стінках повітроносних 
шляхів, накопичується і в альвеолах.  

 Особливо несприятливі наслідки має 
поєднане вживання алкоголю і паління. Швид-
ше всього цей ефект спирту можна пояснити 
його здатністю підвищувати проникність 
клітинних мембран і як наслідок посилення 
шкідливого впливу цигаркового диму.  

Метою роботи була оцінка даних спіро-
метрії у 35-ти осіб голосомовних професій із 
функціональними розладами голосу.  
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Матеріали та методи. Проведено обсте-
ження 35-ти хворих, осіб голосомовних профе-
сій із функціональними розладами голосу. Паці-
єнти були поділені на дві групи. До першої гру-
пи увійшла 21 особа, що курила (з них – 9 акти-
вно, та 12 пасивно). До другої – 14 осіб, які за-
перечували куріння. Усім пацієнтам, окрім зага-
льноприйнятих обстежень проводилася спіро-
метрія. Вивчались стандартні показники функції 
зовнішнього дихання: життєва ємність легень 
(ЖЄЛ), форсована життєва ємність легень 
(ФЖЄЛ), максимальна вентиляція легень 
(МВЛ), об'єм форсованого видиху за першу се-
кунду, максимальна об'ємна швидкість повітря 
на рівні видиху 25, 50 та 75 % ФЖЄЛ (МОШ25, 
МОШ50, МОШ75), пікова швидкість видиху 
(ПШВ).  

 Результати дослідження. Усі пацієнти 
скаржилися на швидку втому та виснаження 
голосу. При непрямій ларингоскопії запальних 
змін та органічних уражень слизової оболонки 
гортані та голосових складок не 
спостерігалося.Рухомість голосових складок 
була збережена, але відмічалося зниження їх 
тонусу. При фонації між складками залишалася 

щілина у вигляді витягнутого овалу, іноді три-
кутника в задній третині або на всьому протязі. 

 Згідно даних спірометрії ЖЄЛ не відріз-
нялась від норми у всіх пацієнтів. У пацієнтів 
першої групи виявлено вірогідно нижчий показ-
ник ФЖЄЛ. Показник МВЛ в обох порівнюва-
них групах майже не відрізнявся. Вірогідно гір-
шим у нікотинозалежних виявився показник 
ОФВ1 — 71,0±14,2% порівняно з 88,5±17,3% у 
здорових. Також порівнювалися такі швидкісні 
показники, як МОШ на рівні видиху 25, 50 та 
75% ФЖЄЛ. Помітна лише тенденція до їх зни-
ження відмічалася у осіб віднесених до першої 
групи. Отримані дані дали підстави вважати, що 
в обстежених пацієнтів, віднесених до першої 
групи є прихована обструкція бронхів без види-
мих клінічних проявів. Що підтвердили і тести 
із фізичним навантаженням.  

Висновки: Отже, дані спірометрії у кур-
ців (активних та пасивних) вказують на прихо-
вану обструкцію бронхів, що може бути причи-
ною розвитку функціональних порушень голосу 
у осіб голосомовних професій, оскільки бронхи 
виконують роль нижніх резонаторів при голосо-
утворенні. 

 
© О.Є. Москалик, 2012  
 
 
 
 

О.О. НАУМОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ДО ПИЛКУ ДЕРЕВ У ПАЦІЄНТІВ  
З СЕЗОННИМ АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ ЗА ДАНИМИ РОБОТИ ЦЕНТРУ АЛЕРГІЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ДУ «ІНСТИТУТ 
ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМНУ» 

 
Мета даного дослідження – вивчення  

структури сенсибілізації до пилку дерев  у хво-
рих на сезонний алергічний риніт і алергічний 
риніт у поєднанні з харчовою алергією, та вста-
новлення зв'язку між сенсибілізацією до алерге-
нів, віком, статтю та послідовністю розвитку 
захворювань при комбінації риніту з  харчовою 
алергією. 

Матеріали та методи. В дослідженні про-
аналізувано результати алергологічних проб 
1740 пацієнтів, які проходили обстеження та 
лікування в Центрі алергічних захворювань вер-
хніх дихальних шляхів та вуха ДУ «Інститут 
отоларингології їм. проф. О.С. Коломійченка 
НАМН України» протягом 2010-2012 років. Діа-
гностичні шкірні проби проводились уколом 
(prick test) з поширеними в Україні пилковими 
алергенами виробництва Вінницького ТОВ 
«Імунолог» (Україна). Для постановки Prick-test 

використовували стандартні набори до пилку 
дерев та  харчові алергени, які містять в 1 мл 10 
000 PNU. Методику виконання Prick-test та оці-
нку результатів проводили згідно інструкції. 

Середній вік пацієнтів становив 25,6±6,2 
років, переважали особи віком від 16 до 40 років 
(76%); чоловіків було 42,4%, жінок – 57,6%.  

Статистична обробка виконувалась за не-
параметричними методами  статистики. 

Результати та їх обговорення. Серед об-
стежених у Центрі алергічних захворювань ви-
явлено 365 хворих на алергічний риніт з сенси-
білізацією до пилку дерев, що склало 21% від 
загальної кількості хворих на САР. Моновален-
тну сенсибілізацію виявлено у 25% (91) хворих, 
полівалентну – у 274 (75%). Сенсибілізацію до 
пилку береза виявлено у 98% обстежених, віль-
хи – у 90%, ліщини – у 81%, граба – у 67%, шо-
вковиці – у 12%, дуба – у 10%, липи – у 10%, 
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клену – у 7%, тополя – у 7%, горіха – у 5%, сос-
ни – у  2%, акації – у 2%, верби – у 2%. 

Встановлено залежність між віком та за-
хворюваністю на алергічним ринітом з сенсибі-
лізацією до пілку дерев. Найчастіше на алергіч-
ний риніт хворіли особи молодшої вікової групи 
(16-30 років) – 43% та у віці від 31 до 40 років 
(33%). У пацієнтів віком від 41 до 55 років час-
тота АР була  рідшою (24%). 

У значної кількості хворих на алергічний 
риніт з сенсибілізацією до пилку дерев (45%) ви-
являлась сенсибілізацію до харчових алергенів. 
Сенсибілізацію до пилку дерев в поєднанні з хар-
човою алергією частіше виявляли в молодшій ві-
ковій групі (16-30 років) (42%) ніж в інших гру-
пах: 31-40 років – 26%, 41-55 років – 32%. 

Була виявлена наступна структура сенси-
білізації до харчових алергенів у пацієнтів з 
алергічним ринітом з сенсибілізацією до пилку 
дерев: яблука – у 28%, арахіс – у 22%, фундук – 
у  17%), морква – у 11%, ківі – у 11%, волоський 
горіх у 11% обстежених. 

Таким чином, пилкові алергени дерев ві-
діграють важливу роль в розвитку сезонного 
алергічного риніту. У переважної частини хво-
рих виявляють сенсибілізацію до комбінації пи-
лкових та харчових алергенів  – у 45%.  У 81% 
хворих з комбінацією пилкової та харчової але-
ргії переважав оральний синдром, який прояв-
лявся у вигляді зуду в порожнині роту, глотки, 
набряку слизової оболонки.  

Аналіз строків звертанні за спеціалізова-
ною алергологічною допомогою показує, що 
своєчасне звертання має місце лише у 30% хво-
рих, в той час як більш ніж 60% пацієнтів звер-
тається за допомогою в строки від 3 до 10 років 
від початку захворювання, що призводить до 
більш частих ускладнень.  Пізнє звертання не 
дає можливості лікарям-алергологам своєчасно 
розпочати специфічну імунотерапію, яка може 
суттєво змінити хід алергічного захворювання 
та зменшити кількість пацієнтів, які страждають 
на ускладнення. 

 
© О.О. Наумова, 2012 

 
 
 
 

П.В. НЕЧИПОРЕНКО, М.И. СИТУХО, О.Н.КОВАЛЬ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ТИМПАНОПЛАСТИКА: КОГДА ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ХРЯЩУ? 
 

При тимпанопластике используются как 
ауто- так и аллогенные трансплантаты. В связи с 
доступностью, полной иммунологической со-
вместимостью, отсутствием риска заражения, в 
настоящее время чаще применяются аутогенные 
трансплантаты. Наибольшей популярностью 
пользуются фасция височной мышцы, надхрящ-
ница козелка, надхрящница ушной раковины, 
хрящ козелка или ушной раковины, надкостни-
ца, жировая ткань, стенка вены, широкая фасция 
бедра, жировая ткань. 

 Аутохрящ в отличие от аутофасции и 
надхрящницы более устойчив к инфекции, ме-
нее подвержен лизису, длительно сохраняет 
жизнеспособность, лучше противостоит ретрак-
циям.  

Факторами риска возникновения вторич-
ных перфораций барабанной перепонки (БП) 
являются тотальные перфорации, локализация 
их в передних отделах, двусторонний процесс, 
частые обострения, измененная слизистая обо-
лочка барабанной полости. 

Целью нашей работы являлось определе-
ние показаний для применения аутохряща с 
надхрящницей из ушной раковины или козелка 

при тимпанопластике у больных хроническим 
гнойным средним отитом (ХГСО). 

Материалы и методы. На протяжении 
2009-2011гг нами наблюдалось 155 пациентов. 
Мужчин было 79 (51,0%), женщин - 76 (49,0%), 
средний возраст составил 35,3 года. Все боль-
ные разделены на две группы. В первую группу 
вошли 83 человека: 32(38,5%) пациента с то-
тальной (субтотальной) перфорацией БП, 
11(13,3%) человек с перфорацией в передних 
отделах, 14(16,7%) - с двусторонним процессом, 
9 (10,8%) – с частыми обострениями и изменен-
ной слизистой оболочкой барабанной полости, 
17(20,5%) – с ателектатическим средним оти-
том. У всех больных этой группы в качестве 
материала для тимпанопластики использовалась 
аутофасция височной мышцы. Вторая группа 
составила 72 человека: 24(33,3%) пациента с 
тотальной (субтотальной) перфорацией БП, 
12(16,7%) человек с перфорацией в передних 
отделах, 10(13,9%) - с двусторонним процессом, 
11(15,3%) – с частыми обострениями и изме-
ненной слизистой оболочкой барабанной полос-
ти, 15(20,8%) – с ателектатическим средним 
отитом. В этой группе в качестве материала для 
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тимпанопластики использовался аутохрящ с 
надхрящницей ушной раковины или козелка. В 
обеих группах в равной пропорции применяли в 
зависимости от конкретной ситуации как 
overlay, так и underlay методики.  

Полученные результаты  
и их обсуждение.  
Через 3 года после операции нами про-

анализированы отдаленные результаты тимпа-
нопластик у пациентов обеих групп. Из пациен-
тов первой группы у 11 (13,3%) больных воз-
никла ретракция тимпанальной мембраны раз-
ной степени выраженности, а у 12 (14,5%) - об-
разовалась вторичная перфорация тимпаналь-
ной мембраны. Из пациентов второй группы у 
5(6,9%) больных отмечена ретракция тимпа-
нальной мембраны, у 4 (5,5%) человек - вторич-
ная перфорация тимпанальной мембраны. Та-

ким образом, у больных ХГСО с факторами 
риска возникновения вторичной перфорации и 
ретракции тимпанальной мембраны отмечено 
достоверно лучшие морфологические результа-
ты после хрящевой тимпанопластики.  

Выводы.  
Группой повышенного риска возникнове-

ния вторичных перфораций и ретракционных 
карманов тимпанальной мембраны являются 
больные ХГСО с тотальными перфорациями 
БП, с локализацией перфорации в передних от-
делах, с двусторонним процессом, с частыми 
обострениями и измененной слизистой оболоч-
кой барабанной полости, с ателектатическими 
средними отитами. У данной категории больных 
целесообразно отдавать предпочтение при тим-
панопластике аутохрящу с надхрящницей уш-
ной раковины или козелка. 

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

М.И.НИКУЛИН, И.М.НИКУЛИН, Н.С.ИГНАТОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ОСТРЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ С ПРОЯВЛЕНИЕМ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ 
 

Острый средний отит является одой из 
распространенных ЛОР-патологий и наблюда-
ется в 25-30% от общего количества заболева-
ний уха. Одним из наиболее частых его ослож-
нений является сенсоневральная тугоухость 
(СНТ) которая, по данным Я.Ю.Гомзы, возника-
ет у 50% пациентов с острым средним отитом и 
сохраняется у 20% через 1 месяц после заболе-
вания при условии проведения традиционного 
консервативного лечения.  

Цель данной работы: выявить % сенсо-
невральной тугоухости, развившейся при ост-
рых средних отитах и оценить эффективность 
проводимой терапии. 

В ЛОР-клинике ЗГМУ на протяжении 
2010-2011 года находилось на лечении 4304 
больных с различной ЛОР патологией. Из них 
526 человек с острым средним отитом, что со-
ставило 12,2% от общего количества больных. 
Эти больные были разделены на 2 группы: 1-я 
группа- 374 человека с отитами бактериальной 
этиологии и 2-я группа – 152 пациента с острым 
отитом вирусного происхождения. Средний 
возраст составил примерно 30-37 лет, что явля-
ется наиболее трудоспособным возрастом. В 1-й 
группе односторонний острый средний отит 
отмечен у 85.29% лиц, а во 2-й у 68,89%, что 
говорит о наиболее частом поражении обоих 
ушей при вирусной этиологии. Пациенты обра-

щались в клинику на 7-12 день от начала забо-
левания. Больным, в процессе терапии, прово-
дился динамический контроль клинических 
данных с использованием тимпано- и аудиомет-
рии. При проведении аудиограммы СНТ выяв-
лена у 30% больных 1-й группы и у 70% паци-
ентов с постгриппозным отитом, что можно 
объяснить нейротропностью вируса. Явления 
СНТ при остром отите бактериальной этиоло-
гии, по нашему мнению, были связаны со ска-
лярным механизмом тугоухости и носили про-
ходящий характер. 

План лечения подбирался индивидуально 
для каждого больного, с учетом причин, дли-
тельности заболевания и наличия сопутствую-
щей патологии. В нашей клинике при лечении 
острых средних отитов бактериального генеза с 
явлениями СНТ проводим курс антибактери-
альной общей и местной терапии, назначаем 
дезинтоксикационные, метаболические, сосуди-
стые, ноотропные, противоотечные, витаминные 
и антихолинэстеразные средства. При вирусной 
этиологии отита, обязательно, в план лечения 
добавляем противовирусные препараты. Как 
правило, длительность такого лечения составля-
ет 16-20 дней.  

При выписке у всех больных обеих групп 
были купированы воспалительные изменения со 
стороны среднего уха. В то же время проявле-
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ния сенсоневральной тугоухости сохранились у 
5% больных 1-й группы и у 20% пациентов с 
отитом вирусного генеза.  

Выводы. 1. Острая сенсоневральная ту-
гоухость при острых средних отитах возникает в 
50% случаев наблюдений. 

2. Даже после проведенной к омплексной 
этиопатогенетической терапии признаки СНТ 
при острых отитах вирусной этиологии сохра-
няются у 20% больных к моменту выписки, что 
обусловленно нейротропностью вируса и позд-
ней обращаемостью пациентов за специализи-
рованной мед. помощью. 

3. При острых отитах бактериальной 
этиологии СНТ, по нашему мнению, носит ска-
лярный характер и ее признаки проявлялись в 
5% случаев к моменту выписки. 

4. Всем больным с острым средним оти-
том необходимо проводить камертональное об-
следование на догоспитальном этапе и, по воз-
можности, аудиометрию, особенно при вирус-
ной этиологии отита. 

5. При острых средних отитах по-
стгриппозного происхождения необходимо 
обязательное назначение противовирусной 
терапии. 

 
© М.И.Никулин, И.М.Никулин, Н.С.Игнатова, 2012 
 
 

 
 
 

В.В. НОВАКОВА, Е.Л. БАНЬКОВСКАЯ, В.П. ФАДЕЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ДИСФОНИЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Проблема нарушения голоса у детей и 
подростков является актуальной, т.к. голосовые 
нагрузки, связанные с коллективным воспита-
нием ребенка в школьных учреждениях, участие 
их в разнообразных вокальных и хоровых кол-
лективах, не имеющих опытных квалифициро-
ванных педагогов, экологические проблемы 
приводят к тому, что в фониатрической практи-
ке нередко приходится сталкиваться с заболева-
ниями голосового аппарата.  

Изменения голоса у детей могут быть свя-
заны с отсутствием звучной речи (афония) или 
изменением тембра голоса (дисфония).  

Дисфонии и афонии у девочек встречают-
ся одинаково часто, в то время как у мальчиков 
преобладают дисфонии.  

Я бы хотела остановится на особенностях 
течения мутационной дисфонии.  

Мутация – смена голоса – явление физио-
логическое, 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 при-
водит к выраженному росту гортани. Под влия-
нием гормонов половых желез гортань мальчи-
ков увеличивается в диаметре и за короткое 
время развивается из детской в мужскую, что 
приводит к понижению голоса на 1-1,5 октавы. 

Весь период мутации может быть разде-
лен на 3 стадии: предмутационная, мутацион-
ная, постмутационная. 

В предмутационной стадии появляются 
первые признаки приближающейся мутации, 
наблюдается сужение диапазона, утрачиваются 
высокие ноты, появляется быстрая утомляе-
мость. Голос становится жестче. При микрола-
рингосокпии можно наблюдать повышенную 
инъецированность сосудов, скопление слизи на 
голосовых складках. 

Собственно мутационная стадия характе-
ризуется бурным ростом гортани и голосовых 
складок, изменением механизма голосообразо-
вания. Рост гортани у мальчиков проходит как в 
продольном, так и в поперечном направлении от 
1 до 2 см. Увеличиваются в размерах все хрящи, 
особенно доступный для наблюдения щитовид-
ный хрящ, который образует на передней по-
верхности шеи «адамово яблоко». Голосовые 
складки удлиняются на 6-10 мм и достигают 20-
25 мм. 

Акустические изменения ярко выражены. 
Голос подростков характеризуется непостоянст-
вом и вариабельностью: тональность звучания 
меняется в пределах октавы, поочередно вклю-
чается головной и грудной регистры. Создается 
впечатление, что ребенок не может управлять 
своим голосом. У 1/5 мальчиков мутация проте-
кает как «ломка» голоса. Нередко голос меняет-
ся постепенно, незаметно для самого ребенка и 
окружающих. Лишь иногда появляются повы-
шенная утомляемость и легкая охриплость.  

Элементы звучания взрослого голоса как 
бы незаметно вплетаются в детский голос, кото-
рый приобретает мужской или женский тембр.  
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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 долж-
ны бережно развивать и совершенствовать при-
родные данные голоса ребенка.  

Спокойно протекающая мутация – физио-
логический процесс, поэтому он не требует ме-
дикаментозного или физиотерапевтического 
лечения, кроме рациональной психотерапии и 
специальных фонопедических занятий, главная 
цель которых – воспитание правильных речевых 
кинестезий, выработка естественного звучания 
голоса при наименьшем мышечном напряже-
нии. 

 
© В.В. Новакова, Е.Л. Баньковская, В.П. Фадеева, 2012  
 
 
 
 
 

Л.С. ОСИПОВА (КИЕВ, УКРАИНА) 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ. ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
 

Аллергический ринит (АР) относится к 
одним из самых распространенных аллергиче-
ских заболеваний. По данным исследований, про-
водимых в Европе, средний балл качества жизни 
у пациентов с хроническим ринитом соответству-
ет таковому у больных бронхиальной астмой II - 
III степени тяжести. У 90% больных сезонным 
АР выявляется и конъюнктивит. Описано также 
и поражение глазного нерва.Очень актуально 
применение симптоматической терапии АР, 
особенно в период обострения. В этот период 
применение специфической иммунотерапии 
противопоказано. А при сезонном аллергиче-
ском рините (САР) проведение специфической 
иммунотерапии противопоказано во время всего 
периода пыления растений (то есть с конца мар-
та по конец октября).Наряду с блокаторами Н1 
гистаминовых рецептров широкое распростра-
нение получили кромоны (стабилизаторы туч-
ных клеток), которые широко применяются в 
аллергологии как противовоспалительные сред-
ства. Кромоны блокируют кальциевые каналы 
мембран, тучных клеток, ингибируют фосфо-
диэстеразу или окислительное фосфорилирова-
ние. Отличительной особенностью препаратов 
данной группы является их безопасность, в том 
числе у детей.  

Мы обследовали 30 больных сезонным 
аллергическим ринитом в возрасте от 18 до 43 
лет. 15 больных САР (І - основная группа) по-
лучали 1 или 2 блокатора Н1 гистаминовых ре-
цепторов на протяжении 30 дней, кромофарм 

(2% назальный спрей) по 1 впрыскиванию в ка-
ждую ноздрю 3-4 раза в сутки и назальные де-
гонгестанты (по необходимости), 15 пациентов 
(ІІ - контрольная группа) принимали 1 или 2 
блокатора Н1 гистаминовых рецепторов на про-
тяжении 30 дней и назальные дегонгестанты (по 
необходимости).  

Для проведения работы с больными САР 
быв создан бланк самоконтроля пациентов, по 
которому оценивали клиническую эффектив-
ность по основным симптомам ринита (зало-
женность носа, чихание, зуд, виделение слизи 
из носа, наличие конъюнктивита, ухудшение 
днем, ухудшение ночью, нарушение сна, нару-
шение дневной активности, головная боль, об-
щая слабость) по бальной шкале (каждый сим-
птом 0 - 3 балла, максимальная сумма баллов 
могла быть 33). До лечения количество сим-
птомов в баллах в І группе пациентов было 
23,82 ± 0,92, во ІI - 22,73 ± 0,88 (достоверно не 
отличалось), после лечения в І группе (у паци-
ентов получавших в комплексной терапии 
кромофарм) количество симптомов в баллах 
было 5,71 ± 0,24, во ІI - 10,62 ± 0,87 (разница 
между основной и контрольной группой досто-
верна (р < 0,05). Результаты исследования де-
монстрируют высокую клиническую эффек-
тивность кромофарма у больных с сезонным 
аллергическим ринитом, что позволяет приме-
нять этот препарат в комплексном лечении 
вышеуказанных больных. 

 
© Л.С. Осипова, 2012  
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М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ (УКРАИНА, ОДЕССА) 

ПОСТИМПЛАНИАЦИОННЫЕ ВЕРХНЕ-ЧЕЛЮСТНЫЕ СИНУСИТЫ:  
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

 
Постимплантационные поражения верх-

ней челюсти, в частности в виде верхнечелюст-
ного синуса, определены нами как постимплан-
тационная болезнь последнего, встречается 
практически у всех пациентов, перенесших дан-
ный вид протезирования независимо от количе-
ства имплантационных единиц. Постимпланта-
ционная болезнь (ПИБ) верхнечелюстного си-
нуса по нашим наблюдениям всегда протекает 
хронически и встречается в трех видах: компен-
сированная, субкомпенсированная и декомпен-
сированная формы. Развивается данный вид па-
тологии в среднем через 6-12 месяцев после 
операции и имеет различные степени выражен-
ности дистрофического процесса: от субъектив-
но неощутимых при компенсированных формах 
до ярких клинических проявлений в обострении 
субкомпенсированных форм и вяло протекаю-
щих декомпенсированных. Особенностью тече-
ния декомпенсированных форм постимпланта-
ционной болезни верхнечелюстной пазухи явля-
ется наличие трудноэвакуируемого гнойного 
или гнойно-некротического экссудата в стадиях 
обострения, что связано с метаплазией мукоци-
лиарного эпителия, покрывающего синус в мно-
гослойный плоский ороговевающий. 

Под нашим наблюдением находилось 33 
пациента (14 мужчин и 19 женщин в возрасте от 
39 до 71 года): 6 - с компенсированными форма-

ми, 12 - с субкомпенсированными и 15 – с де-
компенсированными. Всем больным было прове-
дено комплексное традиционное обследование, 
включавшее обязательный микробиологический 
тест на верификацию флоры и определение ее 
чувствительности. В результате проведенного 
исследования оказалось, что у 98 % пациентов 
гнойный либо гнойно-некротический экссудат не 
содержал патогенной флоры, был населен уме-
ренным количеством характерных сапрофитов 
(max до 10 ) и изобиловал макрофагами и ней-
трофилами в различных степенях распада. Это 
обстоятельство позволило нам отказаться от при-
вычного введения после эвакуации экссудата в 
пазуху антибиотиков, гормонов и использовать 
активные протеолитические ферменты (трипсин, 
хемотрипсин, вобензим, фибринолизин, лидазу) в 
зависимости от характера экссудата с последую-
щим промыванием синуса физиологическим рас-
твором, содержащим иммуномодуляторы и анти-
гистамины. Данный способ местного воздействия 
в комплексном лечении постимплантационной 
болезни позволил нам в сроки не превышающие 
3-5 суток перевести всех пациентов с декомпен-
сацией процесса в субкомпенсированные и ком-
пенсированные формы заболевания, отказаться 
от приема антибактериальных средств, гормонов 
и существенно сократить сроки нетрудоспособ-
ности. 

 
© М.Б. Пионтковская, 2012 
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВАКЦИНОПОДІБНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ 
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ ХРОНІЧНИХ РИНОСИНУСИТІВ 

 
Результати наших попередніх досліджень 

показали, що використання препарату респіб-
рон, який стимулює місцевий та системний іму-
нітет, не підвищує ефективність лікування дітей 
із загостренням хронічного риносинуситу. 

Нами проведено оцінку доцільності вико-
ристання бронхо-ваксому з метою визначення 
його ефективності при терапії пацієнтів із загос-
тренням хронічного риносинуситу. 

Під нашим наглядом знаходилось 36 дітей 
віком від 6 до 17 років. З них 28 з хронічним 
риносинуситом - основна група, а 8 (без ознак 

цього захворювання) – контрольна. Слід 
відзначити, що контрольну групу використову-
вали тільки для порівняння результатів 
імунологічного обстеження. Основну групу бу-
ло розподілено на дві підгрупи: 1а (14 хворих, 
що отримували препарат бронхо-ваксом з 
лікувальною метою) та 1б (14 хворих, що отри-
мували з профілактичною метою, тобто після 
закінчення лікування). 

Хворим проводили отоларингологічне об-
стеження: виконували передню риноскопію та 
ендоскопічне дослідження порожнини носа - 
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оцінювали порушення носового дихання, вира-
женість гіперемії та набряку слизової оболонки 
порожнини носа, наявність патологічного вміс-
ту. 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 та в останній 
день лікування.  

Схема лікування була наступною: цефт-
риаксон 5 дн., ринозалін – 5 дн., синупрет, ерес-
пал, єріус(ксизал) - 7 дн., промивання біляносо-
вих пазух за Проєтцом розчином фізраствору, 
гідрокортизону, адреналіну, цефтреаксону, мет-
рогілу та ацестеіну, інгаляції судинозвужуючою 
сумішшю, МП-УВЧ на бокові схили зовнішньо-
го носу. Усі медичні препарати призначались 
враховуючи вік дитини. Бронхо-ваксом призна-
чали за схемою під час лікування (група 1а) або 
зразу після лікування (група 1б). 

Результати проведених досліджень свід-
чать, що у хворих на риносинусит дітей є відхи-

лення в імунному статусі, які характеризуються 
підвищеним титром антитіл до мікробних та 
вірусних антигенів у сироватці крові, підвище-
ним рівнем мономірної та зниженим секретор-
ної форм імуноглобуліну класу А в секреті ро-
тоглотки, підвищеною концентрацією альфа-
інтерферону в крові. Застосування поряд з базо-
вою терапією муко зальної вакцини – препарату 
респіброн сприяло нормалізації рівнів імуног-
лобулінів класу А в ротоглотковому секреті, 
альфа інтерферону у сироватці крові, особливо 
при профілактичному застосуванні препарату. 
Разом з тим не було вірогідних відзнак між зме-
ншенням вираженості або зникненням 
суб’эктивних та об’эктивних симптомів риноси-
нуситу та динамікою нормалізації функціональ-
них показників слизової оболонки носу в проце-
сі лікування у хворих 1а та 1б підгруп, тобто 
використання бронхо-ваксому не пришвидшу-
вало одужання.  

Таким чином, отримані дані та дані попе-
редніх досліджень свідчать, про недоцільність 
використання в схемі лікування загострень хро-
нічних риносинуситів вакциноподібних імуно-
модуляторів. 

 
© В.М. Писанко, О.Ф. Мельников, Б.М. Миронюк, О.В. Коберник, Л.І. Кобзарук, С.В. Тимченко, 2012  
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КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АТИПОВОЇ МАНІФЕСТАЦІЇ  
ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ПРИВУШНИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ У ВИГЛЯДІ 

ВОГНИЩЕВОГО ЗОВНІШНЬОГО ОТИТУ 
 

Злоякісні пухлини слинних залоз станов-
лять від 10 до 40% всіх пухлин цієї локалізації і 
0,5 – 2,2 % від усіх онкологічних захворювань. 
Найчастіше пухлини розвиваються в привушних 
слинних залозах, рідше – в підщелепних та 
під’язикових. Дана нозологія зустрічається у 
осіб різних вікових категорій, але у осіб, стар-
ших 70 років – рідко. Серед чоловіків та жінок 
частота виникнення злоякісних пухлин слинних 
залоз приблизно однакова, хоча інколи, в зале-
жності від гістологічної структури пухлини, 
спостерігається переважання частоти захворю-
ваності на дану патологію в тої чи іншої статі. 
Причиною виникнення злоякісних пухлин 
слинних залоз найчастіше є малігнізація добро-
якісних пухлин даної локалізації. 

При злоякісних патологічних змінах у 
привушних слинних залозах враховувати тільки 

характер класичного клінічного перебігу даної 
нозологічної одиниці недостатньо, оскільки 
привушна слинна залоза, згідно клініко-
анатомічних особливостей щелепно-лицевої 
ділянки, близько розташована до анатомічних 
структур зовнішнього вуха. В результаті про-
гресування росту злоякісної пухлини привушної 
слинної залози може змінюватися типова кліні-
чна картина даної патології. Прогресування рос-
ту пухлини в напрямку зовнішнього слухового 
проходу може відбуватися у вигляді появи об-
меженого запалення у зовнішньому слуховому 
проході, що неодноразово доводилося нам спо-
стерігати. 

Протягом 2004-2012 років на базі клініки 
кафедри оториноларингології з курсом хірургії 
голови та шиї ІФНМУ було проконсультовано 
12 пацієнтів, серед яких 6 чоловіків та 6 жінок, 
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зі злоякісними пухлинами привушних слинних 
залоз. На момент звернення за медичною допо-
могою, у всіх хворих основними скаргами було 
пониження слуху та біль в області вуха. Серед 
обстежених пацієнтів із даною патологією у всіх 
спостерігався фурункул зовнішнього слухового 
проходу, який був локалізований на передньо-
нижній стінці перетинчасто-хрящевого відділу. 
При отоскопічній картині у даної групи пацієн-
тів в зовнішньому слуховому проході візуалізу-
вався конусоподібний утвір яскраво-рожевого 
кольору з чіткими контурами, на верхівці якого 
локалізувався гній. При розтині утворення в 
операційній рані відмічалася поява “плюс-
тканини”, схожа на грануляції. Поява додатко-
вої тканини в операційній рані наштовхувала на 
думку про нетиповість перебігу обмеженого 
зовнішнього отиту, що сприяло проведенню 
гістологічного дослідження даного матеріалу 
після біопсії. З метою повноцінного обстеження 
даної групи пацієнтів, обов’язковим методом 
діагностики в даній ситуації була пальпація 
привушної залози та прилеглих ділянок. Паль-
паторно у всіх хворих було виявлено щільно-
еластичне утворення тих чи інших розмірів, яке 
нагадує собою інфільтрат з нечіткими контура-
ми в області привушної залози. Шкіра над вуз-
лом зазвичай була інфільтрована, колір її не 
змінений. Велике значення у підтвердженні да-
ної патології має сіалосонографія. Всім паціє-

нам було проведене дане обстеження, при якому 
спостерігалася бідна ехоструктура, нечіткі кон-
тури і негомогенність патологічного утвору за-
лози. 

З метою всановлення морфологічного діа-
гнозу всім хворим було проведено аспіраційну 
пункцію слинної залози. З отриманних резуль-
татів морфологічної верифікації було встанов-
лено, що у 5 пацієнтів відмічалася аденокарци-
нома, у 3 – плоскоклітинний рак, у 2 чоловік – 
недиференційована карцинома, і у 2 – цилінд-
рома привушної слинної залози. Морфологічні 
зміни аспірату з слинної залози чітко співпадали 
з морфологічними змінами патологічної ткани-
ни в зовнішньому слуховому проході. Це було 
свідченням одного генезу патологічного проце-
су в привушній слинній залозі та в зовнішньому 
слуховому проході. Після встановлення клініч-
ного діагнозу всі пацієнти були скеровані для 
подальшого лікування в спеціалізовані лікува-
льні заклади.  

 Таким чином, при виявленні патологіч-
них змін у зовнішньому слуховому проході під 
час отоскопії, слід пам’ятати про клінічну ана-
томію привушної ділянки, топографічну близь-
кість сусідніх органів до стінок зовнішнього 
слухового проходу, а також можливі шляхи по-
ширення патологічних змін в навколишніх ор-
ганах, в тому числі й привушної слинної залози, 
в зовнішній слуховий прохід. 

 
© В.І. Попович, Н.В. Василюк, Д.Т. Оріщак, Л.С. Кіт, Н.М. Кудерська, 2012  
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ЗЛОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ПРИВУШНИХ ЗАЛОЗ ЯК ПРИЧИНА ВТОРИННИХ ОТАЛГІЙ 
 

Щоденно в своїй лікарській практиці ко-
жен оториноларинголог зустрічається з клініч-
ними випадками, де перше місце серед усіх 
скарг пацієнта займає оталгія. Нерідко, прово-
дячи отоскопію для вияснення причини болю, 
лікар не знаходить жодних патологічних відхи-
лень від норми при огляді зовнішнього чи сере-
днього вуха. При виключенні первинної оталгії 
перед лікарем постає нове, більш складніше пи-
тання, яке передбачає вияснення іншої причини 
больових відчуттів в ділянці вуха. Враховуючи 
складність анатомічної будови, іннервації та 
кровопостачання вуха та навколовушної ділян-
ки, необхідно встановити походження вторинної 

оталгії, на долю якої припадає 50% випадків 
болю в даній області. Однією з причин вторин-
ної оталгії є захворювання зубо-щелепної ділян-
ки, серед яких важливе місце займають захво-
рювання привушної слинної залози різного ге-
незу, в тому числі і неопроцеси. 

Пухлини великих слинних залоз є одним з 
найважчих для діагностики та лікування захво-
рювань в щелепно-лицевій хірургії. На долю 
пухлин привушних слинних залоз припадає 92 
% всіх пухлинних процесів у великих слинних 
залозах. 

Враховуючи те, що пацієнти не є обізнані 
в причині походження болю в ділянці вуха, хво-
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рі із вторинними оталгіями в першу чергу звер-
таються до оториноларинголога. В даній ситуа-
ції перед оториноларингологами постає важка 
задача в правильності постановки діагнозу та 
вибору тактики лікування. 

Досить цікавий і складний випадок дове-
лося спостерігати та вирішувати працівникам 
клініки кафедри оториноларингології з курсом 
хірургії голови і шиї Івано-Франківського НМУ. 

Пацієнтка Л., 1948 р.н. була направлена 
на стаціонарне лікування з діагнозом: Хроніч-
ний середній отит. Гострий лімфаденіт привуш-
ної ділянки. З анамнезу відомо, що в 1959 році 
перенесла операцію на вусі (медична докумен-
тація відсутня). На даний час хворіє цукровим 
діабетом ІІ типу, гіпертонічною хворобою. 

При отоскопії шкіра передньої стінки зо-
внішнього слухового проходу різко гіперемова-
на, інфільтрована, містить грануляційну ткани-
ну, в післяопераційній порожнині - гній. Прове-
дено ПГД грануляційної тканини після біопсії. 
За результатами ПГД - в біоптаті грануляційна 
тканина. Після курсу консервативної терапії з 
незначним покращенням виписана додому. 

Через 3 міс пацієнтка повторно звернула-
ся за медичною допомогою в зв’язку із погір-
шенням стану. При отоскопії в зовнішньому 
слуховому ході велика кількість виділень гній-
ного характеру із неприємним запахом, на пе-
редній стінці зовнішнього слухового проходу 
виражена гіперплазія тканин. При пальпації ві-
дмічається болючість, інфільтрація м’яких тка-
нин в привушній ділянці. За даними УЗД при-
вушної ділянки виявлено гіпоехогенне утворен-
ня з нечіткими контурами, розмірами 17мм Х 
13мм, яке через норичний хід Ø 1,6 мм сполуча-
ється із зовнішнім слуховим проходом. КТ 
скроневих кісток: стан після оперативного ліку-
вання, хронічний середній отит, мастоїдит, 
ускладнений реактивним набряком м’яких тка-
нин. В зв’язку з неефективністю консервативно-
го лікування було виконано радикальну опера-
цію на вусі з розкриттям нагноєної клітковини 
білявушної ділянки. При ПГД видаленого пато-
логічного вмісту виявлено холестеатому з дис-
трофічно-некротичними змінами кісткової тка-
нини і явищами гнійного запалення. В післяопе-
раційному періоді рана в завушній ділянці епі-
телізується погано, гранулює, при отоскопії в 
нижньому куті післяопераційної порожнини 

наявна нориця, з якої виділяється слизоподібний 
вміст. З метою уточнення джерела ексудації, 
проведено ряд додаткових методів обстеження. 

На Rtg СНЩ: артрит скронево-
нижньощелепового суглобу, стан після операти-
вного втручання з дефектом скроневої кістки, 
остеомієліт головки нижньої щелепи? За даними 
КТ скроневих кісток: стан після оперативного 
лікування, остеомієліт скроневої кіски. При КТ 
привушних ділянок відмічається в проекції при-
вушної слинної залози округлої форми осередок 
з чіткими контурами, гіподенсивний (+20 Нu) в 
центральній частині, по периферії – щільністю 
+40 Нu, що може відповідати абсцесу. В ділянці 
оперативного втручання наявні м’якотканинні 
(+48 Нu) компоненти з нерівними чіткими кон-
турами, що може відповідати грануляційній 
тканині. При повторному УЗД привушної слин-
ної залози ознаки змішаної пухлини, шийний, 
привушний та підщелеповий лімфаденіт. Паціє-
нтка неодноразово консультована щелепно-
лицевим хірургом. 

Встановлено діагноз: Змішана пухлина 
привушної слинної залози, ускладнений перебіг. 
В клініці отоларингології і хірургії голови та 
шиї проведено оперативне втручання: субтота-
льна резекція привушної слинної залози із збе-
реженням гілочок лицевого нерва за Роденом, 
видалення нориці з пластикою шкіри зовніш-
нього слухового ходу. Після операції оталгія 
ліквідована, рана загоїлась первинним натягом, 
мастоїдальна порожнина почала активно епіте-
лізуватись. При ПГД видалених тканин відміча-
ється інвазивний ріст плоскоклітинного раку. 
Після оперативного лікування пацієнтці була 
рекомендована поєднана (дистанційна + контак-
тна) променева терапія за радикальною програ-
мою. 

Враховуючи вище описаний клінічний 
випадок, можна зробити висновок, що захворю-
вання привушної слинної залози, в тому числі й 
онкологічні, є одними з найважчих в плані діаг-
ностики і лікування, а близькість розташування 
привушної слинної залози до ЛОР-органів, зок-
рема до вуха, може симулювати клінічну карти-
ну первинної оталгії. Тому отоларинголог пови-
нен чітко орієнтуватися не тільки в клінічній 
анатомії ЛОР-органів, а й сусідніх органів для 
правильності вибору тактики лікування в конк-
ретній ситуації. 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ СЛАБОЧУЮЧИХ ДІТЕЙ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

В останні роки кохлеарна імплантація, як 
ефективний метод реабілітації дітей, все ширше 
використовується в Україні.  

При цьому найбільш перспективною є ка-
тегорія пацієнтів до 3-ох років, що пов’язано з 
фізіологічною особливістю розвитку слухомов-
них та мовнорухових центрів мозку. Якщо по-
чинати реабілітацію у цьому віці, то інтеграція у 
світ чуючих, у більшості випадках, пройде ус-
пішно. 

Спостерігаючи в динаміці за дітьми, з 
власного досвіду, поруч із традиційними мето-
дами навчання глухих і слабочуючих дітей, 
найбільш результативним є верботональний ме-
тод навчання ( автор П. Губеріна, м. Загреб, Хо-
рватія). Верботональний метод базується на 
сприйманні мови мозком через використання 
усіх органів відчуття (слух, зір, пропріоцептив-
не, вестибулярне та тактильне відчуття). Реабі-
літацію дітей із вадами слуху проводять такі 
спеціалісти: сурдопедагог - формування рефлек-
торно-рухової реакції на звук, комунікативних 
навичок; логопед - розвиток фонетико-
фонематичного слуху та корекція мови; психо-
лог – психологічний супровід пацієнтів та їх 
батьків. В клініці, завдяки вище вказаному ме-
тоду, проходять реабілітацію 20 дітей, з них ші-
стьом долінгвальним пацієнтам, було проведено 
операцію по встановленню КІ протягом квітня-

травня 2012 року. Поглиблена індивідуальна 
реабілітація з дітьми розпочата одразу після пі-
дключення мовного процесора КІ. Завдяки ви-
користанню верботонального методу, за корот-
кий час, було досягнуто значних результатів: 
поява просторової орієнтації, сприймання якіс-
них характеристик звуку та співвідношення зву-
ку з предметом, розвинулось усвідомлення зву-
ку, розпізнавання окремих слів та речень, адек-
ватне відтворення емоцій.  

Слід зазначити важливість тандему «Ди-
тина-Педагог-Батьки». Адже дитина розвива-
ється поступово, згодом в неї з’являються більш 
усвідомлені бажання, навики, фантазія. Ще К. Г. 
Юнг писав, що треба відрізняти «розумну фан-
тазію від нерозумної». «Розумною» фантазію 
дитини робить пізнання світу, який оточує її. 
Для повноцінної реабілітації, дитини з КІ., тобто 
пізнання навколишнього світу, потрібно постій-
но перебувати у мовному середовищі, яке і за-
безпечується за сприянням батьків та педагогів. 

Висновки 
Своєчасна та правильно організована реа-

білітаційна робота з слабочуючими та глухими 
дітьми, при використанні верботонального ме-
тоду, забезпечує інтенсивний психофізичний 
розвиток, розуміння і розпізнавання пацієнтом 
навколишніх звуків та мови оточуючих, а отже, 
сприяє швидкій соціалізації дитини. 
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ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ І РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ХВОРИХ НА ЗЛОЯКІСНІ 
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В Івано-Франківській області кожного ро-

ку реєструється біля100 хворих на злоякісні но-
воутворенняглотки, а біля 55% з них на пухлини 
носоглотки. Метою роботи було вивчити захво-
рюваність на злоякісні новоутворення носоглот-
ки (НГ) населення Івано-Франківської області з 
2002 по 2011 рр. Оцінити виявлення хворих за-
лежно від стадії захворювання за періоди 2002-

2004рр. та 2008-2010 рр. і рівень летальності до 
року у вказаних хворих. 

Проаналізовано дані канцер-реєстру паці-
єнтів із злоякісними новоутвореннями носогло-
тки (С10), які проходили лікування в Івано-
Франківському обласному онкологічному дис-
пансері за період 2002-2011 років. За вказаний 
період проходили лікування 120 пацієнтів із 
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раком носоглотки(НГ). У всіх хворих діагноз 
підтверджений морфологічно. Віддалені 
метастази пухлини при первинному огляді 
виявлено у 9,3% випадків. 

Серед досліджуваних нами хворих на зло-
якісні пухлини носоглотки, згідно МКХ-10, 
93%із них мали новоутвореннянеуточненої ло-
калізації, що пояснююється діагностикою хво-
роби на пізніх стадіях захворювання, великими 
розмірами пухлинита ще і поганою доступністю 
носоглотки для огляду. 

Загалом, у нашому спостереженні протя-
гом 2002-2011 рр. рак носоглотки діагностовано 
на I стадії у 1,6% випадків, II – 16,7%. Пухлина 
III стадії була 34,2% хворих, а у 47,5% зареєст-
рована IV стадія хвороби. Таким чином, відсо-
ток хворих, виявлених на пізніх стадіях склав 
81,7%. Але, аналіз захворюваності в періодах 
2002-2004рр. та 2008-2010 рр. показав зростання 
частки хворих на рак носоглотки, у яких пух-
линний процес діагностований на ранніх стаді-
ях. Якщо за 2002-2004рр. рак носоглотки I - II 
стадії виявлявся у 8,7% хворих, то у 2008-2010 
рр. пухлини такої ж стадії виявлені у 24,9%. Та-
ким чином, рівень ранньої діагностики раку но-
соглотки на ранніх стадіях в 2008-2010 рр. зріс 
порівняно із періодом 2002-2004 рр. на 16,2%. 
Це привело до значного зменшення частки хво-
рих на рак III стадії. Він знизився з 43,5% до 
27%. Незважаючи на труднощі візуального 
огляду, рак носоглотки I стадії виявлений у 2% 
випадків. В той же час рівень діагностики хво-
рих з пухлиною IV стадії практично не поміняв-
ся і склав 47,8% в період 2002-2004 рр. та 47,9% 
в період 2008-2011 рр. 

Рання діагностика пухлин вказаної лока-
лізації і, відповідно, можливість проведення 

вчасного лікування, дозволила покращити пока-
зники раннього виживання хворих. Вперіод 
2008-2010рр. знизиласьлетальність до року у 
хворих на рак носоголотки з 27,8% до 22,5%в 
порівнянні з 2002-2004рр. 

Висновки.  
Таким чином, вивчення та співставлення 

показників захворюваності та ранньої діагнос-
тики злоякісних процесів носоглотки та леталь-
ності до року у вказаних пацієнтів в періоди 
2002-2004 та 2008-2010рр.,дозволили виявити 
певні закономірності у їх значеннях. Зріс рівень 
діагностики на ранніх стадіях раку носоглотки-
на 16,2%. Рання діагностика дозволила знизити 
рівень летальності до року у хворих на 5,3%. 
Невисокі значення цього показника пов’язані з 
тим, що залишається достатньо високим вияв-
лення злоякісних процесів на пізній (IV) стадії: 
47,9%, коли можливість лікування зведена до 
симптоматичного, або, в кращому випадку, до 
паліативного. 

Результати проведеного аналізу важливі 
для розробки заходів по організації раннього 
виявлення раку вказаної локалізації. При відсу-
тності системи організованих профоглядів про-
відну роль в цьому процесі повинні зайняти за-
ходи по формуванню груп підвищеного ризику і 
поглибленого їх обстеження з використанням 
онкомаркерів. Важлива роль в цьому процесі 
відводиться лікарям загальної лікувальної ме-
режі, до яких вперше звертається хворий і, як 
правило, з відсутністю клінічних проявів захво-
рювання. Ці заходи передбачають відповідний 
рівень онкологічної настороги та онкологічної 
грамотності лікарів загальної лікувальної мере-
жі. 
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В Івано-Франківській області кожного ро-

ку реєструється 2,5-3 тис. хворих на злоякісні 
новоутворення. Більше 200 захворівають на зло-
якісні пухлини ЛОР-органів, а приблизно поло-
вина з них на пухлини глотки. Метою роботи 
було вивчити захворюваність на новоутвори 
ротоглотки (РГ) населення Івано-Франківської 

області з 2002 по 2011 рр. Оцінити виявлення 
хворих залежно від стадії захворювання за пері-
оди 2002-2004рр. та 2008-2010 рр. і рівень лета-
льності до року у вказаних хворих. 

Проаналізовано дані канцер-реєстру 140 
пацієнтів із злоякісними новоутвореннями рото-
глотки (С11), які проходили лікування в Івано-
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Франківському обласному онкологічному дис-
пансері за період 2002-2011 років. У всіх хворих 
діагноз підтверджено гістологічно або цитологі-
чно. 

Серед досліджуваних нами хворих на зло-
якісні пухлини ротоглотки, згідно МКХ-10, 
88,6% із них мали новоутворинеуточненої лока-
лізації, що пояснююється діагностикою хвороби 
на пізніх стадіях захворювання та великими ро-
змірами пухлини.Віддалені метастази пухлини 
при первинному огляді виявлено у 7,5% хворих. 

Загалом, протягом 2002-2011 рр. у обсте-
жених осіб рак ротоглотки діагностовано на I 
стадії у 2,1% випадків, II – 11,4%. У 46,4% хво-
рих була третя стадія захворювання (III) і у 40% 
– IV стадія хвороби. Таким чином відсоток хво-
рих, у яких була виявлена пухлина на пізніх 
стадіях склав 86,4%. Але, при аналізі захворю-
ваності в періодах 2002-2004рр. та 2008-2010 рр. 
відмічено зростання частки хворих, у яких пух-
линний процес діагностований на ранніх стаді-
ях. Якщо за 2002-2004рр. рак ротоглоткиI- II 
стадії виявлявся у тільки у 6,1% хворих, то у 
2008-2010 рр. пухлини такої ж стадії виявлені у 
19,5% хворих. Таким чином в 2008-2010 рр. зріс 
рівень діагностики раку РГ на ранніх стадіях на 
13,4% порівняно із періодом 2002-2004 рр. Це 
привело до зменшення частки хворих на рак III 

стадії з 51% до 43,9%, а хворих із пухлиною IV 
стадії з 42,9% до 36,6%. 

Рання діагностика пухлин вказаної лока-
лізації і, відповідно, можливість проведення 
вчасного лікування, дозволило покращити пока-
зники раннього виживання хворих. Вперіод 
2008-2010рр. знизиласьлетальність до року у 
хворих на рак ротоголотки з 58,3% до 47,2%, в 
порівнянні з 2002-2004рр. 

Висновки. 
Таким чином, вивчення та співставлення 

показників захворюваності, ранньої діагности-
ки та летальності до рокузлоякісних процесів 
ротоглотки в періоди 2002-2004 та 2008-
2010рр.,дозволили виявити певні особливості у 
їх значеннях. Зріс рівень діагностики на ранніх 
стадіях раку ротоглотки на 13,4%. Рання діаг-
ностика дозволила знизити рівень летальності 
до року у хворих на 11,1%. Невисокі значення 
цього показника пов’язані з тим, що залиша-
ється достатньо високим виявлення злоякісних 
процесів ротоглотки на пізній (IV) стадії - 
36,6%, коли можливість лікування зведена до 
симптоматичного, або, в кращому випадку, до 
паліативного. 

Результати проведеного аналізу важливі 
для розробки заходів по організації раннього 
виявлення раку вказаних локалізацій. 
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

УСКЛАДНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НА ЛІМФОГОРЛОВОМУ КІЛЬЦІ  
З ВЛАСНОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 
Операції на лімфогорловому кільці – най-

більш розповсюджені хірургічні втручання в 
оториноларингології. Природньо, що усклад-
нення, які виникають як в процесі цих хірургіч-
них втручань, так і в післяопераційний період, 
продовжують представляти інтерес для поглиб-
леного вивчення. 

В зв‘язку з цим ми вважаємо за доцільне 
проаналізувати ускладнення даних операцій з 
власної оториноларингологічної практики в пе-
рші роки оториноларингологічної діяльності: 
при первинній спеціалізації в Житомирській 
обласній лікарні (вересень – грудень 1964 р.), 
при роботі в Дзержинській (нині Романівській) 
центральній районній лікарні Житомирської 
області (січень 1965 – січень 1968 рр.), при ро-

боті в Калуській центральній районній лікарні 
Івано-Франківської області (лютий 1968 – сер-
пень 1969 рр.). 

За вказаний період нами особисто вико-
нано 835 хірургічних втручань на лімфогорло-
вому кільці: аденотомія – 185 операцій, тонзи-
лотомія – 105, аденотонзилотомія – 67, тонзиле-
ктомія – 300, аденотонзилектомія – 96, розтин 
паратонзилярного абсцесу – 80 операцій. 

Аденотомія. Дана операція переважно ви-
конувалась амбулаторно, в рідкісних випадках – 
в стаціонарі. Під час виконання аденотомії 
ускладнень не відмічалось. Кровотеча була аде-
кватна цій операції, швидко зупинялась. В ран-
ній післяопераційний період ускладнення вини-
кло у 3 (1,6%) дітей. Це була післяопераційна 
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кровотеча. Вона спостерігалась через 1 год після 
операції в 2 випадках, через 2 год – в 1 випадку. 
Кровотеча була носовою, відмічалась з тієї по-
ловини носа, на боці якої лежав пацієнт. Зупин-
ка кровотечі здійснилась шляхом повторного 
введення аденотома в носову частину горла і 
проведення зрізальних рухів по боках носової 
частини горла. Причиною кровотечі виявились 
залишки невидаленої лімфаденоїдної тканини.  

Тонзилотомія. Ця операція проводилась 
амбулаторно. При проведенні тонзилотомії під-
вищена кровоточивість відмічалась у 4 (3,8%) 
хворих. У інших пацієнтів кровотеча була адек-
ватною цій операції. В післяопераційний період 
ускладнень не було. 

Аденотонзилотомія. Дане хірургічне 
втручання виконувалось в амбулаторних умо-
вах. Під час виконання цієї операції в 3 (4,5%) 
випадках мала місце підвищена кровоточивість. 
В інших хворих кровотеча виявилась адекват-
ною цьому хірургічному втручанню. В ранній 
післяопераційний період кровотеча виникла у 1 
дитини (1,5%). Причина і надання допомоги 
були аналогічні кровотечі наведеної після аде-
нотомії, оскільки вона спостерігалась з носової 
частини горла. 

Тонзилектомія. Операція виконувалась в 
стаціонарних умовах. В процесі проведення цієї 
операції в переважній більшості випадків 87 
(95,7%) кровотеча виявилась адекватною дано-
му хірургічному втручанню. У 2 (0,7%) хворих 
кровотеча фактично була відсутня. Це були дів-
чина 18 років і хлопець 20 років. Після видален-
ня мигдаликів у них використано по одній мар-
левій кульці на обидві тонзилярні ямки і вони 
навіть не були червоними, а лише рожевими. 
Відсутність кровотечі у цих пацієнтів, очевидно, 
можна пояснити двома факторами. По-перше, 
згортання крові (час згортання і тривалість кро-
вотечі) у них було на початковій межі норми, а 
кількість тромбоцитів – на верхній межі норми. 
По-друге, адреналін, який додавався до новокаї-
ну для анестезії, викликав різкий спазм судин. 
Підвищена кровоточивість мала місце в 10 
(3,3%) випадках. 

Ускладнення під час виконання тонзилек-
томії спостерігались в 5 (1,6%) випадках. Це 
були: кровотеча, розрив лівої передньої підне-
бінної дужки, колапс. 

Кровотеча під час операції мала місце у 1 
(0,3%) хворої – дівчини 18 років. Це була друга 
операція, виконана мною під час проходження 
первинної спеціалізації. Після відшарування 
лівого піднебінного мигдалика зрізання ниж-
нього полюса проведено ножицями. Під час 
цього етапу операції фонтаном вдарила кров з 
рота. В тонзилярну ямку зразу ж введено кілька 

марлевих серветок і притиснуто їх пальцями 
лівої руки дозовні, правою рукою м‘які тканини 
лівої підщелепної ділянки притиснуто досере-
дини назустріч лівій руці з серветками. Через 3 
– 4 хв серветки з тонзилярної ямки видалені, 
кровотечі не було. Очевидно, джерелом крово-
течі тут виявилась крупна вена, і, за виглядом 
крові, кровотеча була венозною. Після того ви-
далено правий піднебінний мигдалик, кровотечі 
при цьому не було зовсім. Очевидно, видалення 
другого мигдалика не слід було робити, оскіль-
ки хвора втратила багато крові і невідомо чи 
була б кровотеча при його видаленні, чи ні. З 
метою поповнення крововтрати хворій проведе-
но гемотрансфузію, оскільки аналіз крові пока-
зав зменшення кількості еритроцитів в перифе-
ричній крові і зниження вмісту гемоглобіну. 
Цей випадок мені запам‘ятався на все життя, і 
більше в своїй практиці зрізання нижнього по-
люса мигдаликів ножицями я не застосовував, 
чого не рекомендую робити практикуючим ото-
риноларингологам, а використовував для цього 
петлю Бохона.. 

Другим ускладненням в процесі виконан-
ня тонзилектомії був розрив лівої передньої пі-
днебінної дужки у вигляді щілини впродовж цієї 
дужки. Дане ускладнення спостерігалось у 3 
(1%) хворих. Розрив був обумовлений наявніс-
тю рубців і злук між мигдаликом і оточуючими 
тканинами, що зумовило відповідні труднощі 
при відшаруванні мигдаликів. Ці пацієнти неод-
норазово хворіли паратонзилярним абсцесом. 
Розрив був ліквідований шляхом накладання 2 
кетгутових швів. Ми вважаємо, що не слід вирі-
зати смужку дужки спереду від щілини розриву, 
як це роблять деякі спеціалісти. До речі, в нау-
кових публікаціях, монографіях, підручниках, 
керівництвах з оториноларингології, навіть фу-
ндаментальних, не вказується на подібне ускла-
днення під час виконання тонзилектомії. Прак-
тикуючим оториноларингологам, особливо по-
чатківцям, слід пам‘ятати про можливість поді-
бного ускладнення під час тонзилектомії, опе-
рувати обережно з метою його недопущення. 
При появі такого ускладнення не слід вирізати 
смужку дужки спереду від щілини розриву, а 
накласти кетгутові шви на розрив. 

Третім ускладненням під час тонзилекто-
мії був колапс. Я спостерігав його в 1 випадку 
(0,3%) у хлопчика 3 років 6 міс. Колапс виник 
під кінець операції, коли вже обидва піднебінні 
мигдалики були видалені, і перевірялись тонзи-
лярні ямки на гемостаз. Проведені необхідні 
реанімаційні заходи вивели дитину з цього ста-
ну. В походженні даного ускладнення могли 
мати значення страх хворого, використаний для 
анестезії новокаїн, деяка больова чутливість. 
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Наведене спостереження повинно бути попере-
дженням для практикуючих оториноларинголо-
гів, особливо початківців, про можливу небез-
пеку – колапс під час тонзилектомії. У випадку 
такого ускладнення лікар повинен швидко оріє-
нтуватись в подібному стані і бути готовим про-
вести всі необхідні реанімаційні заходи. Оці-
нюючи цей випадок ретроспективно, враховую-
чи вік пацієнта, йому слід було провести тонзи-
лотомію, оскільки у нього, крім хронічного тон-
зиліту, мала місце гіпертрофія піднебінних миг-
даликів ІІІ ст.. 

Хоча дані літератури свідчать про те, що 
тонзилектомію можна виконувати з 2 річного 
віку дитини. 

В післяопераційний період ми спостеріга-
ли ускладнення у 3 (1%) хворих. Кровотеча мала 
місце у 1 (0,3%) пацієнта. У нього вона виникла 
ввечері (через 9 год після хірургічного втручан-
ня). Це був чоловік віком 27 років. Місце крово-
течі локалізувалось в нижніх полюсах обох тон-
зилярних ямок. Причиною кровотечі в даному 
випадку був хронічний нефрит, на який страж-
дав пацієнт. Кровотеча зупинена накладанням 
затискувачів на нижні полюси тонзилярних 
ямок.  

Другим ускладненням в післяопераційний 
період виявився підщелепний лімфаденіт, який 
мав місце у 2 (0,7%) хворих: чоловіка 30 років і 
жінки 35 років. У обох пацієнтів лімфаденіт ло-
калізувався в лівій підщелепній ділянці. Прове-
дена протизапальна терапія привела до ліквіда-
ції лімфаденіту в стадії інфільтрації (без нагно-
єння). 

Аденотонзилектомія. Дане хірургічне 
втручання проводилось стаціонарно. Усклад-
нення цієї операції мало місце в 3 (3%) випад-
ках. Це були пізні післяопераційні кровотечі: в 2 

випадках через 7 год, а в 1 через 9 год після аде-
нотонзилектомії. У 2 (2%) хворих кровотеча 
зупинена шляхом звичайної задньої тампонади 
носа з виведенням ниток тампона через одну 
половину носа. У 1 (1%) пацієнта (хлопця 15 
років) кровотеча з носової частини горла була 
масивною. Для її зупинки застосована модифі-
кована задня тампонада носа – з виведенням 
ниток тампона через обидві половини носа. 
Крім того, у всіх 3 пацієнтів проводилась гемос-
татична терапія. Відносно третього випадку по-
відомляю наступне. Мати хлопця вимагала ске-
рувати його на операцію в обласну лікарню. Я їй 
відмовив, сказавши, що такі операції я виконую 
сам. Вона з трудом погодилась. І треба ж таке – 
після операції ввечері у хлопця з‘явилась маси-
вна кровотеча, яку з трудом вдалось зупинити. 
Очевидно, якщо батьки дитини вимагають ске-
рування її на операцію у вищу інстанцію, їм не 
слід відмовляти. 

Розтин паратонзилярного абсцесу. Опера-
ція виконувалась амбулаторно. Під час цього 
хірургічного втручання у 5 (6,2%) пацієнтів ма-
ла місце підвищена кровоточивість із операцій-
ної рани. Це були пацієнти з абсцесом в стадії 
інфільтрації. Ускладнень в момент виконання 
розтину абсцесу не спостерігалось. В післяопе-
раційний період також ускладнень не було. 

Таким чином, ускладнення хірургічних 
втручань на лімфогорловому кільці спостеріга-
лись в 7,2% випадків: в 1,6% під час операції, в 
5,6% в післяопераційний період. Ускладнення-
ми під час операції виявились кровотеча, розрив 
передньої піднебінної дужки, колапс. Післяопе-
раційними ускладненнями були: кровотеча, пі-
дщелепний лімфаденіт. Підвищена кровоточи-
вість під час виконання хірургічних втручань 
мала місце в 17,8% випадків. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТОНЗИЛЬГОНУ Н В ЛІКУВАННІ  
ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 

 
Ангіна – це запалення піднебінних мигда-

ликів. Вона зустрічається досить часто в практиці 
оториноларинголога, терапевта, інфекціоніста, 
педіатра, педіатра-інфекціоніста та сімейного 
лікаря. Серед дорослих захворюваність на ангіну 

становить 4-5%, а серед дітей – більше 6% (В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). Ангіни 
бувають первинні і вторинні. Серед первинних 
ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фо-
лікулярна і лакунарна. Одна з перелічених пер-
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винних ангін – фолікулярна – перебігає тяжче, 
ніж катаральна і дещо легше від лакунарної.  

Для лікування фолікулярної ангіни засто-
совуються загальні і місцеві середники. Ми ви-
користали Тонзильгон Н у лікуванні фолікуляр-
ної ангіни у дорослих. 

Тонзильгон Н – це комбінований рослин-
ний препарат. Він випускається у краплях і дра-
же. Краплі містять водно-спиртовий екстракт 
кореня алтею, квіти ромашки, траву хвоща, лис-
тя грецького горіха, траву тисячолітника, кору 
дуба, траву одуванчика лікарського. Драже міс-
тять подрібнену лікарську рослинну сировину: 
кореня алтею, квітів ромашки, трави хвоща, ли-
стя грецького горіха, траву тисячолітника, кору 
дуба, траву одуванчика лікарського. 

Фармакологічні властивості Тонзильгону 
Н зумовлені біологічно активними речовинами, 
що входять до складу препарату. Тонзильгон Н 
володіє протизапальною і антисептичною дією. 
Активні компоненти, які входять до складу цьо-
го препарату, ромашки, алтею і хвоща, сприя-
ють підвищенню активності неспецифічних фа-
кторів захисту організму. Полісахариди, ефірні 
олії і флавоноїди ромашки, алтею і тисячолітни-
ка, таніни кори дуба надають протизапальну дію 
і зменшують набряк слизової оболонки дихаль-
них шляхів. Кора дуба, багата танінами, володіє 
противірусною активністю. Застосування Тон-
зильгону Н показано при гострих і хронічних 
захворюваннях верхніх дихальних шляхів (тон-
зиліт, фарингіт, ларингіт). 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010 рр. знаходилось 29 хворих на фо-
лікулярну ангіну віком від 20 до 44 років. Паці-
єнти скаржились на головний біль, підвищення 
температури тіла в межах 38,1-39,2ºС, сильний 
біль в горлі при ковтанні. Нерідко відмічалась 
ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. Фа-
рингоскопічно відзначалась розлита гіперемія і 
інфільтрація м’якого піднебіння і піднебінних 
дужок, збільшення і гіперемія мигдаликів, наяв-
ність на їх поверхні жовтавих чи жовтаво-білих 
крапок (нагноєних фолікулів мигдаликів). В ма-
зках із носа і зіва палочки Лефлера не виявлені. 

Хворі були поділені на 2 групи: основну і 
контрольну. Групи були співставлені за віком і 
перебігом захворювання. В основну групу вхо-
дило 19 хворих, в контрольну – 10. Пацієнтам 
основної групи призначався Тонзильгон Н в 
краплях досередини і полоскання горла розчи-

ном фурациліну 1:5000. Хворі контрольної гру-
пи отримували протизапальну терапію і полос-
кання горла також розчином фурациліну 1:5000. 
Тонзильгон Н призначався по 25 крапель 6 разів 
на день протягом тижня. Після послаблення гос-
троти захворювання продовжували лікування 
препаратом Тонзильгон Н на протязі ще одного 
тижня, але його призначали по 25 крапель 3 ра-
зи на день. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на головний біль, вплив на біль в горлі 
при ковтанні, відчуття більш легкого перебігу 
захворювання, відчуття більш швидкого оду-
жання), фарингоскопічна картина (колір, конси-
стенція слизової оболонки м’якого піднебіння і 
піднебінних дужок, величина мигдаликів, відсу-
тність на їх поверхні нагноєних фолікулів), по-
казники температури тіла. 

При аналізі результатів лікування більш 
інтенсивний регрес симптомів запалення підне-
бінних мигдаликів виявлено у пацієнтів основ-
ної групи. Так, всі хворі вказували на зникнення 
головного болю, 84,2% - на зникнення, 15,8% - 
на зменшення болю у горлі при ковтанні, 62% - 
на відчуття більш легкого перебігу захворюван-
ня, 67% - на відчуття більш швидкого одужання 
(на 5-6-й день лікування). В контрольній групі 
ці показники були значно нижчими. Фарингос-
копічна картина нормалізувалась на 5-6-й день 
лікування у 89,4% хворих основної групи. Сли-
зова оболонка піднебінних мигдаликів, м’якого 
піднебіння і піднебінних дужок у них була ро-
жевого кольору, м’якої консистенції, мигдалики 
мали звичайну величину, нагноєні фолікули на 
них не відмічались. В контрольній групі фарин-
госкопічна картина нормалізувалась на 5-6-й 
день лікування у 70% хворих. Температура тіла 
нормалізувалась на 5-6-й день лікування у всіх 
хворих основної групи. В контрольній групі но-
рмалізація температури тіла спостерігалась у 
80% пацієнтів. 

Стерпність Тонзильгону Н у всіх хворих 
була доброю, побічних ефектів та інших неба-
жаних явищ не відмічалось у жодного хворого. 

Таким чином, застосування Тонзильгону 
Н для лікування фолікулярної ангіни у дорослих 
виявилось ефективним. На підставі одержаних 
даних можна рекомендувати Тонзильгон Н для 
лікування фолікулярної ангіни у дорослих як 
протизапальний засіб. 
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ФЛАМІФІКС В ЛІКУВАННІ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ 
 

Ангіна – це гостре запалення піднебінних 
мигдаликів. Зустрічається доволі часто як у до-
рослих, так і у дітей, але у дітей значно частіше. 
За даними літератури (В.Т. Пальчун, Н.А. Прео-
браженский, 1978), серед дорослих захворюва-
ність на ангіну складає 4-5%, серед дітей – бі-
льше 6%. Розрізняють ангіни первинні і вторин-
ні. Із первинних ангін найчастіше зустрічаються 
катаральна, фолікулярна і лакунарна. Одна з 
первинних ангін – фолікулярна – перебігає тяж-
че за катаральну і дещо легше за лакунарну. Для 
лікування фолікулярної ангіни застосовуються 
різні загальні і місцеві засоби. 

Ми використали Фламіфікс (цефіксим) в 
лікуванні фолікулярної ангіни у дітей. Фламі-
фікс (цефіксим) – це сучасний пероральний це-
фалоспориновий антибіотик ІІІ-го покоління для 
лікування бактерійних інфекцій. Він характери-
зується широким спектром антимікробної дії та 
високою активністю щодо грамнегативних мік-
роорганізмів. Препарат також активний віднос-
но грампозитивних бактерій. 

Фламіфікс (цефіксим) застосовується при 
ряді інфекцій ЛОР-органів (риносинусит, отит, 
гострий і хронічний тонзиніти, аденоїдит). Фла-
міфікс (цефіксим) виробляється фірмою Ananta 
Medicare (Великобританія). Випускається в кап-
сулах 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. Добова 
доза для дітей у віці від 7 до 12 років – 100 мг 2 
рази на добу або 200 мг 1 раз на добу. Курс лі-
кування становить від 3 до 10-14 днів. 

Під нашим спостереженням за період з 
2009 по 2011 рр. знаходилось 22 дітей на фолі-
кулярну ангіну віком від 9 до 18 років. Із них 8 
дітей мали вік від 9 до 12 років, а 14 – від 13 до 
18 років. Діти скаржились на головний біль, пі-
двищення температури тіла в межах 38,1-39,1ºС, 
сильний біль в горлі при ковтанні. Нерідко спо-
стерігалась ірадіація болю у вухо, підвищена 
салівація. 

Фарингоскопічно мала місце розлита гі-
перемія і інфільтрація м’якого піднебіння і під-
небінних дужок, збільшення і гіперемія мигда-
ликів, наявність на їх поверхні жовтавих чи жо-
втаво-білих крапок (нагноєних фолікулів мигда-
ликів). В мазках із носа і зіва паличок Лефлера 
не знайдено. 

Діти були розподілені на дві групи: осно-
вну і контрольну. В основну групу входило 12 

дітей, в контрольну – 10. Групи були співстав-
лені за віком і перебігом захворювання. Дітям 
основної групи призначався Фламіфікс (цефік-
сим) і загальноприйняте лікування. Діти конт-
рольної групи отримували тільки загальноприй-
няте лікування. Фламіфікс (цефіксим) признача-
вся в дозах згідно рекомендаціям фірми-
виробника (Ananta Medicare – Великобританія): 
досередини дітям 9-12 років по 1 капсулі (100 
мг) двічі на добу, дітям 13-18 років по 1 капсулі 
(200 мг) також двічі на добу протягом 7 днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми 
(вплив на головний біль, вплив на біль в горлі 
при ковтанні, відчуття більш легкого перебігу 
захворювання, відчуття більш швидкого оду-
жання), фарингоскопічна картина (колір, конси-
стенція слизової оболонки м’якого піднебіння і 
піднебінних дужок, величина і колір мигдали-
ків, відсутність на їх поверхні нагноєних фолі-
кулів), показники температури тіла. 

При аналізі результатів лікування відзна-
чено більш інтенсивний регрес симптомів ангі-
ни у дітей основної групи. 

Так, всі діти цієї групи вказували на зник-
нення головного болю, 91% - на зникнення, 9% - 
на зменшення болю в горлі при ковтанні (на 5-6-
й день лікування), 59% - на більш легкий пере-
біг захворювання, 69% - на відчуття більш шви-
дкого одужання. В контрольній групі ці показ-
ники були значно нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 5-6-й день лікування у 91% дітей основ-
ної групи. Слизова оболонка м’якого піднебіння 
і піднебінних дужок у них мала рожевий колір, 
нормальну консистенцію, мигдалики мали зви-
чайну величину і колір, нагноєні фолікули були 
відсутні. У дітей контрольної групи нормаліза-
ція фарингоскопічної картини на 5-6-й день лі-
кування спостерігалась в 80% випадків. 

Нормалізація температури тіла на 5-6-й 
день лікування настала у всіх дітей основної 
групи. В контрольній групі температура тіла 
нормалізувалась на 5-6-й день лікування у 90% 
дітей. 

Всі діти переносили Фламіфікс (цефік-
сим) добре, алергічних реакцій та інших по-
бічних явищ не спостерігалось у жодної ди-
тини. 

Отже, застосування препарата Фламіфікс 
(цефіксим) для лікування фолікулярної ангіни у 
дітей виявилось ефективним. Отримані резуль-
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тати дають підставу рекомендувати Фламіфікс 
(цефіксим) для загального лікування фолікуляр-
ної ангіни у дітей в якості антибактерійного за-

собу. Фламіфікс (цефіксим) може поповнити 
арсенал засобів загальної дії для лікування фо-
лікулярної ангіни у дітей. 
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ГОСТРИЙ ОРОФАРИНГЕАЛЬНИЙ КАНДИДОЗ І МОЖЛИВІСТЬ  
ПРЕПАРАТУ ІТРУНГАР В ЙОГО ЛІКУВАННІ У ДОРОСЛИХ 

 
Кандидозне ураження слизової оболонки 

порожнини рота і горла, як правило, є поєдна-
ним і тому формулювати діагноз слід як “оро-
фарингеальний кандидоз” (И.С. Зарицкая и со-
авт., 2005). Гриби роду Candida в нормі є сапро-
фітами порожнини рота і горла, але при наявно-
сті сприятливих факторів проявляють свою па-
тогенність і мають етіологічне значення в роз-
витку орофарингеального кандидозу. Орофари-
нгеальний кандидоз є гострий і хронічний. Ос-
новними клінічними проявами гострого орофа-
рингеального кандидозу є біль і відчуття палін-
ня в порожнині рота і горлі, гіперемія і контакт-
на ранимість слизової оболонки, фібринозні на-
шарування білого кольору на ній. 

Проблема лікування орофарингеального 
кандидозу набуває все більшого значення в 
зв’язку з різким зростанням його частоти. Особ-
ливу значимість набувають своєчасна діагнос-
тика і проведення адекватного лікування. Зумо-
влено це тим, що кандидозне запалення, яке 
продовжується, може викликати генералізацію 
процесу у вигляді дисемінованого вісцерального 
кандидозу, кандидозного сепсису. Тому пода-
льша оптимізація методів лікування хворих на 
цю патологію, не дивлячись на існуючі різні 
способи терапії орофарингеального кандидозу, 
залишається актуальною задачею алергології і 
оториноларингології і до нинішнього часу (В.В. 
Скоробогатый, А.А. Гусакова, 2009). Одним з 
нових препаратів, що застосовуються в лікуван-
ні орофарингеального кандидозу, є Ітрунгар. 

Ми використали Ітрунгар в якості систе-
мної терапії в лікуванні гострого орофарингеа-
льного кандидозу у дорослих. Ітрунгар – це про-
тигрибковий препарат для системного застосу-
вання. Виробляється фірмою Ananta Medicare 
(Великобританія). До складу препарату входять 
діюча речовина ітраконазол і допоміжні речови-
ни: сахароза, гідроксипропілметилцелюлоза, 
крохмаль кукурудзяний. Випускається в капсу-
лах. 1 капсула містить 100 мг ітраконазолу. За-

стосовується при багатьох грибкових захворю-
ваннях організму, в тому числі при орофаринге-
альному кандидозі. При орофарингеальному 
кандидозі застосовується по 1 капсулі (100 мг) 1 
раз на добу протягом 15 днів. Місцево застосо-
вували зрошення слизової оболонки ротової по-
рожнини і горла 5 % розчином таніну. 

Під нашим спостереженням за останні 2 
роки знаходилось 26 хворих на гострий орофа-
рингеальной кандидоз віком від 19 до 36 років. 
Пацієнти скаржились на відчуття першіння, су-
хості і паління в порожнині рота і горлі, періо-
дичні пекучі болі в язику і нестерпний свербіж в 
горлі. 

При орофарингоскопії відмічались гіпе-
ремія слизової оболонки порожнини рота і гор-
ла, наявність на задній стінці горла, слизовій 
оболонці порожнини рота фібринозного наша-
рування. 

Хворі отримували Ітрунгар в дозах згідно 
рекомендаціям фірми-виробника (Ananta 
Medicare – Великобританія): досередини по 1 
капсулі (100 мг) 1 раз на добу протягом 15 днів. 

Про ефективність лікування судили по 
динаміці суб’єктивних відчуттів хворих, клініч-
ної картини захворювання. Клінічні симптоми 
оцінювали за характером і ступенем вираженос-
ті запальних явищ, відчуттям свербежу. На фоні 
проведеного лікування позитивна динаміка від-
мічалась уже на 5-6-й день лікування, клінічні 
симптоми купірувались до 10-12-го дня ліку-
вання (запальні явища регресували, неприємні 
відчуття і відчуття свербежу зникли). В загаль-
ному отримано наступні результати: добрий 
результат у 22 хворих, задовільний (зберігались 
помірні явища запалення) у 4. 

При застосуванні препарату Ітрунгар у 
жодного хворого не відмічалась погана стерп-
ність препарату або його небажані побічні дії. 

При спостереженні за пацієнтами протя-
гом 3 міс рецидив захворювання не відмічався. 
Таким чином, отримані результати свідчать про 
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те, що препарат Ітрунгар є ефективним засобом 
для лікування гострого орофарингеального кан-
дидозу. На підставі отриманих результатів мож-
на рекомендувати даний препарат для системно-

го лікування цієї патології. Ітрунгар може по-
повнити арсенал середників системної дії, що 
використовуються в лікуванні готрого орофари-
нгеального кандидозу у дорослих 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ 

 
Публікації наукових робіт оториноларин-

гологами Тернопільщини розпочались з 1960 
року. До того часу публікацій не було. 

Метою нашої роботи було дати характе-
ристику наукової діяльності оториноларинголо-
гів Тернопільщини з 1960 по 2011 рр. . За вказа-
ний період викладачами, аспірантами, клінічни-
ми ординаторами, магістрами, студентами гурт-
ківцями кафедри оториноларингології медично-
го університету, лікарями ЛОР-відділення уні-
верситетської лікарні, практикуючими оторино-
ларингологами інших лікувальних закладів міс-
та Тернополя та лікувальних закладів Терно-
пільської області опубліковано 1026 наукових 
праць, в їх числі 675 оригінальних статей, ано-
тацій, тез в журналах та збірниках, 1 моногра-
фія, 1 посібник, 2 методичні рекомендації, 1 ме-
тодичний лист, 1 інструктивно-методичний 
лист, 8 інформаційних листів, 58 спостережень з 
практики, 24 раціоналізаторських пропозицій, 1 
лекція, 141 огляд, 13 рецензій, 4 авторські сві-
доцтва, 14 патентів, деклараційних патентів на 
винахід, деклараційних патентів, патентів на 
корисну модель, 10 посвідчень на раціоналіза-
торські пропозиції, 8 з історії оториноларинго-
логії, 18 звітів про діяльність Тернопільського 
обласного наукового товариства отоларинголо-
гів, 6 рефератів планових наукових робіт кафед-
ри, 14 кандидатських дисертацій, 14 авторефе-
ратів кандидатських дисертацій, 3 докторські 
дисертації, 3 автореферати докторських дисер-
тацій, 6 рефератів кандидатських дисертацій. 
Переважна більшість наукових праць (823) опу-
блікована викладачами кафедри. Аспіранти, 
клінічні ординатори, магістри опублікували 88 
праць, студенти-гуртківці 17, практикуючі ліка-
рі 93 праці. Всі опубліковані праці оторинола-
рингологів Тернопільщини ми розподілили на 
26 розділів. 

1-й розділ «Загальні питання оторинола-
рингології і суміжних спеціальностей» включає 

62 публікації, з яких 43 належить викладачам, 1 
аспірантам, 10 студентам-гуртківцям, 8 практи-
куючим лікарям. Оригінальних статей, анотацій, 
тез опубліковано 49, інформаційних листів 1, 
спостережень з практики 8, раціоналізаторських 
пропозицій 4.  

2-й розділ «Організація охорони здо-
ров‘я» представлений 8 працями. З них 5 праць 
написано викладачами і 3 практикуючими ліка-
рями. Серед цих робіт 1 присвячена диспансер-
ному обслуговуванню населення ЛОР-
допомогою, 1 вкладу громадськості в справу 
охорони здоров‘я трудящих Тернопільської об-
ласті, 1 культурі медичного обслуговуваня хво-
рих в умовах села, 1 підвищенню ефективності 
використання оториноларингологічних ліжок, 1 
стану здоров‘я школярів, що постійно прожи-
вають в зоні посиленого радіаційного контролю, 
3 оториноларингологічній захворюваності шко-
лярів, що постійно проживають в зоні посилено-
го радіаційного контролю. 

В 3-му розділі «Зовнішнє вухо» представ-
лено 24 публікації, з яких 20 належить виклада-
чам, 1 аспірантам і 3 практикуючим лікарям. 16 
робіт являють собою оригінальні статті, анота-
ції, тези, 8 спостереження з практики. 5 публі-
кацій присвячено захворюванням вушної рако-
вини, решта 19 захворюванням зовнішнього 
слухового ходу. 

4-й розділ «Середнє вухо» складає 170 
опублікованих праць. Серед них 133 праці опу-
блікували викладачі , 22 аспіранти, клінічні ор-
динатори, магістри, 1 студенти-гуртківці, 14 
практикуючі лікарі. Оригінальних статей, ано-
тацій, тез опубліковано 154, інформаційних лис-
тів 2, методичних листів 1, методичних рекоме-
ндацій 1, спостережень з практики 9, раціоналі-
заторських пропозицій 4. Майже половина нау-
кових праць (71) з цього розділу присвячена 
різним питанням тимпанопластики. І це не див-
но. Адже за темою тимпанопластики захищено 3 
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кандидатські дисертації (аспіранти Г. С. Прота-
севич і Н. М. Рішко, практикуючий лікар О. І. 
Яшан) і 1 докторська дисертація (доцент О. І. 
Яшан). 

5-й розділ «Отосклероз» включає 10 пуб-
лікацій, з яких 9 здійснили викладачі і 1 студен-
ти-гуртківці. Всі 10 публікацій представляють 
собою оригінальні статті, тези. 

В 6-му розділі «Патологія звукового ана-
лізатора, методи дослідження» 7 опублікованих 
праць, з яких 5 написано викладачами, 1 клініч-
ними ординаторами і 1 практикуючими лікаря-
ми. 4 роботи присвячені патології звукового 
аналізатора, решта 3 методам дослідження. 
Оригінальних статей і тез опубліковано 4, раці-
оналізаторських пропозицій 3. 

7-й розділ «Зовнішній ніс і носова порож-
нина» включає 113 опублікованих праць. Серед 
них викладачами опубліковано 107 праць, сту-
дентами-гуртківцями 1, практикуючими лікаря-
ми 5. Із всіх опублікованих робіт 108 оригіналь-
них статей, анотацій, тез, 3 інформаційні листи, 
2 спостереження з практики. По захворюваннях 
зовнішнього носа 3 публікації, по патології но-
сової порожнини 110. Серед останніх 83 нале-
жать різним аспектам деформації перегородки 
носа. По хірургічному лікуванню цієї патології 
написано і захищено 2 дисертації: кандидатську 
(практикуючий лікар А. П. Ковалик) і докторсь-
ку (доцент Г. С. Протасевич). 

В 8-му розділі «Навколоносові пазухи» 
представлені 124 опубліковані роботи, з яких 87 
написано викладачами, 32 аспірантами і клініч-
ними ординаторами, 5 практикуючими лікаря-
ми. Серед цих робіт 112 оригінальних статей, 
анотацій і тез, 1 інформаційний лист, 1 інструк-
тивно-методичний лист, 3 спостереження з 
практики, 7 раціоналізаторських пропозицій. 
Абсолютна більшість публікацій (105) присвя-
чена різним аспектам верхньощелепної пазухи. 
По лікуванню хронічного гнійного верхньоще-
лепного синуїту написано і захищено 2 канди-
датські дисертації (заочні аспіранти П. В. Кова-
лик і Є. М. Єдинак), пишеться докторська дисе-
ртація (доцент Ю. М. Андрейчин). 

9-й розділ «Орбітальні і внутрішньочере-
пні ускладнення при ЛОР-захворюваннях» 
складається з 6 публікацій. Всі вони написані 
викладачами. Із 6 опублікованих праць 3 тези і 3 
спостереження з практики. 4 роботи присвячені 
внутрішньочерепним ускладненням і 2 орбіта-
льним. 

 10-й розділ «Лімфатичний апарат горла» 
представлений 94 публікаціями, з яких 85 нале-
жить викладачам, 6 аспірантам і 3 практикую-
чим лікарям. Серед цих робіт 85 оригінальних 
статей, анотацій, тез, 5 спостережень з практи-

ки, 4 раціоналізаторські пропозиції. 24 опублі-
ковані праці складають аденоїдні вегетації, 3 
паратонзилярні абсцеси, 1 камінь надмигдали-
кової ямки, 1 тонзилектомія, 16 ангіни (катара-
льна, фолікулярна, лакунарна). Але більшість 
опублікованих праць (49) присвячена різним 
аспектам хронічного тонзиліту. За тематикою 
цього захворювання виконано і захищено 2 кан-
дидатські дисертації (асистент А. Ф. Масик і 
заочний аспірант Д. В. Береговий).  

В 11-му розділі «Шия, горло, загорловий 
простір, стравохід» 31 публікація, з яких 29 на-
лежать викладачам і 2 практикуючим лікарям. Із 
31 опублікованої роботи 26 оригінальних статей 
і тез, 4 спостереження з практики, 1 раціоналіза-
торська пропозиція. 1 праця присвячена шиї, 25 
горлу, 1 загорловому простору, 4 стравоходу. 

12-й розділ «Гортань, трахея, бронхи» 
включає 45 опублікованих праць, з яких 31 опу-
блікували викладачі, 4 студенти-гуртківці, 10 
практикуючі лікарі. Серед опублікованих робіт 
40 оригінальних статей, тез, 4 спостереження з 
практики, 1 раціоналізаторська пропозиція. По 
тематиці гортані опубліковано 38 робіт, трахеї 
4, бронхів 3. Половина праць (19) з тематики 
гортані присвячена хронічному набряково-
поліпозному ларингіту (ларингіту Рейнке), хро-
нічному гіперпластичному ларингіту, гранульо-
мі гортані. З цієї тематики на кафедрі пишеться 
докторська дисертація (канд.. мед. наук А. П. 
Ковалик). 

13-й розділ «Новоутворення ЛОР-
органів» представлений 73 публікаціями, з яких 
47 належить викладачам, 26 практикуючим лі-
карям. Із всіх опублікованих робіт 59 оригіналь-
них статей і тез, 1 інформаційний лист, 1 мето-
дичні рекомендації, 12 спостережень з практи-
ки. Новоутворення ЛОР-органів представлені в 
6 публікаціях, парафаренгеального простору в 1, 
порожнини носа в 6, навколоносових пазух в 1, 
горла в 1, гортані в 21, вуха в 36. По останніх 
двох локалізаціях новоутворень виконано і за-
хищено 3 дисертації (2 кандидатські і 1 доктор-
ська): по раку гортані 1 кандидатська дисертація 
(практикуючий лікар О. В. Говда), по пухлинах 
вуха 1 кандидатська дисертація (практикуючий 
лікар В. Я. Бендера), 1 докторська дисертація 
(доцент П. В. Ковалик). 

В 14-му розділі «Інфекційні гранульоми 
верхніх дихальних шляхів» представлені лише 3 
опубліковані роботи, авторами яких є викладачі. 
З цих публікацій 2 оригінальні статті і 1 спосте-
реження з практики: 2 по склеромі верхніх ди-
хальних шляхів і 1 по туберкульозу гортані. По 
склеромі верхніх дихальних шляхів написана 1 
кандидатська дисертація (асистент Є. І. Туро-
вич).  
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15-й розділ «Огляди»включає 141 оглядо-
ву статтю з різних питань оториноларингології. 
140 праць опубліковані викладачами і 1 практи-
куючими лікарями. Всі 141 оглядову публікацію 
ми згрупували в 6 розділів: 1-й «Зовнішнє, сере-
днє і внутрішнє вухо» (31 публікація); 2-й «Зов-
нішній ніс і носова порожнина» (35); 3-й «На-
вколоносові пазухи» (26); 4-й «Лімфатичний 
апарат горла» (19); 5-й «Горло, загорловий про-
стір, шия, гортань, трахея» (14); 6-й «Загальні 
питання оториноларингології і суміжних спеці-
альностей» (16 публікацій).  

16-й розділ «Лекції» представлений 1 ле-
кцією «Показання до підслизової резекції пере-
городки носа» (автор доцент Г. С. Протасевич).  

17-й розділ «Рецензії» складають 13 реце-
нзій на книги: «Руководство по оториноларин-
гологии» (1997р.); «Невідкладна допомога в ди-
тячій оториноларингології» (1998р.); «Дитяча 
оториноларингологія» (1998р.); «Меатотимпа-
нопластика у хворих на хронічний середній 
отит» (1997р.); «Оториноларингологія» (1999р.); 
«Рецидивирующий средний отит» (2001р.); 
«Особливості клінічної анатомії та фізіології 
ЛОР-органів у дітей» (2002р.); «Дитяча амбула-
торна оториноларингологія» (2005р.); «Хроніч-
ний середній отит» (2003р.); «Секреторний се-
редній отит» (2005р.); «Інтубація та трахеосто-
мія» (2007р); «Дитяча оториноларингологія» 
(2008р.); «Запалення слухової труби у дітей» 
(2009р.). Авторами всіх рецензій є викладачі: 
доцент Г. С. Протасевич (9 рецензій), доцент Г. 
С. Протасевич і професор П. В. Ковалик (4 ре-
цензії). Рецензії опубліковані в «Журналі вуш-
них, носових і горлових хвороб» (1998р., №1; 
1999р. №1, №3; 2000р., №1; 2001р., №1, №6; 
2003р. №1; 2006р., №1, №3; 2007р., №1; 2008р., 
№5; 2010р., №3, №6). 

В 18-му розділі «Наукове життя» пред-
ставлені 18 звітів про діяльність Тернопільсько-
го обласного наукового товариства отоларинго-
логів по роках (з 1959 по 1977рр.) і опубліковані 
в 18 номерах «Журнала ушных, носовых и гор-
ловых болезней» по роках (з 1960 по 1978 рр.). 
Авторами звітів були голови і секретарі облас-
ного наукового товариства отоларингологів – 
викладачі. 

19-й розділ «З історії оториноларинголо-
гії» включає 8 публікацій, авторами 7 з них є 
викладачі і 1 практикуючі лікарі. Опубліковані 
роботи присвячені історії оториноларингологіч-
ної служби в Тернопільській області (2 публіка-
ції), історії кафедри оториноларингології Тер-
нопільської державної медичної академії імені І. 
Я. Горбачевського (до 40-річчя з дня заснуван-
ня) (1), історії кафедри оториноларингології 
Тернопільського державного медичного універ-

ситету імені І. Я. Горбачевського (до 50-річчя з 
дня заснування) (1), науковій діяльності отори-
ноларингологів Тернопільської області (1), ана-
лізу наукової, навчально-методичної і науково-
популярної діяльності оториноларингологів Те-
рнопільщини (1), кадрам кафедри оторинолари-
нгології медичного університету, ЛОР-
відділення стаціонару та ЛОР-кабінету поліклі-
ніки університетської лікарні (1), кадрам Терно-
пільської ЛОР-клініки (1 публікація). 

20-й розділ «Авторські свідоцтва» вклю-
чає 4 авторські свідоцтва, отримані викладачами 
(2) і і аспірантами кафедри (2). Загальним пи-
танням оториноларингології і суміжних спеціа-
льностей присвячене 1 авторське свідоцтво, ти-
мпанопластиці 1, верхньощелепним пазухам 2.  

В 21-му розділі «Патенти, деклараційні 
патенти на винахід, деклараційні патенти, пате-
нти на корисну модель» представлено 14 патен-
тів: 4 патенти на винахід, 7 деклараційних пате-
нтів на винахід, 1 деклараційний патент на ко-
рисну модель, 2 патенти на корисну модель. Всі 
патенти отримані викладачами кафедри. 2 пате-
нти присвячені тимпанопластиці, 3 злоякісним 
новоутворенням вуха, 3 верхньощелепній пазу-
сі, 1 отриманню сорбента на основі фосфату 
целюлози, 1 тест-об‘єкт люмінесцентного діаг-
ностичного дослідження, 2 корекції перегород-
ки носа, 1 способу хірургічного видалення гра-
нульом гортані, 1 способу реабілітації дихальної 
функції гортані.  

22-й розділ «Посвідчення на раціоналіза-
торські пропозиції» містить 10 посвідчень. Ав-
торами їх являються викладачі (6 посвідчень) і 
аспіранти (4). 3 посвідчення присвячені серед-
ньому вуху, 6 деформації перегородки носа, 1 
навколоносовим пазухам. 7 посвідчень видані 
Тернопільським медичним інститутом, 1 Терно-
пільським медичним інститутом імені академіка 
І. Я. Горбачевського, 2 Міністерством охорони 
здоров‘я України. 

23-й розділ «Реферати планових наукових 
робіт кафедри» включає 6 рефератів. Всі вони 
присвячені тимпанопластиці. Виконавцями їх 
були професор І. А. Яшан (6 робіт), доцент Р. Т. 
Лавецький (5), канд.. мед. наук А. Ф. Масик (5), 
доцент Г. С. Протасевич (4), канд.. мед. наук П. 
В. Ковалик (1 робота). 

В 24-му розділі «Дисертації (кандидат-
ські і докторські)» представлено 17 дисертацій 
(14 кандидатських і 3 докторські). Авторами 
дисертацій були викладачі (5 дисертацій), ас-
піранти (3), заочні аспіранти (4), практикуючі 
лікарі (5 дисертацій). Теми дисертацій стосу-
вались питань хірургічного лікування дефор-
мації перегородки носа (2 дисертації), тимпа-
нопластики (4), лікування хронічного гнійного 
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верхньощелепного синуїту (2), хронічного 
тонзиліту (2), лікування хронічного середньо-
го гнійного отиту (3), раку гортані (1), пухлин 
вуха (2), склероми верхніх дихальних шляхів 
(1 дисертація). 

25-й розділ «Автореферати дисертацій 
(кандидатських і докторських)» включає такі ж 
дані як і 24-й розділ «Дисертації (кандидатські і 
докторські)».  

26-й розділ «Реферати кандидатських ди-
сертацій» включає 6 рефератів, виконаних аспі-
рантами (5 рефератів), практикуючими лікарями 
(1 реферат). Тематика рефератів наступна: тим-
панопластика (2 реферати), консервативне ліку-
вання хронічного середнього гнійного отиту (1), 
лікування хронічного гнійного верхньощелеп-
ного синуїту (2), лікування хронічного тонзилі-
ту (1 реферат). 
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АЗИКЛАР В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ  
У ДОРОСЛИХ 

 
Гостре гнійне запалення середнього вуха 

є частим захворюванням серед дітей та дорос-
лих. Частота гострих середніх отитів становить 
25-30 % від загальної кількості захворювань ву-
ха (Н.В. Мишенькин, 1997). Діти і люди похило-
го віку хворіють значно частіше. Захворювання 
розвивається при дії бактерійної інфекції (стре-
птококи, стафілококи, дифтерійна, туберкульоз-
на палички), фільтрівних вірусів. Існує 4 шляхи 
проникнення інфекції в слизову оболонку бара-
банної порожнини: тубарний; транстимпаналь-
ний; гематогенний; ретроградний. У перебігу 
гострого середнього гнійного отиту розрізняють 
3 стадії: доперфоративну; перфоративну; репа-
ративну або одужання (зворотнього розвитку). 
При лікуванні гострого середнього гнійного 
отиту використовують різні засоби загальної і 
місцевої дії. При цьому головним в терапії дано-
го захворювання є адекватна антибактерійна 
терапія. Завдання адекватної антибактерійної 
терапії може бути успішно вирішене через ная-
вність широкого вибору антибактерійних пре-
паратів. 

Одним з таких препаратів є антибіотик 
Азиклар (кларитроміцин). Ми застосовували 
препарат Азиклар (кларитроміцин) як антибак-
терійний і протизапальний засіб при лікуванні 
гострого середнього гнійного отиту у дорослих 
в доперфоративній стадії. 

Азиклар (кларитроміцин) представляє со-
бою 14-членний напівсинтетичний макролідний 
антибіотик, що володіє унікальними фармако-
динамічними та фармакокінетичними властиво-
стями. Механізм дії цього препарату повзаний з 
порушенням синтезу білка в клітинах чутливих 

мікроорганізмів. Азиклар (кларитроміцин) має 
широкий спектр антибактерійної активності ві-
дносно типових і атипових збудників. Азиклар 
(кларитроміцин), крім антибактерійної, має неа-
нтибактерійну активність (Ю.И. Фещенко, Л.А. 
Яшина, 2008). Неантибактерійна властивість 
препарату Азиклар (кларитроміцин) – це імуно-
модулювальна, протизапальна, мукорегулюва-
льна дія. Азиклар (кларитроміцин) має “збалан-
сований” антибактерійний ефект, виявляючи 
активність проти патогенів, що мають як поза-, 
так і внутрішньоклітинну локалізацію (С.А. Ра-
чина и соавт., 2005). Препарат виробляється фі-
рмою Ananta Medicare (Великобританія), випус-
кається в таблетках по 250 мг, 500 мг № 10. 

В оториноларингології Азиклар (кларит-
роміцин) застосовується при гострому фарингіті 
(тонзиліті), викликаному S. pyogenes, гострому 
синуситі, викликаному S. pneumoniae, H. in-
fluenzae, M. catarrhalis, гострому середньому 
отиті, викликаному S. pneumoniae, H. influenzae, 
M. catarrhalis. Застосовується в наступних дозу-
ваннях: при гострому фарингіті (тонзиліті) по 
250 мг 2 рази на день протягом 10 днів; при гос-
трому синуситі по 250-500 мг 2 рази на день 
протягом 7-14 днів; при гострому середньому 
отиті по 500 мг 2 рази на день протягом 7-10 
днів 

Під нашим спостереженням за період з 
2007 по 2011 рр. знаходилось 35 хворих на гост-
рий середній гнійний отит в доперфоративній 
стадії віком від 20 до 43 років. Хворі скаржи-
лись на закладання вуха, шум у ньому, погір-
шення слуху, підвищення температури тіла в 
межах 37,1-38,1 ºС, різкий біль у вусі. Часто ві-
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дмічалась ірадіація болю у скроню, зуби та всю 
відповідну частину голови. 

При отоскопії відмічалась ін’єкція судин 
за ходом держання молоточка та радіально по 
барабанній перетинці (у 25 хворих), розлита гі-
перемія та інфільтрація барабанної перетинки, 
зникнення розпізнавальних пунктів барабанної 
перетинки (світлового конуса, проекції держа-
льця молоточка та його короткого відростка) (у 
10) і на цьому фоні випинання барабанної пере-
тинки у зовнішній слуховий хід (у 3 хворих).  

Хворі були розподілені на дві групи: ос-
новну (20) і контрольну (15). Групи були співс-
тавлені за віком і перебігом захворювання. Хво-
рі основної групи отримували Азиклар (кларит-
роміцин) і загальноприйняте лікування, контро-
льної – тільки загальноприйняте лікування. 
Азиклар (кларитроміцин) призначався в дозах 
згідно рекомендаціям фірми-виробника (Ananta 
Medicare –Великобританія): досередини по 1 
таблетці (250 мг) двічі на день протягом 7 днів. 
В комплекс лікування входили карболгліцери-
нові краплі у зовнішній слуховий хід (протягом 
3 днів) та судинозвужувальні краплі в ніс. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на закладання вуха, вплив на шум у вусі, 
вплив на погіршення слуху, вплив на біль у вусі, 
відчуття більш легкого перебігу захворювання, 
відчуття більш швидкого одужання (на 5-6-й 
день лікування)), отоскопічна картина (стан ба-
рабанної перетинки), показники температури 
тіла, показники тональної аудіометрії. При ана-
лізі результатів лікування відмічено інтенсив-
ніший регрес симптомів захворювання у хворих 
основної групи. 

Так, всі хворі з цієї групи вказували на 
зникнення закладання у вусі, зникнення шуму у 
вусі, покращення слуху, 90 % - на зникнення, 10 

% - на зменшення болю у вусі (на 5-6-й день 
лікування). В контрольній групі ці показники 
були значно нижчими. 

Покращення отоскопічної картини від-
значено на 5-6-й день лікування у 90 % хворих. 
Гіперемія барабанної перетинки у них була від-
сутня. В контрольній групі покращення отоско-
пічної картини відмічалось на 5-6-й день ліку-
вання у 70 % хворих. 

Нормалізація температури тіла на 5-6-й 
день лікування спостерігалась у всіх пацієнтів 
основної групи. В контрольній групі температу-
ра тіла нормалізувалась на 5-6-й день лікування 
у 80 % хворих. 

Показники тональної аудіометрії (змен-
шення кістково-повітряного інтервала на аудіо-
грамі) на 5-6-й день лікування значно покращи-
лись у 90 % хворих основної групи; в контроль-
ній групі зменшення кістково-повітряного інте-
рвала на тональній аудіограмі спострерігалось у 
80 % пацієнтів. 

Стерпність препарату Азиклар (кларит-
роміцин) у всіх хворих була доброю, алергічних 
реакцій та інших побічних явищ не відмічалось 
у жодного пацієнта. 

Таким чином, застосування препарату 
Азиклар (кларитроміцин) в лікуванні хворих на 
гострий середній гнійний отит в доперфоратив-
ній стадії підвищує ефективність лікування хво-
рих з цією патологією. Отримані результати да-
ють підставу рекомендувати Азиклар (кларит-
роміцин) для лікування гострого середнього 
гнійного отиту в доперфоративній стадії як ан-
тибактерійний і протизапальний засіб. 

Азиклар (кларитроміцин) може поповни-
ти арсенал середників загальної дії, що викори-
стовуються в терапії гострого середнього гній-
ного отиту в доперфоративній стадії у дорос-
лих. 
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НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХМЕРНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
В ЛЕЧЕНИИ СИНУИТОВ 

 
Воспалительные заболевания околоносо-

вых пазух в структуре ЛОР-патологии занимают 
одно из ведущих мест. В связи с этим проблемы 
своевременной и доступной диагностики сину-
ситов остаются актуальными. 

Самым распространённым методом диаг-
ностики остаётся обзорная рентгенография при-
даточных пазух носа. В настоящее время пред-
ставляет интерес ультразвуковая диагностика 
заболеваний придаточных пазух носа: это обу-
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словлено в первую очередь безопасностью 
ультразвука, широкой оснащенностью аппара-
тами УЗИ как поликлиник так и стационаров, 
бурным развитием технологий, позволившим 
улучшить разрешающую способность УЗИ.  

Целью исследования является сравнение 
информативности двухмерного ультразвукового 
исследования и обзорной рентгенографии при-
даточных пазух носа в диагностике экссудатив-
ных форм гайморитов. Как известно золотым 
стандартом диагностики гайморита является 
пункция придаточных пазух носа, которая вы-
полнялась всем пациентам вошедшим в группу. 
Исследование проводилось на базе ЛОР-
отделения ГКБ №11 г. Одессы. 

В группу вошли 43 пациента у которых на 
обзорных рентгенограммах придаточных пазух 
носа были выявлены изменения пневматизации 
гайморовых пазух, в виде затемнения, уровня 
жидкости, полукруглой тени. Всем пациентам 
было проведено двухмерное ультразвуковое 
исследование, эндоскопия полости носа, диаг-
ностическая пункция гайморовых пазух, обще-
клинические исследования, обзорная рентгено-
грамма придаточных пазух носа. 

В первую группу вошли 22 человека у ко-
торых на обзорных рентгенограммах выявлено 
тотальное затемнение верхнечелюстных пазух, 
при проведении ультразвукового исследования 
у 14 из них выявлен отек слизистой с наличием 

экссудата в полости пазухи, что было подтвер-
ждено результатами пункции у 13 человек, у 1 
человека отделяемое при пункции не получено; 
у 8 человек выявлен отек слизистой, при пунк-
ции отделяемое получено не был. 

Во вторую группу вошли 18 человек, у 
которых на снимках выявлен горизонтальный 
уровень жидкости в верхнечелюстной пазухе, 
при проведении ультразвукового исследования 
у 16 человек выявлен экссудат что было под-
тверждено при пункции, у 2 человек выявлен 
отек слизистой оболочки при этом результаты 
пункции также были отрицательными. 

В третью группу вошли пациенты (3 че-
ловеке) у рентгенологически в верхнечелюст-
ных пазухах обнаружена полукруглая тень. При 
проведении УЗИ у 1 человека обнаружена киста 
прилегающая к передней стенке. В 2 случаях 
изменения не выявлены. При проведении диаг-
ностических пункций у 3 человек получена кис-
тозная жидкость под давлением. 

Выводы: полученные данные недоста-
точны для статистической обработки, однако 
можно сделать предварительные выводы о пре-
имуществе УЗИ перед рентгенографией при 
дифференциальной диагностике отека слизи-
стой и наличия экссудата, диагностические не-
удачи при проведении УЗИ пациентам с кистой 
верхнечелюстной пазухи требуют дальнейшего 
усовершенствования техники УЗ сканирования. 

 
© С.М. Пухлик, М.С. Бучацкий, А.П. Щелкунов, 2012  
 
 
 

 
 
 

С.М. ПУХЛИК, НАСЕР ШАМХИ АЛИ ЭЛЬ-ХАБИБ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ  
ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 

 
Эффективность иммунотерапии зависит 

от качества аллергенов, лучше «попадания в 
цель» достигается использованием аллергенов, 
например, собранных в квартире больных ал-
лергией к домашней пыли (С.М.Пухлик, 2000; 
Алешина Р.М., 2005). Возможно, такой же под-
ход необходим для специфической иммуноте-
рапии поллинозов с помощью региональных 
аллергенов, когда пыльца растений собирался в 
той же местности, где живет пациент. 

Впервые для специфического лечения 
поллинозов применены регионарные аллергены 
в виде драже для сублингвального рассасыва-
ния. Проведен сравнительный анализ эффектив-

ности СИТ по применению регионарных и стан-
дартных аллергенов на 55 больных. Клиниче-
скими и аллергологическими исследованиями, 
проведенными через 1 и 2 года от начала лече-
ния, установлена высокая эффективность суб-
лингвальной специфической иммунотерапии 
больных. Использование в качестве лечебного 
аллергена пыльцу трав, собранных в регионе 
проживания больных, достоверно повышает 
эффективность лечения по сравнению с исполь-
зованием стандартных аллергенов. Через 1 и 2 
года от начала наблюдалось достоверное сни-
жение и нормализация уровней специфических 
IgE, что коррелирует с изменением проявлений 
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субъективных симптомов. Лучшие результаты 
были получены в группе больных пролеченных 
регионарными аллергенами, они улучшаются 
вместе со сроками принятия СлИТ – результаты 
через два года лечения лучше, чем через  
год.  

 Высокая эффективность и хорошая пере-
носимость лечения методом специфической 

иммунотерапии с применением пероральных 
форм аллергенов позволяет рекомендовать их 
для лечения больных сезонным аллергическим 
ринитом. Для этой цели лучше использовать 
аллергены, созданные из пыльцы растений, ко-
торые растут именно в том регионе, где живет 
пациент. Это повышает качество лечения и, со-
ответственно, клинические результаты. 

 
© С.М. Пухлик, Насер Шамхи Али Эль-Хабиб, 2012  
 
 

 
 
 
 

В.М. РАХМАНОВ, Д.И. КЛИМЕНКО, Р.В. РАХМАНОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
И ВЗРОСЛЫХ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 

 
Поражение слухового и вестибулярного 

анализаторов, как правило, сочетаются с психи-
ческими и психотическими расстройствами, ко-
торые нередко становятся доминирующими в 
клинической картине заболевания и требуют 
проведения неотложных психотерапевтических 
мероприятий. 

Цель настоящей работы – изучить осо-
бенности сочетаний заболеваний органа слуха и 
вестибулярной дисфункции с психическими и 
психотическими расстройствами для оптимиза-
ции психосоциальной реабилитации больных. 

Под нашим наблюдением находилось 273 
больных (122 ребенка и 151 взрослый) с различ-
ными сочетаниями растройства слуха, вестибу-
лярной функции и психической сферы. В ре-
зультате проведенных исследований установле-
но, что у 40 (32,8%) детей и 41 (27,2%) взросло-
го сенсоневральная тугоухость (СНТ) проявля-
лась как превалирующая патология, в то время 
как другие отклонения в состоянии здоровья 
отсутствовали или были выражены незначи-
тельно. 

У 66 (54,1%) детей СНТ сочеталась с вы-
раженными растройствами психической дея-
тельности, а именно: аутизмом (38 детей), ло-
гоневрозом (9), энурезом (6), последствиями 
нейроинфекции, перенесенной черепно-
мозговой травмой (ЧМТ) в виде астено-
невротического (4), депрессивного (3) синдро-
мов, вегетативно-сосудистой дистонией (ВСД) 
(6лиц). У 11 (9%) пациентов выявлены кохлео-
вестибулярные расстройства (КВР) вследствие 
поражения периферических и центральных от-
делов слухового и вестибулярного анализато-
ров на фоне последствий ЧМТ, ВСД. У этих 

лиц наблюдалась выраженная лабильность 
психических функций. 

В группе взрослых больных с СНТ и рас-
стройствами психической сферы (69 человек – 
58,9%) превалировали лица с депрессивным (39) 
и астено-невротическим (32) синдромами и 
упорными ушными шумами (12лиц). КВР выяв-
лены у 21 (13,9%) взрослого больного. Психиче-
ские расстройства у этих лиц были более тяже-
лыми, чем в остальных группах больных. Тече-
ние заболевания носило ремитирующий харак-
тер с резким ухудшением статуса в период обо-
стрения (резкая тревога, страх, опасность суи-
цидальных действий). 

В зависимости от выявленной тяжести па-
тологии для каждого больного была сформиро-
вана индивидуальная программа реабилитации, 
базирующаяся на принципах методики психо-
физиологической реабилитации больных с на-
рушением слуха, разработанной профессором 
В.М. Рахмановым (1988). Программа включала 
использование следующих технологий: игло-
рефлексотерапию по традиционным и специ-
альным схемам; гипнотерапию, в том числе с 
выполнением заданий по развитию слуха в ус-
ловиях гипнотичского сна; массаж и физиотера-
певтические процедуры; занятия с дефектоло-
гом и психологом; тренинг по развитию слухо-
вой функции в условиях дозированного исклю-
чения зрительного анализатора и с использова-
нием различных цветовых гам; психотерапию и 
обучение поведенческим реакциям лиц, непо-
средственно контактирующим с больным; заня-
тия по развитию музыкальных навыков и худо-
жественного творчества у детей ; оптимальную 
профориентацию и др. По показаниям, больным 
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проводили местное лечение ЛОР органов; лицам 
с соматической патологией назначали патогене-
тическую и симптоматическую медикаментоз-
ную терапию. Перечень реабилитационных тех-
нологий, последовательность и продолжитель-
ность их применения, реабилитационная насы-
щенность вида лечения определялась в зависи-
мости от их переносимости пациентом, эффек-
тивности и этапа лечения. Программа преду-
сматривала проведение не менее трех циклов 
реабилитации для детей и двух – для взрослых. 

Проведенный анализ результатов психо-
социальной реабилитации больных показал ее 
высокую эффективность у 81% случаев после 
первого цикла реабилитации, у 88% - после вто-
рого цикла, и у 93% - после третьего цикла реа-
билитации. Наиболее сложной проблемой оста-
ется реабилитация детей с аутизмом и у взрос-
лых старших возрастных групп с церебральным 
атеросклерозом и хронической недостаточно-
стью мозгового кровообращения. 

 
© В.М. Рахманов, Д.И. Клименко, Р.В. Рахманов, 2012  
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АРТТЕРАПИЯ (АТР) В СИСТЕМЕ МЕДИКО-И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СЕНСОРНЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 

Несмотря на предпринимаемые меры по 
профилактике нарушений слуха, наблюдается 
четкая тенденция к росту количества больных с 
тугоухостью и глухотой, заболевших в детском 
возрасте и сохраняется достаточно высокий 
уровень выхода их на инвалидность.  

В нашей практике, с целью медико-
социальной реабилитации детей с ограничен-
ными сенсорными возможностями, в частности 
с сенсоневральным нарушением слуха, АТР яв-
ляется одним из главных составляющих (тера-
певтических) факторов в оказании им целена-
правленной помощи. В этот комплекс входят 
специальные психологические и психотерапев-
тические методы, которые позволяют влиять на 
нравственную (духовную) жизнь семьи больно-
го, в т.ч. позволяет преодолеть такие качества, 
как стеснительность, нерешительность, страх, 
боязнь, тревога перед незнакомыми и др. Ком-
плекс проводится в три этапа.  

Первый этап – ознакомление с больными, 
выбор методики снятия дезадаптации, устране-
ние вторичных невротических и соматоформ-
ных расстройств. Второй – самостоятельный 
выбор больными тем и материалов для реализа-
ции замысла. При необходимости психолог или 
психотерапевт поддерживает творческие ини-
циативы. К оказанию помощи новым больным 
могут привлекаться больные, прошедшие реа-
билитационные мероприятия. Третий – пациен-
там предоставляется возможность для самостоя-
тельного изготовления поделок, рисунков, фи-
гур и т.д. В конце занятия в коллективе больных 

и их родственников, в т.ч. детей и родителей 
обсуждаются качества, которые были активизи-
рованы в ходе творческого процесса. 

Дети по-разному воспринимают АТР и 
значимость ее видоизменяется в процессе про-
ведения реабилитационных мероприятий. На 
начальных этапах АТР – преследует адаптивные 
цели, на последующих этапах – коммуникатив-
ные цели. Терапевт, в зависимости от результа-
тов терапии, может усложнить задачи для раз-
вития когнитивных процессов и достижения 
новых навыков для воздействия на эмоциональ-
но-волевую сферу больного. В ряде случаев - 
успокаивающих (седативных) или активизи-
рующих воздействие. При этом, переходя от 
индивидуальной к коллективной коммуникации, 
для достижения лечебного эффекта привлека-
ются несколько пациентов и используется их 
самовыражение и приобретение новых навыков 
в процессе свободного общения. На начальных 
этапах АТР активно участвуют сами родствен-
ники, в т.ч. родители детей, в последующем их 
помощь играет более пассивную роль или во-
обще исключается из общения. Это способству-
ет снятию гиперопеки, ликвидации негативного 
отношения к АТР. С целью повышения мотива-
ции к АТР используют метод поощрения. 

АТР следует проводить не только в рам-
ках отдельных кабинетов, но и на природе (ри-
сунки на асфальте, игры на песке, вылепить сне-
гурочку и др.). Изготовленные поделки поде-
лить между больными. Например, одну часть 
рисунка выполняет один больной, другую часть 
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– другой больной (даже с заданием на дом, под-
держкой терапевта или лидера группы: чаще 
среди больных с невротическими и сомато-
формными расстройствами, т.к. они более ком-
муникабельны, чем больные с ограниченными 
возможностями). В конце обязательно прово-
дится конкурс рисунков, поделок и др. с торже-
ственным поощрением больных с использова-
нием опосредования и потенцирования, пози-
тивных черт больных, с императивным внуше-
нием в бодрствующем состоянии.  

Возможности АТР у больных с ограни-
ченными сенсорными возможностями неисся-
каемы и, в комплексе с другими методами, по-
зволяют выработать новые навыки и способно-
сти у больных и их семьях. При этом в комплек-
се АТР является одним из главных элементов 
индивидуальных и групповых психотерапевти-
ческих занятий и психологических воздействий 
на больных, способствующих их адаптации и 
коммуникации в микро- и макросреде. 

 
© В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов, Д.И. Клименко, 2012  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ  
В ПРОЯВЛЕНИИ СЕНСОНЕВРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СЛУХА 

 
До настоящего времени значимость не-

благоприятных социально-бытовых условий, в 
частности хронических и острых психотравим-
рующих факторов в этиопатогенезе сенсонев-
ральных нарушений слуха не изучена. На осно-
ве наших многолетних наблюдений нами были 
выявлены большие значимости психотравми-
рующих ситуаций в проявлении сенсоневраль-
ных нарушений слуха. В частности, острые и 
хронические психотравмирующие ситуации, 
неблагоприятные социально-бытовые условия и 
др. факторы способствуют выделению большого 
количества кортикостероидов (КС), производи-
мых корой надпочечников и катехоламинов 
(КХ), производимых из мозговых веществ над-
почечников.  

При нормальном протекании беременно-
сти и благоприятных социально-бытовых усло-
виях КС и КХ синтезируется, в малых дозах по-
падают в кровь и стимулируют физиологиче-
ские процессы. При острых и хронически про-
должающихся психотравмирующих ситуациях в 
кровь матери и плода (в перинатальном перио-
де) попадает большое количество КС и КХ, ко-
торые блокируют и тормозят формирование и 
развитие центральной нервной системы (ЦНС) и 
др. В постнатальном периоде, особенно у мла-
денцев (при кормлении их грудью), психотрав-
мирующие ситуации активизируют выделение 
большого количества КС и КХ и они, попадая в 
организм младенцев с молоком матери, нега-
тивно влияют на формирование и нормальное 
развитие ЦНС. 

Острые и хронические психотравмирую-
щие ситуации в первой половине беременности 

вызывают у ребенка изменения в структуре 
формирования ЦНС. Если у матери наблюда-
лась патологическая беременность, в т.ч. угроза 
выкидыша, проводились бесчисленные меди-
цинские манипуляции, имели место другие пси-
хотравмирующие факторы, то у таких детей в 
будущем диагностировали тяжелые формы на-
рушений сенсомоторного и психоречевого раз-
вития, в том числе – сенсоневральное наруше-
ние слуха (III-IV степени). 

Если психотравмирующая ситуация была 
одноразовой, при нормально протекающей бе-
ременности и в дальнейшем социальная среда 
была благополучной, тогда у этих детей диагно-
стировались аутического круга расстройства 
(АКР) с I-II степенью сенсоневрального нару-
шения слуха. 

Такая же закономерность фиксировалась 
у детей, матери которых испытывали хрониче-
скую психотравму во 2-й половине беременно-
сти и в постнатальном периоде. 

Перенесенные сильные психотравми-
рующие ситуации влияли на поведение и меж-
личностные отношения детей. В частности, 
кроме сенсоневрального нарушения слуха, ау-
тического круга расстройств (АКР) и аутизма 
(А), у детей, матери которых или они сами пе-
режили сильные психотравмы, наблюдались 
личностные, поведенческие и гиперкинетиче-
ские расстройства, ауто- и гетероагрессия с 
расстройством когнитивных процессов и ком-
муникативных способностей. У детей, матери 
которых перенесли психотравмирующие си-
туации при нормально протекающей беремен-
ности, даже при отсутствии нарушения слуха, 
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диагностируются невротические и сомато-
формные расстройства, с преимущественным 
когнитивным дефицитом, гиперактивным по-
ведением. В частности, у детей, которые пере-
несли психотравму в пер- и постнатальном пе-
риоде, наблюдается беспокойный сон, чувстви-
тельность к окружающим сенсорным раздра-
жителям, эмоциональная лабильность, чаще 
скудность и др. В возрасте от года и более от-
четливо выделяются психопатологические и 
патопсихологические симптомы (синдромы), в 

т.ч. нарушение коммуникации, задержка пси-
хоречевого и психомоторного развития. Чаще 
выявляется оглушенность, отрешенность с вы-
раженными гиперактивным поведением и сен-
ситивностью. Таким детям чаще ставится ди-
агнозы: умственная отсталость F70 – F79; рас-
стройство психологического (психического) 
развития F80 – F89; эмоциональное расстрой-
ство и расстройство поведения, начинающееся 
обычно в детском и подростковом возрасте F90 
– F99 и др. 
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В.М. РАХМАНОВ, Р.В. РАХМАНОВ, Д.И. КЛИМЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
СЕНСОРНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ . «ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (ШР) 

 
С целью повышения эффективности ме-

дицинских и психосоциальных реабилитацион-
ных мероприятий при оказании помощи боль-
ным с ограниченными сенсорными возможно-
стями, в частности детям с сенсоневральным 
нарушением слуха, следует организовать обуче-
ние самих родителей определенным медицин-
ским навыкам психологической и педагогиче-
ской помощи детям. С этой целью в структуре 
нашего Центра организована ШР. На практике 
более 90 % родителей, услышав от специали-
стов о неизлечимости болезни ребенка, испыты-
вают сильнейший стресс. В начальном периоде 
болезни ребенка они дезорганизованы, дезин-
тегрированы. Как было указано в наших ранних 
исследованиях в дальнейшем у родителей воз-
никают невротические, соматоформные и др. 
психические, неврологические, соматические 
заболевания. Они превращаются в пациентов 
«врачебных лабиринтов». Это дополнительно 
усугубляет их состояние, в т.ч. состояние детей. 
Кроме того, из-за чрезмерного переживания и 
неадекватного реагирования на постигшие их 
проблемы, родители негативно влияют на ре-
бенка. Некоторыми элементами негативных 
влияний являются: а) гиперопека; б) жалость 
(патологическая); в) повторение при больных 
детях их недостатков и жалоб; г) ограничение в 
трудовой деятельности; д) болезненная стесни-
тельность, скрытие болезни ребенка и ограни-
чение контактов с окружающими; е) прощение 
капризов детей; ж) чрезмерное переживание 
болезни ребенка; з) проявление эмоциональной 
несдержанности родителей (плач, слезы и жало-

бы) на глазах у ребенка; и) страх перед буду-
щим; к) ограничение внимания к другим членам 
семьи из-за чрезмерного внимания к больному 
ребенку; л) вера в нетрадиционные методы ле-
чения (колдунов, знахарей и др.) и игнорирова-
ние традиционных методов и рекомендаций 
специалистов и др. Как показывает практика, 
из-за жалости к ребенку многие родители огра-
ничивают самостоятельное развитие ребенка. В 
частности, кормят ребенка даже «сидя перед 
телевизором», берут на руки и др., хотя сами 
дети способны к самостоятельному питанию и 
ходьбе. Это дополнительно тормозит психоре-
чевое развитие, в т.ч. мелкой и крупной мотори-
ки, санитарно-гигиенических норм поведения, 
пищевых навыков. Все эти проблемы и, исте-
кающие из этого, негативные последствия со 
стороны родителей и отдельных членов семьи 
являются предметом обсуждения в ШР для вы-
работки способов ухода от этой проблемы. К 
обсуждению проблемы привлекаются другие 
специалисты, дети, принимающие лечение и их 
родители, которые являются активными участ-
никами в ШР. 

Для более эффективного проведения ле-
чебно-реабилитационных мероприятий в струк-
туре ШР создается родительский комитет (РК). 
Избирается председатель РК, заместитель по 
культурно-массовым мероприятиям, замести-
тель по проведению поддерживающих лечебно-
реабилитационных мероприятий и др. РК ак-
тивно работает под руководством врачей, пси-
хологов, педагогического коллектива и выпол-
няет дополнительные функции при проведении 
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лечебно-реабилитационных мероприятий. В РК 
избираются те родители, которые прошли весь 
комплекс лечебно-реабилитационных меро-
приятий и имеют опыт работы. Особенно роди-
тели, имеющие организаторские способности, в 
т.ч. специалисты психологи, педагоги и др. 

В процессе лечебно-реабилитационных 
мероприятий с родителями, имеющими невро-
тические и соматоформные расстройства, свя-
занные со стрессом (переживания из-за болезни 
ребенка или других членов семьи) и с целью 

повышения эффективности работы РК прово-
дится психолого-психотерапевтическая помощь 
или в индивидуальном порядке оказывается це-
ленаправленная лечебная помощь самим роди-
телям. В нашей практике многие элементы ор-
ганизации помощи больным детям ШР мы ши-
роко используем и при лечении взрослых боль-
ных, в частности при работе с их родственника-
ми, в процессе лечения и после выписки, при 
проведении поддерживающей терапии в амбу-
латорных условиях. 
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛЕЕРОВ 

 
В последнее время заболеваемость сенсо-

невральной тугоухостью увеличилась, что свя-
зано с влиянием различных внешних факторов, 
в частности, интенсивных акустических нагру-
зок. В современную жизнь к производственным 
шумам добавились бытовые, коммунальные, а 
также звуковые нагрузки, получаемые при про-
слушивании плееров. Из литературных данных 
известно, что шум оказывает влияние не только 
на слуховой анализатор, но и на другие органы 
и системы: сердечнососудистую, центральную 
нервную и др. Ряд авторов указывает, что в ос-
нове нарушения функции улитки лежит сосуди-
стый фактор (Ю.В. Мтн та сшвав., 2000; A.I. 
Розкладка та сшвавт., 2005; Т.В. Шидловська та 
сшвав., 2008). Поэтому, лицам, использующим 
плееры целесообразно проводить реоэнцефало-
графическое обследование для изучения состоя-
ния сосудов головного мозга. 

В JIOP-клинике ХНМУ были обследова-
ны пользователи плееров - 60 человек, которые 
были разделены на 2 группы по 30 человек в 
каждой. В первую группу вошли лица, имеющие 
жалобы аудиологического характера, во вторую 
- индивидуумы, не имеющие таковых жалоб. 
Контрольную группу составили 25 здоровых 

лиц, не использующих плееры. Всем лицам про-
водилась реоэнцефалография (РЭГ). Установле-
но, что в обеих клинических группах отмечался 
дистонический тип РЭГ, в основном, по гипер-
тоническому типу. Наиболее выраженные каче-
ственные изменения были у меломанов I клини-
ческой группы. 

При количественном анализе полученных 
результатов у пользователей плееров как I, так и 
II исследуемых групп выявлены признаки по-
вышения 

тонуса мозговых сосудов с акцентом на 
вертебро-базилярный бассейн, снижение пуль-
сового кровенаполнения, затруднение венозного 
оттока. Более значимые гемодинамические из-
менения регистрировались у меломанов I кли-
нической группы, которые предъявляли жалобы 
аудиологического характера. 

Таким образом, исследование церебраль-
ной гемодинамики у лиц, подвергающихся дли-
тельным звуковым нагрузкам (прослушивание 
плееров) является важным для ранней диагно-
стики сосудистых расстройств, которые появ-
ляются на ранних этапах патологического про-
цесса даже при отсутствии аудиологических 
субъективных симптомов. 
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А.П. РЫБАЛКО, И.А. УЛЬЯНОВ, А.Ф. ПАТОКА (МАКЕЕВКА, УКРАИНА) 

МЕСТНАЯ ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ГАЙМОРИТА 
 

Синусит – ведущая патология в оторино-
ларингологии, как в поликлинике, так и в ста-
ционаре. В последние десятилетия заболевае-
мость синуситами увеличилась почти в 3 раза, а 
удельный вес госпитализированных больных 
растет ежегодно на 1,5-2%. Лечение таких паци-
ентов остается одной из самых актуальных про-
блем оториноларингологии (Д.И. Заболотный, 
2010).  Гайморит или верхнечелюстной синусит 
(ВЧС) – воспаление слизистой оболочки верх-
нечелюстной пазухи (Г.З. Пискунов, С.З. Пис-
кунов, 2006). Наиболее часто наблюдаемой 
формой ВЧС является гнойная. Одним из тра-
диционных способов терапии гнойных гаймори-
тов является пункционный метод (А.С.Лопатин 
и соавт., 2006). Его основные принципы - эва-
куация патологического отделяемого из синуса, 
дренирование и топическое лечение воспали-
тельного процесса, осуществляемое введением в 
пазуху различных лекарственных веществ (ЛВ). 
При всех своих достоинствах, основным из ко-
торых является прямой доступ к очагу воспале-
ния, пункционный метод имеет недостатки. Не-
обходимым условием восстановления мукоци-
лиарного клиренса (МЦК) и эрадикации возбу-
дителя синусита, как критериев излечения ВЧС, 
является чистая, «отмытая», слизистая оболочка 
пазухи. Используемое в повседневной практике 
количество жидкости (200-400 мл) при промы-
вании синуса недостаточно для выполнения это-
го условия. «Золотым стандартом» при первой 
пункции является забор и посев отделяемого с 
целью определения возбудителя и последующей 
адекватной этиотропной терапией, что затруд-
нительно в практической деятельности врача 
поликлиники из-за ограниченных сроков лече-
ния и нетрудоспособности пациента. Поэтому в 
пазуху вводят ЛВ, подобранные эмпирическим 
путем. Они все, в основном, угнетают МЦК 
(Г.З. Пискунов, В.А. Клевцов, 1982). Чаще всего 
в пазуху вводят растворы антибиотиков, что 
нередко приводит к развитию грибковой флоры, 
увеличению риска возникновения медикамен-
тозной аллергии. 

 Целью нашей работы было определение 
эффективности очищения слизистой оболочки и 
восстановления МЦК при лечении ВЧС, дости-
гаемое промыванием пазухи жидкостью, не уг-
нетающей МЦК (0,9% раствором NaCl) в коли-
честве, превышающим объем синуса в 50-70 раз, 
без местного использования ЛВ. 

 Материалы и методы. В период 2009-
2012 гг. на базе поликлиник ГКБ № 2 и ГКБ № 5 

г. Макеевки мы наблюдали 368 пациентов с не-
осложненным гнойным ВЧС. Больные были в 
возрасте от 20 до 65 лет. Мужчины составили 45 
%, а женщины – 55 % от общего количества на-
блюдаемых пациентов. Острый ВЧС диагности-
рован нами у 83 % больных, хронический у 17 
% соответственно. Двусторонний процесс мы 
наблюдали у 72 % пациентов. Все больные дали 
согласие на пункционный способ лечения. От 
установки дренажей в пазухи мы отказались, 
чтобы исключить фактор «инородного тела». 
Основная группа больных из 211 (57,3%) чело-
век получала стандартизированное лечение – 
антибиотики, антигистаминные средства, мест-
ные и системные деконгестанты, секретолитики, 
НПВС, витамины, эубиотики. Пациентам этой 
группы мы выполняли пункции гайморовых 
пазух, от 2 до 5 раз на курс, с последующим 
промыванием стерильным 0,9 % раствором 
NaCl в количестве от 1500 до 2000 мл на одну 
пазуху однократно без последующего введения 
ЛВ. Контрольная группа из 157 (42,7%) человек 
получала ту же терапию, но пазухи у них про-
мывали растворами антисептиков в объеме до 
300 мл и в полость синуса вводили водные рас-
творы антибиотиков, антисептиков, кортикосте-
роидов, муколитиков. Также пациентам обеих 
групп мы рекомендовали употребление жидко-
сти в виде питья не менее 3 литров в сутки. Ре-
зультаты проводимого лечения мы оценивали 
по изменению состояния больных, улучшению 
носового дыхания, изменению количества и ка-
чества назального секрета, отделяемого полу-
чаемого при промывании пазух, рентгенологи-
ческого и лабораторного контроля, срокам ле-
чения до клинического выздоровления. 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. В 1 - 2 сутки от начала лечения 96 % боль-
ных основной группы и 57 % больных кон-
трольной группы отмечали увеличение количе-
ства выделений из носа с изменением их конси-
стенции от густых к более жидким, от гнойных 
к слизистым. Мы оценили это как начало вос-
становления МЦК и самоочищения пазух. 
Уменьшение количества выделений происходи-
ло на 4 - 5 сутки у пациентов основной группы и 
на 6 - 7 сутки у больных контрольной группы. 
При этом на 6-7 сутки лечения у 85% больных 
основной группы при промывании синуса пато-
логическое отделяемое не получено, тогда как у 
68 % больных контрольной группы был получен 
гной в виде сгустков. В 1 - 3 сутки от начала 
лечения у 84 % больных основной и у 85 % кон-
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трольной групп уменьшалась или исчезала го-
ловная боль, боль и ощущения тяжести в облас-
ти проекции синуса. Но при этом у 12 % боль-
ных контрольной группы на 2 - 4 сутки зало-
женность носа не уменьшалась, а иногда и уве-
личивалась - при риноскопии было видно уси-
ление отека слизистой оболочки полости носа, 
больше в области среднего носового хода. Мы 
рассматривали это как локальную реакцию на 
вводимое в пазуху ЛВ. Также у 10 % этих боль-
ных после введения ЛВ отмечались преходящие 
парестезии в зубах верхней челюсти. Средние 
сроки лечения у больных основной группы при 

остром ВЧС составили - 7,1 дней, при обостре-
нии хронического ВЧС - 10,6 дней. У больных 
контрольной группы - при остром ВЧС - 8,4 
дней, при обострении хронического ВЧС -11,7 
дней соответственно. 

Выводы. 
Приведенная выше методика лечения 

ВЧС доступна в амбулаторной практике отори-
ноларинголога, снижает риск аллергических 
осложнений лечения и грибковых поражений 
синуса. Достаточная клиническая эффектив-
ность позволяет использовать ее у больных с 
неосложненным гнойным гайморитом. 

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

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, П.В. АНДРЕЕВ, А.В. ХАРЬКОВСКИЙ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ПЕРИТОНЗИЛЛЯРНЫЙ АБСЦЕСС – НУЖНА ЛИ ТОНЗИЛЛЭКТОМИЯ? 
 

Хронический тонзиллит – одна из наибо-
лее обсуждаемых патологий современной ото-
риноларингологии. С одной стороны связь тон-
зиллита со многими соматическими заболева-
ниями требует радикального подхода к лече-
нию, а с другой стороны важность небных мин-
далин в осуществлении как специфической так 
и неспецифической иммунной защиты предпо-
лагает щадящее отношение к этому органу. 

Данная работа посвящена изучению одно-
го из осложнений хронического тонзиллита – 
перитонзиллярного абсцесса. Общепринятым 
является положение о необходимости двусто-
ронней тонзиллэктомии после эпизода перитон-
зиллярного абсцесса. Однако проведенные нами 
исследования показывают, что не все так одно-
значно 

Нами проведен ретроспективный анализ 
2915 случаев перитонзиллярных абсцессов, за-
регистрированных с 1999 по 2011 год в 
г.Донецк и г.Горловке. Рецидив перитонзилляр-
ного абсцесса наблюдался у 137 больных (4,7%) 
из них односторонние рецидивы составляли 
большинство -117 случаев (85,4%). Помимо это-
го, у 67 (48,9%) пациентов между рецидивами и 
после них были эпизоды обострения тонзиллита 
без вовлечения перитонзиллярной клетчатки. 
При анализе времени возникновения рецидивов 
перитонзиллярных абсцессов установлено, что 
большинство приходится на первый год - 
73,3%(96пациентов). Повторения перитонзил-
лярного процесса в течение месяца -29% наибо-
лее вероятно связаны с недостаточной элимина-
цией возбудителя. 

На втором этапе исследования целью яв-
лялось выявление возможной связи хроническо-
го тонзиллита, осложненного перитонзилляр-
ным абсцессом, с изменениями со стороны со-
единительной ткани, а также с показателями 
местного иммунитета. Состояние функциональ-
ной активности миндалин оценивали по мето-
дике, предложенной Д.И. Заболотным и О.Ф. 
Мельниковым (прирост уровня IgAs в слюне). В 
5 случаях наблюдался прирост уровня IgAs бо-
лее чем в 1,5 раза, в 2 случаях прирост был в 
пределах 25-30%. 

Для оценки изменений соединительной 
ткани оценивали как классические показатели 
(уровни в сыворотки крови серомукоида, сиало-
вых кислот, С-реактивного белка и т.д), так и 
предложенную нами несколько лет назад мето-
дику оценки состояния соединительной ткани по 
уровню свободного и связанного оксипролина 
гликозаминогликанов мочи. Обязательным явля-
ется оценка этих показателей в динамике. Клас-
сичесике острофазовые показатели не были по-
вышены ни в одном из наблюдаемых случаев. Из 
7 пациентов только у одного отмечено повыше-
ние уровня оксипролина в моче, сохраняющееся 
в течение длительного времени. На основании 
вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
в большинстве случаев воспаление в перитон-
зиллярной области не приводит к патологиче-
скому повреждению соединительной ткани.  

Таким образом, полученные данные за-
ставляют усомнится в целесообразности удале-
ния небных миндалин при неосложненных пе-
ритонзиллярных абсцессах. А с учетом факта 
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снижения иммунологической защиты верхних 
дыхательных путей после тонзиллэктомии (вы-
раженное падение уровня IgAs) нам представля-
ется необходимым пересмотреть существующие 
радикальные подходы к лечению данной пато-
логии. По нашему глубокому убеждению в слу-

чае рецидивирующего перитонзиллярного абс-
цесса необходимо выполнять одностороннюю 
тонзилэктомию только в случае наличия при-
знаков разрушения соединительной ткани в те-
чение месяца после купирования симптомов 
заболевания. 

 
© К.Г. Селезнев, П.В. Андреев, А.В. Харьковский, 2012  
 
 
 
 
 

М.И. СИТУХО, П.В. НЕЧИПОРЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ИНТРАТИМПАНАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ  
КАК «ТЕРАПИЯ СПАСЕНИЯ» ПРИ ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ 

 
Принципы лечения острой сенсоневраль-

ной тугоухости (ОСНТ) базируются на предпо-
ложениях об этиологии и патогенезе этого забо-
левания и включают глюкокортикоиды (ГК), 
реологически активные препараты (декстраны, 
пентоксифиллин, гидроксиэтилкрахмал), вазо-
дилататоры, осмотически активные субстанции, 
антиоксиданты, ингибиторы агрегации тромбо-
цитов, гипербарическую оксигенацию (ГБО), 
противовирусную терапию (Conlin 2007; Plontke 
2005). Только ГК, ГБО и вазодилататоры имеют 
доказательную базу, оцененную в Кохрановских 
обзорах (Agarwal 2009; Bennett 2007; Wei 2006). 
Возможные побочные явления системного при-
менения ГК ограничивают их широкое исполь-
зование при ОСНТ. В связи с этим в мире растет 
интерес к интратимпанальному (ИТ) введению 
ГК, которое лишено системных побочных явле-
ний. Публикуется большое количество работ, 
как по стартовому лечению ОСНТ с использо-
ванием ИТ ГК, так и по «терапии спасения» при 
недостаточном эффекте предшествующего ле-
чения.  

Цель исследования. Оценить эффектив-
ность интратимпанального введения метил-
преднизолона в терапии ОСНТ при неэффек-
тивности традиционной терапии. 

Материал и методы. В проспективном ис-
следовании приняли участие 12 пациентов с 
ОСНТ, у которых не было достигнуто улучшение 
слуха после 10 дней традиционной терапии, не 
включавшей глюкокортикоидов. Женщин было 7 
человек, мужчин 5. Средний возраст пациентов 
составил 43 года. 5 пациентов имели сопутствую-
щий сахарный диабет, 4 – артериальную гипер-
тензию. Пациентам проводили 3 процедуры ин-
тратимпанального введения метилпреднизолона 
62,5 мг/мл на протяжении 3 дней. 

Результаты оценивались с помощью то-
нальной пороговой аудиометрии в начале лече-
ния, на пятый и десятый день, затем через один 
месяц после окончания терапии. Оценивался 
средний порог воздушной проводимости 
(СПВП) на частотах 0,5; 1; 2 и 4 кГц. Критерием 
эффективности лечения считали улучшение 
СПВП больше 20 дБ. 

Результаты. У 10 (83%) пациентов, кото-
рым проводилось интратимпанальное введение 
метилпреднизолона, удалось улучшить СПВП 
более чем на 20 дБ. 

Выводы. Интратимпанальное введение 
метилпреднизолона позволяет улучшить слух у 
пациентов с ОСНТ, у которых традиционная 
терапия была неэффективна. 

 
© М.И. Ситухо, П.В. Нечипоренко, 2012  
 
 
 
 

В.В. СКОРОБОГАТЫЙ, О.В. ХОРОЛЕЦ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ О ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ОБЕЗБОЛИВАНИИ  
ПРИ НЕКОТОРЫХ РИНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

 
Оптимального метода послеоперационно-

го обезболивания в настоящее время не сущест-
вует. Выбор лекарственных препаратов и мето-
дов обезболивания определяется опытом врача, 
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материальными возможностями и другими фак-
торами. В то же время, борьба с болью является 
одной из наиболее важных задач в послеопера-
ционном периоде. Эффективное обезболивание 
способствует ранней реабилитации больного, 
снижает частоту возникновения послеопераци-
онных осложнений и хронических болевых син-
дромов (Котаев А.Ю., Бабаянц А.В., 2007).  

В настоящее время имеется широкий вы-
бор лекарственных препаратов и методов неме-
дикаментозного обезболивания, однако много-
численные исследования, проведенные в разных 
странах, выявили недостаточную анальгезию 
раннего послеоперационного периода почти у 
50% больных. Поэтому знание современных 
принципов обезболивания после операции име-
ет большое практическое значение. Факторы, 
влияющие на интенсивность боли и выбор 
анальгетиков после операции: характер опера-
тивного вмешательства, психологический на-
строй больного на операцию, возраст и вес па-
циента, принимаемые препараты, аллергологи-
ческий анамнез, тяжесть состояния, наличие 
боли до операции. 

Нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) обладают анальгетическими 
и противовоспалительными свойствами. Меха-
низм действия связан с ингибированием цикло-
оксигеназы, которая катализирует расщепление 
арахидоновой кислоты на различные простаг-
ландины, являющиеся основными медиаторами 
воспаления. Кроме того, НПВП оказывают 
влияние на проведение болевых импульсов в 
центральной нервной системе. НПВП считаются 
эффективными анальгетиками при легкой или 
умеренной боли.  

Принцип предупреждающего обезболи-
вания (профилактика боли) заключается в при-
менении анальгетиков (как правило, НПВП) до 
начала операции, что позволяет предотвратить 
возникновение периферической и центральной 
сенситизации. Периферическая сенситизация 
главным образом обусловлена ответом на вос-
паление, тогда как центральная сенситизация 
касается изменения “ пластичности” в нейронах 
задних рогов спинного мозга. Новое понимание 
этих процессов имеет большое значение для 
предупреждения и лечения острой боли и для 
предупреждения боли хронической.  

Мы в своей практике используем Ремесу-
лид (Фармак) как обезболивающий и противо-
воспалительный препарат для пациентов пере-
несших подслизистую резекцию перегородки 
носа и (или) гайморотомию. Первую таблетку 
пациенты получали перед операцией, затем 
прием препарата продолжался два раза в день. 
Преимуществом Ремесулида является быстрое 
развитие эффекта – через 10-20 минут и воз-
можность назначения больным разных возрас-
тных групп без коррекции массы тела. 

Под нашим наблюдением находилось 20 
прооперированных пациентов с диагнозом «ис-
кривление перегородки носа с нарушение носо-
вого дыхания», 17 с диагнозом «искривление 
перегородки носа с нарушение носового дыха-
ния и барофункции. Киста верхнечелюстной 
пазухи». У всех отмеченно достижение адекват-
ного противовоспалительного и обезболиваю-
щего эффекта в послеоперационном периоде, 
что позволяет рекомендовать Ремесулид 100мг 2 
раза в день как препарат выбора для послеопе-
рационного применения. 

 
© В.В. Скоробогатый, О.В. Хоролец, 2012  
 
 
 
 

 
И.А.СРЕБНЯК (КИЕВ, УКРАИНА) 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ 
СРЕДНИМ ОТИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ ХОЛЕСТЕАТОМОЙ 

 
Целью исследования было разработать 

новые подходы в лечении пациентов хрониче-
ским гнойным средним отитом, осложненным 
холестеатомой с целью снижения вероятности 
развития резидуальной холестеатомы, а в случае 
ее возникновения инактивировать ее протеоли-
тический потенциал. 

Разработаны и внедрены в клинику схемы 
комплексного лечения пациентов с хроническим 
гнойным средним отитом, осложненным холе-

стеатомой. В схемы комплексного лечения на-
ряду с основным хирургическим этапом лечения 
(различные виды санирующих операций в зави-
симости от условий) пациентам местно вводил-
ся полифункциональный ингибитор протеоли-
тических ферментов – апротинин, а в случаях 
распространенных инфицированных инвазив-
ных холестеатом – препарат, угнетающий явле-
ния ангиогенеза, активной пролиферации кера-
тиноцитов – интерферона. По разработанным 
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схемам пролечено 192 пациента с хроническим 
гнойным средним отитом, осложненным холе-
стеатомой. 

Результаты исследования в ближайшем 
послеоперационном периоде после проведения 
лечения показали эффективность применения 
апротинина в лечении пациентов хроническим 
гнойным средним отитом, осложненным холе-
стеатомой, что сопровождалось стойкими поло-
жительными морфологическими результатами с 
ускорением сроков заживления операционной 
полости и приживления неотимпанального 
трансплантата, уменьшением процента развития 
резидуальной холестеатомы в сроках 6-12 меся-
цев и в отдаленном периоде через 36-48 месяцев 
после применения схем комплексного лечения 
(10,8 % и 4 % соответственно), ускоренными 
сроками проведения реконструктивних этапов 
операций, а в случаях возникновения рецидива 
холестеатомы признаки активности и агрессив-
ности холестеатомного процесса значительно 
снижены, также снижается активность каллик-
реина и эластазы в экссудате среднего уха, в 
отдельных случаях до полной инактивации эн-
зиматической активности.  

Выводы. 
Неоспоримым является метод лечения 

пациентов с хроническим гнойным средним 
отитом, осложненным холестеатомой – прове-
дение санирующей операции с реконструкцией 
как одномоментной так и отсроченнной оссику-
лярного механизма среднего уха. Учитывая ви-
сокий протеолитический потенциал холестеа-
томного матрикса с деструкцией подлежащей 
кости, а также высокий процент возникновения 
резидуальной холестеатомы, включение в схемы 
комплексного лечения пациентов полифунк-
ционального ингибитора протеолитических 
ферментов – апротинина, а также препарата, 
влиящего на ангиогенез холестеатомы – интер-
ферона, позволяет значительно уменьшить про-
цент развития резидуальной холестеатомы. В 
случаях выявления резидуальной холестеатомы 
после применения схем комплексного лечения 
лабораторно-клиническими методами подтвер-
ждено значительное снижение ее активности, 
вплоть до погной ее инактивации, что преду-
предит ее деструктивное воздействие на подле-
жащую кость.  

 
© И.А.Сребняк, 2012  
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ПРЕПАРАТ ВОКАРА В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДОРОСЛИХ 
 

Гострий фарингіт – це гостре розлите за-
палення слизової оболонки горла. Виникає при 
активації сімбіонтів порожнини рота і горла під 
впливом різних несприятливих чинників чи по-
падання в організм бактерій (стрепто- чи стафі-
лококів) чи вірусів (грипу, парагрипу, аденові-
русів) (И.Б. Солдатов, 1997). Основні принципи 
лікування гострого фарингіту – призначення 
теплої не подразнювальної їжі і зрошування го-
рла теплим в’яжучим чи лужним розчином. Але 
в минулі роки у вітчизняній оториноларинголо-
гії не використовувався препарат Вокара для 
лікування гострого фарингіту у дорослих. 

Ми вивчали ефективність застосування 
препарату Вокара в якості загального лікування 
гострого фарингіту у дорослих. Препарат Вока-
ра володіє багатогранною дією. Він усуває запа-
лення та біль у горлі, усуває причину болю, за-
побігає розвитку ускладнень на серце та нирки, 
усуває нападоподібний кашель, осиплість голо-
су, відновлює захисну функцію мигдаликів, під-

вищує опірність слизової оболонки до патоген-
них бактерій та вірусів, зміцнює імунітет, запо-
бігає повторним загостренням хвороби. Препа-
рат показаний при ангіні, хронічному тонзиліті, 
фарингіті, ларинготрахеїті. Застосовується до-
рослим та дітям від 1 року. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010 рр. знаходилось 30 хворих на гост-
рий фарингіт віком від 20 до 43 років.  

Пацієнти скаржились на біль у горлі, ка-
шель, першіння у горлі, відчуття сухості та сто-
роннього тіла у горлі. При фарингоскопії визна-
чалась гіперемія і припухлість слизової оболон-
ки задньої стінки ротової частини горла, задніх 
піднебінних дужок і піднебінного язичка. 

Хворі були розподілені на 2 групи: основ-
ну і контрольну. В основну групу входило 20 
хворих, в контрольну – 10. Групи були співстав-
лені за віком і перебігом захворювання. 

Пацієнтам основної групи призначався 
препарат Вокара досередини і загальноприйняте 
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лікування. Препарат Вокара призначався по 10 
крапель перші 2 дні кожну годину (до 8 разів на 
день), потім 3 рази на день. Курс лікування 
складав 7 днів. 

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

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

трольної групи ці показники були значно ниж-
чими. 

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

Стерпність препарату Вокара у всіх хво-
рих була доброю, побічних ефектів та інших 
небажаних явищ не спостерігалось у жодного 
хворого. 

Таким чином, застосування препарату Во-
кара у комплексному лікуванні гострого фарингіту 
у дорослих виявилось ефективним. Отримані нами 
дані дають підставу рекомендувати препарат Во-
кара для загального лікування гострого фарингіту 
у дорослих як протизапальний засіб. 

 
© О.В. Стахів, І.А. Гавура, У.Р. Дужик, О.І. Шило, В.А. Левчук, Т.В. Чортківський, 2012 
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЯХ РАЗВИТИЯ 
ВИСОЧНОЙ КОСТИ: ОСОБЕННОСТИ, ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Цель исследования: представить вариан-

ты аномалий височной кости и методы их диаг-
ностики, определить риски и прогнозы кохлеар-
ной имплантации, оценить результаты операций 
у пациентов с врожденными аномалиями височ-
ной кости. 

Материалы и методы: В отделе микро-
хирургии уха и отонейрохирургии произведено 
201 операция – кохлеарная имплантация. У 14 
пациентов определялись врожденные кохлеове-
стибулярные аномалии в виде аномалии Мон-
дини тип 1 – в 4 случаях, аномалия Мондини 
тип 2 – в 1, общая улитковая полость с ликвор-
ным свищом – в 1, аномалия Митчелла – в 1, 
частичная оссификация улитки – в 2 случаях, 
двусторонняя аплазия полукружных каналов – в 
1, фистула лабиринта – в 2, краниостеноз – в 1, 
билатеральный стеноз внутреннего слухового 
прохода – в 1 случае. Выбор электрода в систе-
мах кохлеарной имплантации, выбор места для 
его введения и техника его введения зависела от 
вида аномалии. В 7 случаях интраоперационно 
отмечалась истечение перилимфы под высоким 

давлением (с-м Гашера). В раннем послеопера-
ционном периоде осложнений не отмечалось. В 
1 случае у ребенка с перилимфатической фисту-
лой через 1 месяц после операции отмечалась 
отоликворрея, в связи с чем эндоурально произ-
водилось облитерация слуховой трубы и бара-
банной полости и установлен люмбальный дре-
наж на 2 недели. У пациентки с общей улитко-
вой полостью при активации импланта через 1 
месяц регистрировалась стимуляция лицевого 
нерва на отдельных каналах. У пациентки с ау-
диторной нейропатией и стенозом внутренних 
слуховых проходов ожидаемых результатов в 
развитии слуха и речи не отмечалось и ребенок 
продолжает посещать детское дошкольное уч-
реждение для слабослышащих детей. Подходы в 
реабилитационных мероприятиях у пациентов 
не отличались от общепринятых – применялась 
методика слухоречевой реабилитации – 
Auditory-verbal rehabilitation (Слушаю; Пони-
маю; Говорю,слушая), однако сроки реабилита-
ции во временном аспекте являлись более дли-
тельными. 
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Выводы: В случаях врожденных кохлео-
вестибулярных аномалий кохлеарная импланта-
ция является безопасным методом для реабили-
тации слуха и, в подавляющем большинстве 
случаев, имеет положительные ожидаемые как 
родителями, так врачами и сурдопедагогами, 

результаты. Операция у данной категории паци-
ентов может быть сопряжена с возможными 
интра- и послеоперационными осложнениями, а 
сроки реабилитации более длительные, о чем 
необходимо информировать родителей перед 
проведением операции. 

 
© Ю.А. Сушко, О.Н. Борисенко, И.А. Сребняк, Е.Е. Прокопенко, В.Т. Джус, 2012  
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ У ДЕТЕЙ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ГЛУХОТОЙ 
(ОПЫТ ОТДЕЛЕНИЯ ЛОР-ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ИО НАМНУ) 

 
За истекшие 10 лет в отделении ЛОР-

патологии детского возраста прооперировано 
179 детей в возрасте от 1 до 15 лет (из них 106 – 
в 2012 году).  

Критериями отбора детей для проведения 
кохлеарного протезирования были: наличие 
двусторонней сенсоневральной глухоты (поро-
гами звуковосприятия выше 90 дБ в зоне разго-
ворных (1000-4000) частот, пороги регистрации 
КСВП не менее 90-100 дБ (HL), тимпанограмма 
типа “А”, отсутствие акустического рефлекса и 
отоакустической эмиссии с обеих сторон, нали-
чие у части детей слуховых ощущений при 
электрическом раздражении стимулами различ-
ных частот (31-1000 Гц), а также наличие у ро-
дителей мотивации в отношении кохлеарной 
имплантации и готовности последующей слухо-
вой реабилитации. 

 Для протезирования улитки у 156 паци-
ентов использовали двенадцатиканальный кох-
леарный имплант “Med-El” , а именно: С40+ - 46 
чел., “Pulsar”-7 чел., ”Sonata” – 97 чел., С40+S - 
2 чел. (с синдромом Мондини) . 13 детям вжи-
вили протез фирмы “Nucleus” С124М, 12 – 
“Nucleus-Freedom”, 1 ребенку (с оссификацией 
улитки) - “Nucleus”СI 11+11-2М.  

Все операции проведены по общеприня-
той методике – мастоидотомия - задняя тимпа-
нотомия – кохлеостомия (114 чел.) или введение 
электрода через мембрану круглого окна (65 
чел.). 142 операций проведено на правом ухе и 
37 на левом. В одном случае при интраопераци-
онном мониторинге выявлена неисправность 
импланта “Nucleus-Freedom”, имплант заменен. 
У трех больных в связи с интраоперационной 
травмой барабанной перепонки одновременно с 
кохлеарной имплантацией произведена мирин-
гопластика. 

Из послеоперационных осложнений имел 
место парез мимических мышц лица на стороне 
операции в связи с обнажением и интраопера-
ционной травмой лицевого нерва у 7 больных. У 
одного из них произведена декомпрессия n. 
facialis на 9 сутки. У всех пациентов терапевти-
ческое лечение послеоперационного неврита 
лицевого нерва сопровождалось выраженным 
клиническим эффектом (у 6 – полное клиниче-
ское выздоровление). 

Через месяц и более у 4-х больных из-за 
выхода из строя протеза улитки выполнены ре-
операции с его заменой.  

Для оценки слуховых реакций на речь ис-
пользовали адаптированную к украинскоиу 
языку интернациональную ”Методику оценки 
слухового и речевого развития” Evalution of 
Auditory Responses of Speech и Анкету для 
оценки слухового развития детей на доречевом 
этапе их развития Litlears. Набор из 7 тестов 
оценивал следующие слуховые навыки: обна-
ружение, различие, узнавание, распознавание и 
понимание обращенной речи. Выбор диагности-
ческих методик прежде всего определялся воз-
растными особенностями реципиентов. 

Через 1 месяц все пациенты, включая де-
тей с комплексным сенсорным поражением 
(слепота-глухота-ДЦП), показали положитель-
ную динамику в восприятии и распознавании 
неречевых сигналов. Мониторинг в дальнейшем 
был менее оптимистичным – положительная 
динамика в способности к овладению речевыми 
навыками отмечена примерно у половины паци-
ентов.  

Следует отметить, что эффективность 
реабилитации ни в коей мере не зависела от 
вида импланта - “Med-El”или “Nucleus”. Зна-
чительно более значимыми были: возраст 
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оперируемого, опыт ношения слухового аппа-
рата на дооперационном этапе, социальная 
заинтересованность родителей в качественной 

слуховой и речевой реабилитации, качествен-
ная педагогическая поддержка по месту жи-
тельства. 

 
© Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, Б.Н. Миронюк, П.В. Винничук, Н.В. Шепеленко, 2012  
 
 
 
 
 

Г.Е. ТІМЕН, В.І. ЦИМБАЛЮК, А.О. БЄЛОУСОВА, П.В. ВІННИЧУК, С.П. ЧУБКО,  
К.Л.РУДЕНЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ГЛУТАРГІНУ ТА ТРОФІНУ НА СТАН ВНУТРІШНЬОГО ВУХА 
МОРСЬКИХ СВИНОК ПІСЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ВИКЛИКАНОГО 

АМІНОГЛІКОЗИДНОГО ОТОТОКСИКОЗУ 
 

Вирішення проблеми сенсоневральної 
приглухуватості (СНП) протягом багатьох років 
зберігає провідне місце у наукових досліджен-
нях отоларингологів, так як має величезне ме-
дичне та соціальне значення. Зростання кількос-
ті хворих з даною патологією, яке спостеріга-
ється в останні десятиріччя, незважаючи на 
отримані у минулий час результати, свідчить 
про необхідність удосконалення діагностики, 
пошуків нових методів лікування і профілакти-
ки цього захворювання. 

Мета: оцінити в експерименті дію глутар-
гіну та трофіну на морфологічний стан внутрі-
шнього вуха піддослідних тварин після експе-
риментально викликаного аміноглікозидного 
ототоксикозу. 

Матеріали та методи: Експеримент про-
ведено на 75 статевозрілих морських свинках, 
які були розподілені на 15 рівноцінних груп. 
Контрольних груп було 7: 1 - інтактна, по 2 – з 
підшкірним введенням гентаміцину, інтрапери-
тонеальним глутаргіну і трофіну протягом 7 та 
14 днів. В останніх 8-ми - тварини отримували 
щоденно підшкірно гентаміцин (50 мг\кг) про-
тягом 14 днів, з наступним інтраперитонеаль-
ним введенням глутаргіну (100мг\кг) та трофіну 
(0,4мл\кг), як одразу після закінчення курсу ген-
таміцину, так і через 14 днів після його остан-
нього введення. 

 Забій тварин та виділення кісткових фра-
гментів із вмістом середнього та внутрішнього 
вуха проводився наступного дня після останньої 
ін’єкції лікарських засобів. Кісткові блоки від-
разу занурювали у 10 % нейтральний формалін, 
фіксували протягом 7-10 днів, після чого про-
мивали два дні у водопровідній воді. Тканини 
обезводнювали в етиловому спирті висхідних 
концентрацій (50˚,60˚,70˚,80˚,90˚) по 24 години у 
кожному розчині, надалі просочували в суміші 
етилового спирту, ефіру, целоїдину та в чистому 

целоїдині протягом 30 днів. Зрізи товщиною 5-
7µ фарбували гематоксиліном та еозином. Гіс-
тологічні препарати досліджували у світлоопти-
чному мікроскопі МБІ-6. Фотографування здій-
снювалось мікроскопом Olympus BX 43. 

Результати: проведені морфологічні дос-
лідження структур внутрішнього вуха тварин 
при 14-разовому підшкірному введенні їм ген-
таміцину показали, що у кровоносних судинах 
наявні застійні явища, їх просвіти розширенні та 
затромбовані згустками крові, а також у бага-
тьох ділянках проглядаються явища еритропе-
дезу. Судинна смужка потовщена, у капілярах 
яскраво виражені застійні явища, які супрово-
джуються утворенням пігменту гемосидерину. 
Опірні, зовнішні та внутрішні волоскові клітини 
мають пікнотичні ядра, міжклітинні проміжки 
розширені, а рядність волоскових клітин пору-
шена. Покривна мембрана набрякла, в окремих 
завитках фрагментована і на її поверхні наявні 
згустки ендолімфи з десквамованими епітеліа-
льними клітинами та клітинами крові. 

У той же час, мікроскопічний аналіз гіс-
топрепаратів внутрішнього вуха морських сви-
нок показує, що завитка у всіх тварин при 7-ми 
разовому введені гентаміцину та при інтрапери-
тонеальному введені глутаргіну та трофіну, як 
окремо, так і після експериментально виклика-
ного аміноглікозидного ототоксикозу, протягом 
вище зазначених термінів мала притаманну для 
першої контрольної групи гістоархітектоніку. 
Оточена кістковим лабіринтом перетинчаста 
завитка утворює тунель, який тонкими кістко-
вими та фіброзними волокнами поділений на 
барабанну та вестибулярну сходини та завитко-
вий канал. На боковій стінці, якого фіброзна 
тканина утворює спіральну зв’язку, а зовнішній 
край останньої обмежений незмінною судинною 
смужкою з численними кровоносними капіля-
рами. Внутрішні та зовнішні волоскові клітини 
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розташовані відповідно в один та три ряди, на їх 
поверхні наявні незмінні стериоцилії, які конта-
ктують з покривною мембраною, ядра рецепто-
рних клітин - круглі та гіперхромні. Патологіч-
них змін не виявлено і в області спірального 
ганглію. 

Висновки: Дослідження морфологічних 
структур внутрішнього вуха морських свинок 
дозволило визначити, що багаторазове інтрапе-
ритонеальне введення глутаргіну та трофіну 
після останньої ін’єкції гентаміцину, як одразу 

так і через 2 тижні, нейтралізує його ототоксич-
ну дію. Всі структурні елементи кісткової та 
перетинчастої завитки з периферичним слухо-
вим аналізатором мали притаманні для них вла-
стивості, на відміну від тварин, які отримували 
гентаміцин протягом 14 днів.  

Отримані дані, на нашу думку, дозволя-
ють включити глутаргін у комплексну терапію 
хворих з СНП та глухотою, а трофін – після 
отримання відповідного дозволу Фармкомітету 
України. 

 
© Г.Е. Тімен, В.І. Цимбалюк, А.О. Бєлоусова, П.В. Вінничук, С.П. Чубко, К.Л.Руденька, 2012  
 
 
 
 

 
О.В. ТИТАРЕНКО, Ф.Д. ЕВЧЕВ, В.С. ЛИСОВЕЦКАЯ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ГЛОТОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕФЛЮКС ЭЗОФАГИТА 
 

Развитая морфофункциональность глотки 
обеспечивается наличием большого количества 
болевых, хемо- , механо- и проприорецепторов, 
сложной двигательной и вегетативной иннерва-
цией (ветви языкоглоточного, блуждающего, 
тройничного нервов, симпатические волокна 
верхнего шейного ганглия). Наличие такого 
сложного глоточного сплетения обуславливает 
иррадиацию боли при патологии смежных орга-
нов (уха, пищевода, сердца) в глотку и наобо-
рот.  

Из обследованных 67 пациентов с явле-
ниями обострения хронического фарингита у 38 
впоследствии диагностирован рефлюкс эзофа-
гит, при котором нередко единственной жало-
бой являлась чувство комка, боль в горле, ирра-
диирущая в уши, першение, горький привкус во 
рту, ринорея, охриплость, преимущественно по 
утрам, кашель, особенно в ночное время (эзофа-
го-бронхиальный рефлекс). У значительного 
количества пациентов отмечалась эрозия и ги-
поплазия эмали зубов, гиперестезия эмали и ее 
патологическая стираемость, кариес, воспали-
тельные заболевания тканей пародонта, афты 
слизистой оболочки полости рта. Необходи-
мость обследования у гастроэнтеролога порож-
далась быстрым рецидивом заболевания после 
проведенной местной противовоспалительной 
терапии.  

Основанием для подозрения на рефлюкс 
эзофагит было наличие выраженного воспали-
тельного процесса, локализующегося преиму-
щественно в задних отделах гортани, утолщения 
и бугристости слизистой оболочки межчерпало-
видного пространства, пахидермии, иногда - 
участки эрозирования слизистой оболочки в 

области грушевидных синусов. Признаки хро-
нического компенсированного тонзиллита были 
выявлены у 20 пациентов, гиперплазия фолли-
кулов задней стенки глотки - у 24, субатрофия 
слизистой задней стенки глотки у 5 человек. 

В 12 случаев причиной первичного обра-
щения больного служила ОРВИ. Вирусное по-
ражение слизистой, прием нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов, кислотсодержа-
щих медикаментов, обладающих местно-
раздражающим действием, а также длительное 
горизонтальное положение провоцировали обо-
стрение рефлюкс эзофагита, которое после сти-
хания явлений вирусной инфекции длительно 
вызывало «глоточную» симптоматику. При бак-
териологическом исследовании в большинстве 
случаев определялась ассоциация патогенных 
энтерококков, стафилококков и грибов рода 
Candida. 

При фиброэзофагогастроскопическом ис-
следовании у 32 пациентов выявлена недоста-
точность кардиального сфинктера, рефлюкс-
эзофагит, грыжа пищеводного отверстия диа-
фрагмы (4), гиперацидный гастрит (22). 

Нормализация диеты, сна, устранение 
вредных привычек, ликвидация излишнего веса, 
контроль или уменьшение приема раздражаю-
щих слизистую пищевода и желудка лекарст-
венных препаратов, назначение блокаторов гис-
таминовых H2-рецепторов, ингибиторов прото-
нового насоса, прокинетиков, антацидных 
средств оказывало решающее значение для уст-
ранения данной патологии. С целью ликвидации 
патологической «глоточной» симптоматики, 
восстановления иммунного статуса назначались, 
с учетом переносимости, местные анестетики, 
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антигистаминные, противогрибковые препараты 
(в 8 случаях - системные), иммуномодуляторы, 
орошение масляными взвесями одновременно с 
санацией хронических очагов инфекции верх-
них дыхательных путей. 

Благодаря своевременной диагностике и 
назначению комплексной терапии рефлюкс-

эзофагита одновременно с санацией слизистой 
глотки и коррекции микробиоценоза у боль-
шинства пациентов достигнуто благоприятное 
течение данного заболевания с ликвидацией 
болевого глоточного синдрома и увеличением 
длительности ремиссии. 

 
© О.В. Титаренко, Ф.Д. Евчев, В.С. Лисовецкая, 2012 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

АТИПОВИЙ НЕКРОТИЧНО-ЕКСУДАТИВНИЙ МАСТОЇДИТ І ЙОГО ЛІКУВАННЯ 
 

Незважаючи на наявність великої кілько-
сті антибактеріальних і противірусних ліків гос-
трий отит є небезпечним захворюванням, що 
призводить до втрати гостроти слуху тимчасо-
вого чи тривалого характеру, і викликає ряд 
ускладнень екстра – та інтракраніальної локалі-
зації. 

Серед екстракраніальних ускладнень, як і 
раніше звертає на себе увагу розвиток мастоїди-
ту. Початок його, перебіг та характер патолого-
анатомічних змін в структурі кістки у пацієнтів 
дитячого та похилого віку мають свою особливу 
клініку, що потребує правильної і своєчасної 
діагностики, і лікування. 

Незважаючи на відсутність яскравих сим-
птомів, якими проявляється гострий отит, уже 
на 4 – 5 добу з моменту захворювання на фоні 
субфибрильної температури тіла проявляються 
ознаки мастоїдиту: значне погіршення слуху, 
біль та припухлість в завушній ділянці. Причо-
му, припухлість розповсюджується вбік велич-
ного відростку, величної дуги, на область верхі-
вки соскоподібного відростку, кивного м’язу. 
Отоскопічно відмічається звуження слухового 
проходу в кістковому відділі та різке вип’ячення 
барабанної перетинки зі слабкої її гіперемією. 

Дані КТ свідчать про збільшення об’ємів 
соскоподібного відростку, наявність руйнування 
кісткової структури та накопичення в ньому рі-
дини. При тімпанопункції, як правило, отриму-
ється велика кількість рідкого ексудату буршти-
нового кольору. 

Під нашим спостереженням знаходилося 
7 хворих: дитина 7 років, та 6 дорослих – троє з 
них у віці 60-70 років. У двох хворих мастоїдит 
ускладнився невропатією лицевого нерву. 

За відсутності (за даними КТ) руйнування 
структури кістки сосковидного відростку, який 
був значно розширений в одному випадку об-

межилися парацентезом барабанної перетинки, 
у іншої хворої відбулося шунтування барабанної 
перетинки, у дитини проведена антромастоїдо-
томія з парацентозом барабанної перетинки. У 
2-х пацієнтів проведена антро-мастоїдектомія у 
двох пацієнтів з наявністю невропатії лицевого 
нерву проведена антромастоїдектомія з декомп-
ресією нерва від шийно-мастоідального отвору 
вверх разом з резекцією задньої стінки барабан-
ної порожнини. 

Слід зауважити, кістка сосковидного від-
ростку була жовтого кольору, склерозована, 
легко ломалася, що свідчило про некротичне 
його запалення. 

У всіх хворих завушні рани закривалися 
наглухо, але в область антрума чи під шкіру (у 
пацієнтів з повним видаленням відростку) під-
водилися катетери терміном до 3-5 днів. В піс-
ляопераційному періоді призначалися антибіо-
тики, знеболюючі та протинабрякові засоби. 
 Пацієнтам з наявністю невропатії лице-
вого нерву додатково призначалася відповідна 
антиневрітна терапія.  У всіх хворих наступило 
повне видужання. 

 Таким чином, подібні ускладнення гост-
рого отиту слід розглядати як форми некротич-
но-ексудативного мастоїдиту не бактеріального 
походження. За наявності ознак мастоїдиту, але 
за відсутності рентгенологічних змін структури 
кістки соскоподібного відростку показані ощад-
ливі методи лікування: парацентез і шунтування 
барабанної порожнини. За наявності всіх ознак 
мастоїдиту і деструкції кістки соскоподібного 
відростку показана антромастоїдектомія, а за 
наявності отогенної невропатії лицевого нерва – 
декомпресія останнього. 

 Хірургічне лікування проводиться на 
фоні антибактеріальної терапії, незважаючи на 
відсутність росту мікроорганізмів. 

 
© Ф.О. Тишко, 2012  
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Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНО-РЕКОНСТРУКТИВНА ХІРУРГІЯ ОРГАНУ СЛУХА 
 

Останнім часом відновно-
реконструктивна хірургія вуха досягла свого 
апогею. І здавалося б проблема лікування хво-
рих на хронічний гнійний отит вирішена. Але 
залишається ряд питань, які турбують отохірур-
гів і до сьогодні. Їх багато – це питання мірин-
гопластики, тимпанопластики (відкритим чи 
закритим методом), розмірів трепанаційної по-
рожнини в соскоподібному відростку, реконст-
рукції трансмісійної системи слуху, питання 
мастоїдопластики; рецидивів холестеатоми – 
чому вона виникає не дивлячись на здавалося б 
повного усунення її з системи порожнин серед-
нього вуха, погіршення слуху у віддаленому 
періоді після операції і багато інших, які вчені 
всього світу намагаються вирішувати щоденно. 
Нині консервативний метод лікування хворих на 
хронічний отит розглядається і застосовується 
як метод підготовки хворого до операції. Але 
він залишається для хворих, які в силу тих чи 
інших причин не мають можливості провести 
хірургічне лікування, основним. Ось чому на 
кожних наукових форумах в їх програмах при-
діляється велика увага проблемі лікування хво-
рих на хронічний гнійний отит. 

 В своїй практиці ми віддаємо перевагу 
закритому типу тімпанопластики, використову-
ючи для відновлення барабанної перетинки фа-
сцію скроневого м’яза або охрястя козильця 
вушної раковини, для відновлення трансмісійної 
системи звуку використовуємо залишки слухо-
вих кісточок, що не ушкоджені карієсом чи хо-
лестеатомою. 

 Для мастоїдопластики користуємося 
м’язово-фасціально-окістним клаптем із скроне-
вого м’язу, із залишками його фасції та окістя 

луски скроневої кістки, зберігаючи судинну ні-
жку. Для успішної тимпанопластики з мастоїдо-
пластикою і відновлення слухового проходу 
важливим є усунення всіх патологічних змін 
грануляцій, холестеатоми, ділянок остеїту. З 
метою профілактики рецидиву холестеатоми 
видаляється не тільки остання, а і патологічно 
змінена слизова оболонка розташована поряд. 
Метаплазований епітелій в епідерміс немає зво-
ротнього напрямку, а є продукт антом для реци-
дивної холестеатоми. Що стосується розміру 
об’єму трепанаційної порожнини, то вона зале-
жать від ступеню каріо-некротичних змін кістки 
і якості її санації. Залишені ділянки остеїту, за-
ради малої трепанаційної порожнини в соскопо-
дібному відростку, є причиною рецидивної хо-
лестеотоми і подальшої гноєтечі із вуха, що є 
причиною збільшення післяопераційної порож-
нини. 

 Із 88 хворих на хронічний епімезотим-
паніт прооперованих за закритим типом тимпа-
нопластики у трьох виявлено зрощення тимпа-
нального лоскуту з медіальною стінкою, у двох 
– відшарування неотимпанального лоскуту від 
стінок зовнішнього слухового проходу і бара-
банної порожнини з утворенням холестеатоми, у 
двох виявлено рецидив холестеотоми і утворен-
ня центральної перфорації в тимпанальному 
лоскуті. 

 У решти 81 пацієнта приріст гостроти 
слуху збільшився до 2-4 м. при зменшенні кіст-
ково-повітряного інтервалу на 15-40 дБ. 

 Таким чином, повна санація порожнин 
вуха та відновлення анатомічної структури се-
реднього вуха є запорукою успіху відновлюва-
льно-реконструктивної хірургії органу слуху. 

 
© Ф.О. Тишко, 2012  
 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРОБЛЕМИ МАЛИХ ЛОБОВИХ ПАЗУХ 
 

Запалення лобових пазух анатомічно ма-
лих розмірів таїть в собі загрозу розповсюджен-
ня патологічного процесу за свої межі в напрям-
ку найбільш податливих їх границь. Як правило, 
за такої анатомії передня стінка лобової пазухи 
товста, а нижня (орбітальна) стінка знаходиться 
тільки навколо лобово-носового каналу захова-

ного під лобово-носовим кістковим масивом. З 
цієї причини об’єктивні симптоми навіть 
гнійного фронтиту мало виражені. А такий сим-
птом, як локальний головний біль сприймається 
як наслідок іншої причини. Результатом є пізня 
діагностика . Згодом контактним шляхом гній-
ний ексудат знаходить вихід через тонку стінку, 
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якою є церебральна скловидна пластинка, в сто-
рону передньої черепної ямки, утворюючи епі-
дуральний абсцес. 

На жаль, об’ємні процеси, особливо ма-
лих розмірів з локалізацією по передній 
округлості передньої черепної ямки, не дають 
вираженої симптоматики. Не розповсюджую-
чись за межі мозкових оболонок вбік субарохно-
їдального простору та речовини мозку, інкапсу-
люються і тривалий час себе не проявляють. 
Але настає момент, коли в епіцентрі абсцесу на 
передній поверхні лобової кістки виростає кіст-
ковий „ріг”. Відсутність пульсації орієнтує ліка-
рів на хибний діагноз, а це найчастіше – на 
остеому лобової кістки чи лобової пазухи. 

На даному етапі розвитку новітніх діагно-
стичних методів, якими є КТ та МРТ, тільки за 
допомогою їх можна розв’язати питання 
діагностики. Епідуральні інкапсульовані абсце-
си передньої черепної ямки, не проявляючись 
клінічними симптомами, характеризуються пух-
линою круглої чи овальної форми, наповненої 
рідиною, тобто, гнійним ексудатом. Однією з 
причин такої ситуації є обструкція носових по-
рожнин носовими поліпами та різким викрив-
ленням носової перегородки. 

Що стосується хірургічного методу ліку-
вання, то найбільш ощадливим є резекція кіст-
кового „ковпака” над абсцесом і його видалення 
разом з капсулою, санація лобового синусу, ет-
моїдотомія та утворення лобово-носового кана-
лу одночасно з септопластикою чи поліпоетмої-
дотомією. Доступ до цієї локалізації абсцесу 
доцільно проводити через класичний розріз тка-
нин вподовж верхнього краю орбіти з перехо-
дом вниз на скат носа і верх по парамедіанній 
лінії лоба з отсепаровкою утворених шкірно-
окістних лоскутів. 

В цій роботі ми фактично провели аналіз 
результату лікування хворого, який знаходився 

на лікуванні в ЛОР-клініці КМКЛ № 12 кафедри 
оториноларингології НМУ імені 
О.О.Богомольця. За даними анамнезу пацієнт 
хворів на поліпозний етмоїдит та поліпоз носа 
більше 20 років, а зміни форми надбрівної обла-
сті відмічав протягом 10 років. Окрім відсутнос-
ті носового дихання та косметичного дефекту в 
області лоба, інших скарг не мав. Операція 
пройшла успішно. В післяопераційному періоді 
ускладнень не відмічено. 

Висновок: недорозвинуті малого об’єму 
лобові пазухи у випадку виникнення в них гній-
ного запалення на фоні відсутності носового 
дихання внаслідок обструкції носових порож-
нин поліпами чи викривленням носової перего-
родки, і таке інше є небезпечним вогнищем для 
розповсюдження його в пограничні анатомічні 
області (порожнина черепа, орбіта, решітчасті 
пазухи). Враховуючи те, що такі лобові пазухи 
розташовані на рівні перенісся, де передня їх 
стінка знаходиться за міцним і товстим лобово-
кістковим масивом, то у випадках накопичення 
гнійного ексудату останній контактним шляхом, 
руйнуючи тонку шклоподібну задню стінку, 
проникає вбік передньої черепної ямки, викли-
каючи різні внутрішньочерепні ускладнення, не 
проявляючись на перших стадіях відповідними 
симптомами, що є причиною несвоєчасної діаг-
ностики захворювання і надання відповідної 
лікарської допомоги. 

Таким чином, враховуючи особливості 
структури лобових пазух, при відсутності явних 
симптомів фронтиту, але за наявності симптомів 
збоку граничних областей і загального погір-
шення стану пацієнта виникає необхідність у 
всебічному обстеженні хворого і прийняття від-
повідних рішень щодо необхідності хірургічно-
го лікування. 

 
© Ф.О. Тишко, 2012  
 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ТРАХЕОСТОМІЯ І ДЕКОНЮЛЯЦІЯ 
 

Трахеостомія відноситься до ургентних 
хірургічних втручань і в основному застосову-
ється при гострих стенозах гортані різноманіт-
ної етіології. Поряд з цим вона проводиться, як 
один із методів, санації дихальних шляхів та у 
хворих, які тривалий час знаходяться на штуч-
ній вентиляції легень. Хоча трахесотомія вважа-

ється простим хірургічним втручанням, але в 
термінальній стадії, особливо на фоні психомо-
торного збудження внаслідок вираженої гіпоксії 
та гіперкапнії з урахуванням анатомічної склад-
ності шиї та емоційного стану медперсоналу, її 
по праву відносять до складних хірургічних 
втручань на шиї та органів дихання, тим паче у 
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дітей і особливо першого року життя. Нерідко 
замість термінової трахеостомії проводять тер-
мінову інтубацію трахеї і за необхідності згодом 
виконують відстрочену трахеостомію, що забез-
печує вентиляційну і дренажну функцію органів 
дихання. В таких випадках трахеостома накла-
дається „на інтубаційній трубці”. 

 В обох випадках стоїть питання – як до-
вго слід тримати інтубаційну трубку, коли замі-
няти її трахеостомією і коли проводити деконю-
ляцію? Звісно, все залежить від стану пацієнта, 
але і пролонгована інтубація є небезпечною сво-
їми ускладненнями. По-перше, вона не може 
тривалий час забезпечувати дренажну функцію 
дихальних шляхів, по-друге, викликаючи про-
лежні, може привести до формування рубцевого 
стенозу гортані та трахеї, особливо у дітей пер-
ших трьох років. 

 За нашими висновками на підставі вели-
кої кількості спостережень найбільш оптималь-
ними термінами екстубації є 4-5-та доба. За не-
можливості провести екстубацію показана тра-
хеостомія з переводом хворого на трахеальний 
шлях дихання.  

 Що стосується питання місця накладан-
ня трахеостоми, то воно повинно бути на 3-4 
півкільця нижче трахеогортанного з’єднання, 
яке є самим критичним місцем дихального шля-
ху де швидко розвиваються пролежні з послі-
дуючим рубцюванням. Правильно вибране міс-
це і підібрана трахеоканюля може без усклад-
нень гарантувати позитивний результат. Але 
завжди стоїть питання деканюляції. Нерідко за 
нашими даними деканюляція відтягується до 
неможливості її провести. Причинами цього є 
звикання дитини до більш легкого і короткого 
шляху дихання через трахеоканюлю, та страх 

„канюленосія” і медперсоналу перед загрозою 
асфіксії серед більш серйозних причин є набряк 
гортані та слизової оболонки трахеї вище трахе-
оканюлі, наявність гіпергрануляцій навколо 
трахеостомічного отвору, утворення рубцевих 
звужень над трахеостомою і нижче трахеоканю-
лі, трахеомаляція, паралалітичний стеноз горта-
ні через пошкодження нижньо-гортанних нер-
вів, що є причиною перероздутої манжетки ін-
тубаційної трубки. 

Найчастішою причиною неможливої де-
конюляції у дітей є поєднані патологічні зміни, 
як в гортані так і в трахеї. 

Спостерігаючи велику групу хворих дітей 
(70 пацієнтів) на хронічні стенози гортані з ви-
ще приведених причин, ми дійшли висновку, що 
деконюляцію потрібно проводити не пізніше 5-7 
днів з моменту трахеостомії. Якщо при обсте-
женні виявлена гіпергрануляційна тканина в 
порожнині трахеї остання підлягає ендоскопіч-
ному видаленню з мобілізацією країв трахеї на 
рівні трахеостоми від рубцевих зрощень, вида-
ленню грануляцій з трахеостомічного каналу і 
зовнішнього отвору трахеостоми. В пізніх за-
пущених випадках нами проводилися різномані-
тні хірургічні втручання на гортані та трахеї: 
перестановка трахеостоми з відновленням її по-
рожнини на місці попередньої стоми, ларингот-
рахеостомія з послідуючою пластикою стоми, 
резекція скомпрометованої частини гортані та 
трахеї з утворенням трахео-гортанного або між-
трахеального анастомозів. 

Таким чином, з метою профілактики роз-
витку стенозу чи атрезії гортані, чи трахеї вище 
трахеостоми деканюляцію варто проводити як 
можна раніше з урахуванням покращання зага-
льного стану організму. 

 
© Ф.О. Тишко, 2012  
 
 
 

 
 

В.И.ТРОЯН, Е.В. ЛОБОВА, И.А. СИНАЙКО, К.Г.НАЗАРЕНКО 
(ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
РАКОМ ГОРТАНИ I-II СТАДИИ 

 
В Украине, согласно канцер-реестру 

2008-2010 гг., отмечается стабильно высокая 
заболеваемость на рак гортани и достигает 7,5-
8% от общей онкологической заболеваемости. 
При этом первичная диагностика больных ра-
ком гортани в 39,4% случаев приходится на Т1-
2N0M0 заболевания (Заболотный Д.И. и соавт., 
2011), которые нуждаются в проведении им ор-

ганосохраняющих операций на хирургическом 
этапе комбинированного лечения. Известно, что 
при этом частота развития местных послеопера-
ционных осложнений в виде перихондрита, му-
козита и хондроперихондрита после резекций 
гортани достигает 30-40 %. Оптимизация после-
операционного ухода за этой категорией боль-
ных является одной из важнейших задач ЛОР-
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онкологии, поскольку успешное ее проведение 
позволяет синхронизировать все компоненты 
комбинированного лечения. Ведущая роль в 
этом принадлежит рациональной антибиотико-
терапии, проведение которой до настоящего 
времени все еще остаётся не решенной в полной 
мере.  

 Учитывая современные тенденции в про-
ведении локальной антибиотикотерапии кото-
рые базируются на патогенетических принци-
пах, в частности возможности оптимального 
влияния на микрофлору непосредственно в оча-
ге воспаления мы использовали препарат "Ан-
гиноваг" производства ФЕРРЕР 
ИНТЕРНАСИОНАЛЬ, Испания. Препарат со-
держит уникальную комбинацию веществ, а 
именно топический антибиотик тиротрицин, 
содержащий 80% тироцидина, и 20% грамици-
дина обладающих бактерицидным действием на 
микроорганизмы. Спектр действия тиротрицина 
распространяется на грамм-положительные кок-
ки, бактерии и некоторые виды грибов, напри-
мер Candida albicans. Второй компонент препа-
рата деквалилиния хлорид имеет широкий 
спектр антимикробного действия относительно 
смешанных инфекций полости глотки и горта-
ни. Входящий в состав препарата эноксолон 
обладает противовирусной авктивностью в от-
ношении ДНК- и РНК-содержащих вирусов. 
Местный анестетик лидокаина гидрохлорид 
уменьшает ощущение боли и дискомфорта в 
глотке и гортани. Кроме того, в состав аэрозоля 

входит гидрокортизона ацетат, обеспечивающий 
весь спектр эффектов гормонотерапии без сис-
темного воздействия на организм пациента.  

 Привлекательным свойством препарата 
явилось и то, что «Ангиноваг» представлен в 
форме спрея, благодаря чему он удобен для пе-
рорального применения при лечении послеопе-
рационной полости гортани. Нами проведены 
наблюдения за 38 пациентами раком гортани 
Т1-2N0M0 в лечении которых применялся "Ан-
гиноваг".  

Всем пациентам исследуемой группы под 
местной анестезией выполнялись различные 
виды резекций гортани и проводилась систем-
ная антибактериальная и нормализующая мик-
роциркуляцию в гортани терапия с локальной 
фармакотерапией ангиновагом по 1-2 впрыски-
вания каждые 2-3 часа первые 5 суток.  

Эффективность “Ангиноваг” оценивали 
по купированию воспалительных процессов в 
резецированной гортани. Так, в исследуемой 
группе боль в горле при глотании прекратилась 
через 2,8±0,37 дней, а явления катарального 
эпителиита, и перихондрита гортани на 
14,3±0,26 дней.  

 Таким образом, полученные в результате 
исследования данные свидетельствуют, что то-
пический антибактериальный препарат «Анги-
новаг» хорошо переносится пациентами, удобен 
в применении и может быть рекомендован в 
качестве топического антибиотика в послеопе-
рационном лечении больных раком гортани. 

 
© В.И.Троян, Е.В. Лобова, И.А. Синайко, К.Г.Назаренко, 2012 
 
 

 
 
 

И.В ФИЛАТОВА, Т.И ШЕВЧЕНКО, А.Б БОБРУСЬ, Э.Г АЗИЗОВ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕМОТЕРАПИИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
ОПЕРАЦИОННОГО СТРЕССА У БОЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕННЫМИ СИНУСИТАМИ 

 
Приведенные нами ранее данные на при-

мере динамики гормонального фона, показате-
лей иммунной системы и цитокинового профиля 
свидетельствуют о существенном влиянии опе-
рационного стресса на гомеостаз больных с ос-
ложненными синуситами в первые сутки после-
операционного периода с формированием 
стрессовой адаптационной реакции ( Г.И.Гарюк 
и соавт. 2010, 2011, 2012). Операционный стресс 
закладывает основы функциональных рас-
стройств, которые продолжают действовать в 
послеоперационном периоде (Голуб И.Е. 2005, 
Зильбер А.П. 1984, Порядин Л.В. 2009, Хаитов 

Р.М. 1998, Paavonen 1997, Saito H 1996). Поиск, 
разработка и изучение эффективности методов, 
обеспечивающих антистрессовую защиту на 
всех уровнях не только в момент операции, но и 
в послеоперационном периоде, является акту-
альным. Перспективным является использова-
ние для этой цели метода гемотерапии (УФ-
облучения аутокрови), который обладает поли-
направленным действием на всех уровнях го-
меостаза, является немедикаментозным методом 
и способствует активизации собственных меха-
низмов больного для выработки оптимальной 
адаптации (Карандашов В.И. 2001, Поддубный 
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А.В. 1984,Самойлова К.А. 1986, Телепнева А.Н. 
1986). 

 Целью настоящего исследования яви-
лось изучение эффективности применения УФ-
облучения крови для снижения негативного 
влияния операционного стресса. Для этого про-
вели сравнение влияния операционного стресса 
на стресс-лимитирующую систему у 35 больных 
с осложненными синуситами (ОС) – 1 группа и 
у 26 пациентов с ОС, получавших УФОК (2 
группа) в первые сутки после операции.. Опре-
деляли содержание адренокортикотропного 
гормона (АКТГ) и кортизола в сыворотке крови, 
а также динамику морфологического состава 
периферической крови как критерий адаптаци-
онного ответа на воздействие стрессора. 

 Гемотерапия проводилась по ориги-
нальной схеме, которая состояла в определен-
ном количестве и кратности сеансов УФОК та-
ким образом, чтобы планируемая операция вы-
полняла роль очередной процедуры (Заявка на 
патент). 

 Согласно установленным данным, у 
больных 2-й группы, получавших УФОК, ис-
ходный уровень АКТГ и кортизола в день опе-
рации был достоверно ниже, чем у больных 1-й 
группы с ОС (26,2±1,6 пг/мл против 49,5±2,2 
пг/мл для АКТГ и 399±24,6 нмоль/л против 
538,81±4,5 нмоль/мл для кортизола во второй и 
первой группах соответственно). В ближайшем 
послеоперационном периоде направленность 
изменения концентрации гормонов в крови у 
больных на фоне гемотерапии отличалась от 
показателей 1-й группы. Так у больных с ОС 
содержание АКТГ и кортизола значительно 
снижалось ( 21,31±,6 пг/мл против 49,5±2,2 
пг/мл, р < 0,001 для АКТГ и 279,8±15,5 нмоль/л 
против 538,8±14,5 нмоль/л ,р < 0,001 для корти-
зола), а у пациентов на фоне УФОК уровень по-
казателей под влиянием операционного стресса 
достоверно возрастал (38,92±,5 пг/мл против 
26,7±1,6 пг/мл для АКТГ и 473,1±22,4 нмоль/л 
против 399±24,6 нмоль/л для кортизола). Зако-
номерность установленных изменений с учетом 
патофизиологических механизмов секреции 
гормонов под влиянием стресса подтверждается 
содружественным однонаправленным измене-
нием АКТГ и кортизола. При этом у пациентов 
с ОС (1 гр.) влияние операционного стресса 
приводило к резкому снижению АКТГ и корти-
зола в 2,3 и 1,9 раз соответственно. У больных, 
получавших гемотерапию, повышение концен-
трации АКТГ и кортизола в 1-е сутки после 

операции было более плавным ( в 1,5 и 0,8 раз 
соответственно). 

  В морфологическом составе перифери-
ческой крови у больных, получавших УФОК, 
достоверных изменений до- и после операции не 
установлено ( р > 0,05). В целом по группе от-
мечена тенденция увеличения процентного со-
держания лейкоцитов, полиморфноядерных 
нейтрофилов и лимфоцитов, уменьшение доли 
сегментоядерных нейтрофилов и СОЭ. Индиви-
дуальные изменения с учетом данных 
Х.Л.Гаркави (1990) соответствовали реакции 
активации у 30,9% пациентов и у 69,2% боль-
ных отражали формирование адаптационной 
реакции тренировки. Однако в сравнении с па-
циентами 1-й группы до операции на фоне ге-
мотерапии отмечен достоверно более высокий 
уровень гемоглобина и эритроцитов (р< 0,05), а 
удельный вес палочкоядерных нейтрофилов и 
цифры СОЭ были достоверно ( р< 0,05) ниже, 
чем у больных с ОС. Содержание лимфоцитов 
на фоне УФОК до операции достоверно отлича-
лось от показателей в 1-й группе (29,3±0,7% 
против 27,0±,9%). Содержание эозинофилов в 
обеих группах было практически одинаковым 
(р> 0,05). 

 У больных с ОС на фоне гемотерапии в 
сравнении с пациентами 1-й группы, операци-
онный стресс не оказал негативного влияния, 
что подтверждалось сохранением достоверности 
отличия содержания эритроцитов и гемоглобина 
(р <0,05). Достоверно ниже оставался удельный 
вес лейкоцитов (6,30±,4% против 9,3±0,4%, р< 
0,05).Значимо возрастало содержание лимфоци-
тов (30,10±,6% против 21,0±,8%) и эозинофилов 
(2,240±,25% против 0,81±,0%). Характерно, что 
ни у одного больного с ОС, получавшего 
УФОК, после операции не зарегистрировано 
наличие стрессовой триады по морфологиче-
скому составу периферической крови (нейтро-
филез,лимфопения, анэозинифилия), при том, 
что у пациентов 1-й группы после операции 
стрессовая адаптационная реакция развилась в 
12 случаях (34,2%). 

 Таким образом, проводимая по нашей 
методике предоперационная гемотерапия по-
зволяет снизить негативное влияние операцион-
ного стресса за счет формирования адекватного 
адаптационного ответа до операции, что сопро-
вождается позитивными изменениями морфоло-
гического состава периферической крови на фо-
не закономерной реакции стресс-реализующей 
системы. 

 
© И.В Филатова, Т.И Шевченко, А.Б Бобрусь, Э.Г Азизов, 2012  
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Р.М. ФІЩУК, І.В. КОШЕЛЬ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)  

СТАН ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ  
З АСПІРИНОВОЮ ТРІАДОЮ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

 
Останнім часом значно зросла кількість 

пацієнтів з аспіриновою тріадою (АТ), яка 
включає: непереносимість ацетилсаліцилової 
кислоти, назальний поліпоз та бронхіальну аст-
му. Вказана патологія є актуальною проблемою, 
оскільки оперативні втручання з приводу наза-
льного поліпозу у пацієнтів з АТ супроводжу-
ються кровотечами під час операцій та в післяо-
пераційному періоді. При дослідженні коагуля-
ційної ланки гемостазу (час зсідання крові, про-
тромбіновий час, тромбіновий час, фібриноген) 
у даних пацієнтів всі показники знаходяться в 
межах норми, а кількість тромбоцитів плазми 
крові також перебуває в межах норми.  

Метою даного дослідження було вивчен-
ня особливостей тромбоцитарного гемостазу у 
пацієнтів з аспіриновою тріадою. 

В клініці оториноларингології з курсом 
хірургії голови і шиї ІФНМУ обстежено 20 па-
цієнтів. Цим пацієнтам планувалось хірургічне 
лікування аспіринового назального поліпозу, як 

етап комплексного лікування АТ. З метою пере-
допераційної підготовки пацієнтам проводилось 
дослідження агрегаційної здатності тромбоци-
тів, що включало в себе кількісний фотометрич-
ний аналіз із графічною реєстрацією процесу 
агрегації тромбоцитів за допомогою агрегомет-
ра. 

В нормі на агрегатограмі спостерігається 
подвійна хвиля агрегації. При аналізі агрегатог-
рам досліджуваних пацієнтів ці дві хвилі відсу-
тні, що свідчить про порушення функціональної 
здатності тромбоцитів. 

В результаті проведеного обстеження бу-
ло виявлено пригнічення агрегаційної (функціо-
нальної) здатності тромбоцитів при їх нормаль-
ній, а інколи й підвищеній кількості в крові.  

Актуальність проблеми вказує на необ-
хідність передопераційної підготовки таких 
пацієнтів з метою нормалізації гемостазу та 
попередження інтра- та післяопераційних кро-
вотеч. 

 
© Р.М. Фіщук, І.В. Кошель, 2012  
 
 
 
 
 

А.В. ЦИМАР (ЛЬВІВ,УКРАЇНА) 

МІСЦЕВА АНТИБАКТЕРІЙНА ТЕРАПІЯ ОБМЕЖЕНОГО ЗОВНІШНЬОГО ОТИТУ 
 

Запальні хвороби зовнішнього вуха - най-
поширеніші захворювання, що зустрічаються в 
усіх вікових групах і характеризуються різно-
манітністю клінічних проявів, вимагають чіткої 
орієнтації лікаря в питаннях діагностики та лі-
кування. В останні роки відзначається тенденція 
до збільшення частоти зовнішніх отитів. Одним 
з провідних факторів патогенезу зовнішнього 
отиту є травматизація епідермісу при надмірно-
му туалеті зовнішнього слухового ходу (палич-
ками для макіяжу), після грубого видалення сір-
ки або виділень з вуха твердими предметами, в 
результаті мацерації шкіри при попаданні води 
у вухо, при хронічному гнійному середньому 
отиті. Говорячи про необхідність правильного 
видалення сірки, слід брати до уваги її бактери-
цидну і фунгіцидну властивості, механічний 
захист шкіри зовнішнього слухового ходу від 
несприятливих екзогенних факторів. 

Перебіг інфекційного зовнішнього отиту 
може бути у формі фурункула зовнішнього слу-

хового ходу (обмежений зовнішній отит otitis 
externa circumscripta), або у формі розповсю-
дженого запалення (дифузний зовнішній отит 
otitis exsterna diffusa). 

Збудником обмеженого зовнішнього оти-
ту є, як правило, S. аureus. Необхідно підкресли-
ти, що такі представники резидентної мікрофло-
ри шкіри, як S.epidermidis, інші коагулазонега-
тивні стафілококи, дифтероїди, що висіваються 
із вогнища запалення є контамінуючою флорою 
і не приймають участь в патологічному процесі. 
S. аureus є провідним представником транзитор-
ної мікрофлори, яка присутня на шкірі не пос-
тійно, а потрапляє на неї із зовнішнього середо-
вища, або суміжних ділянок, наприклад, зі сли-
зової оболонки. Колонізація золотистим стафі-
лококом слизової оболонки порожнини носа 
збільшує ризик розвитку стафілококових інфек-
цій і спостерігається у 20-50% дорослого насе-
лення. St.pyogenes може викликати колонізацію 
горла, але швидко гине на непошкодженій шкірі 
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і бере участь в запальному процесі при наявнос-
ті мікротравм епідермісу зовнішнього слухового 
ходу. 

На тлі травматизації шкіри зовнішнього 
слухового ходу інфекція проникає до волося-
ного фолікула та його придатків. Основними 
скаргами хворих є інтенсивний біль у вусі, що 
досягає максимуму на 3-4 день захворювання, 
свербіж у вусі. Як правило, біль посилюється в 
нічний час, при пасивних рухах вушної рако-
вини і при рухах в скронево-
ніжньощелеповому суглобі (жування, відкри-
вання рота), променю є в соскоподібний відро-
сток, очну ямку або носоглотку, що пов'язано з 
особливостями іннервації зовнішнього слухо-
вого ходу . Часто набряк та інфільтрація шкіри 
зовнішнього слухового ходу призводять до 
звуження просвіту останнього з виникненням 
приглухуватості по кондуктивному типу. Де-
коли фурункул супроводжується інтоксикаці-
єю, підвищенням температури тіла.  

Перераховані скарги є приводом для порі-
вняно раннього звертання пацієнтів до лікаря-
отоларинголога, задовго до виникнення абсце-
дування. Своєчасна діагностика фурункула зов-
нішнього вуха дає можливість проводити ліку-
вання, не вдаючись до хірургічного розтину і 
застосуванню системної антибіотикотерапії. 
Якщо для системної терапії стафілококових ін-
фекцій арсенал препаратів, що мають високу 
ефективність проти S. aureus, достатньо широ-
кий, то спектр препаратів в формах для місцево-
го застосування є обмеженим.  

В останні роки відзначається зростання 
резистентності S. aureus до антимікробних пре-
паратів, що застосовуються в клінічній практи-
ці. Поширеність резистентності може значно 
відрізнятися в різних країнах і географічних ре-
гіонах. Головну проблему становлять метицилі-
нрезистентні штами, які стійкі не тільки до всіх 
β-лактамів, але і до багатьох інших груп антибі-
отиків . Тривожним фактом є поява і поширення 
метицилінрезистентних штамів S. aureus не 
тільки серед збудників госпітальних, але і поза-
лікарняних інфекцій. За даними закордонних 
досліджень S. aureus, що був виділений при ін-
фекціях шкіри, має достатньо високу резистент-
ність до макролідів (17-50%), хлорамфеніколу 
(32%), ципрофлоксацину (2-23%), лінкосамідам 
(11-21%), тетрацикліну (9%) і гентаміцину (8%). 
St.pyogenes зберігає чутливість до β-лактамних 
антибіотиків, але необхідно відмітити надзви-
чайно високу резистентність цього збудника до 
тетрацикліну (47-62%), макролідів (8-24%), хло-
рамфеніколу (14%). Тим не менше, ці препарати 
широко застосовуються для лікування даної па-
тології.  

При виборі антибактерійного препарату 
для емпіричної терапії обмеженого зовнішнього 
отиту слід керуватися імовірним збудником та 
його чутливістю до антимікробних препаратів і, 
безумовно, ступенем важкості інфекції. 

  В даними багатьох рекомендацій «золо-
тим стандартом» антибактерійної терапії піоде-
рмії, спричиненої золотистим стафілококом є 
використання мупіроцину, що випускається в 
лікарських формах виключно для місцевого ви-
користання. Мупіроцин має унікальний меха-
нізм дії, що виключає розвиток перехресної ре-
зистентності до препарату з іншими класами 
антимікробних препаратів. В залежності від 
концентрації мупіроцин може діяти, як бактері-
остатично, так і бактерицидно. Враховуючи ви-
сокі місцеві концентрації препарату (що багато-
разово перевищують МПК), в переважній біль-
шості випадків він діє бактерицидно.  

Головне клінічне значення мупіроцину 
полягає в дії на більшість штамів стафілококів, 
у тому числі MRSA, а також штамів, стійких до 
інших АМП. До мупіроцину чутливі також 
стрептококи А, В, С, G, і деякі грамнегативні 
палички (P.multocida).Мупіроцин неактивний 
відносно ентерококів, представників родини 
Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, анаеробів. 
Останнім часом з'явилися повідомлення про йо-
го антимікотичну активність. Важливою особ-
ливістю мупіроцину є низька in vitro активність 
до представників нормальної мікрофлори шкіри 
(Micrococcus spp., Corynebacterium spp., 
Propionibacterium spp.).  

  Мупіроцин добре зв'язується з різними 
рідинами в організмі (кров, сироватка, гній).In 
vitro активність мупіроцину збільшується при 
зниженні рН середовища, що є безперечною 
перевагою при лікуванні інфекцій шкіри і м'я-
ких тканин (враховуючи низькі значення рН 
шкіри). За даними одного дослідження, при рН 
6,0 активність мупіроцину в 4 -8 разів вище, ніж 
при рН 7,0. Мупіроцин практично не всмокту-
ється з поверхні непошкодженої шкіри (менше 
0,24% дози). Всмоктування може збільшуватися 
при наявності мікротравм епідермісу. Препарат 
створює високі і стабільні концентрації в повер-
хневих шарах шкіри. 

Під нашим спостереженням перебували 
26 хворих (віком від 24 до 58 років) з обмеже-
ним зовнішнім отитом в стадії інфільтрації, 
яким проводилася місцева антибактерійна тера-
пія з використанням 2% мазі мупіроцину (n-16), 
та мазі, що містить хлорамфенікол (n-10). Кліні-
чне одужання в групі пацієнтів, що отримували 
місцево хлорамфенікол спостерігалося на 7 
день, а в групі пацієнтів, що отримували місцево 
мупіроцин – на 4 день лікування. 
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 Висока клінічна ефективність мупіроци-
ну та більш короткі терміни одужання дозволя-
ють рекомендувати цей препарат для емпіричної 

місцевої антибіотикотерапії обмеженого зовні-
шнього отиту у дорослих пацієнтів. 

 
© А.В. Цимар, 2012 
 
 
 
 
 

Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ, І.А. ГАВУРА, О.В. ГОВДА, В.А. БАШИНСЬКИЙ,  
В.А. ЛЕВЧУК, І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ (ЧОРТКІВ, ТЕРНОПІЛЬ,  

КРЕМЕНЕЦЬ, БУЧАЧ; УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ВОКАРА  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 

 
Ангіна зустрічається досить часто в прак-

тиці оториноларинголога, терапевта, інфекціо-
ніста, педіатра, педіатра-інфекціоніста та сімей-
ного лікаря. За даними літератури (В.Т. Паль-
чун, Н.А. Преображенский, 1978), серед дорос-
лих ангіна становить 4-5 %, а серед дітей – бі-
льше 6 %. Ангіни поділяються на первинні і 
вторинні. Серед первинних ангін найчастіше 
зустрічаються катаральна, фолікулярна і лаку-
нарна. Для лікування катаральної ангіни у доро-
слих застосовуються різні середники загальної і 
місцевої дії. У вітчизняній оториноларингології 
відсутні відомості про використання препарату 
Вокара для лікування катаральної ангіни у до-
рослих. 

Ми застосували препарат Вокара в ком-
плексному лікуванні катаральної ангіни у доро-
слих. Механізм дії цього препарату багатогран-
ний. Він усуває запалення та біль у горлі, усуває 
причину болю, запобігає розвитку ускладнень 
на серце та нирки, усуває нападоподібний ка-
шель, осиплість голосу, відновлює захисну фун-
кцію мигдаликів, підвищує опірність слизової 
оболонки до патогенних бактерій та вірусів, 
зміцнює імунітет, запобігає повторним загост-
ренням хвороби. Препарат Вокара застосовуєть-
ся при ангіні, хронічному тонзиліті, фарингіті, 
ларинготрахеїті. Показаний дорослим та дітям 
від 1 року. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2010 рр. знаходилось 20 хворих на ката-
ральну ангіну віком від 20 до 44 років. Хворі 
скаржились на головний біль, підвищення тем-
ператури тіла в межах 37,2-38,2 ºС, біль у горлі 
при ковтанні. Фарингоскопічно відмічались на-
бряклість і гіперемія піднебінних мигдаликів. 
При дослідженні мазків із носа і зіва паличок 
Лефлера не виявлено. 

Пацієнти були розподілені на дві групи: 
основну (12 хворих) і контрольну (8). Групи бу-

ли співставлені за віком і перебігом захворю-
вання. Хворим основної групи призначався пре-
парат Вокара досередини і загальноприйняте 
лікування. Пацієнти контрольної групи отриму-
вали тільки загальноприйняте лікування. Препа-
рат Вокара призначався по 10 крапель перші два 
дні кожну годину (до 8 разів на день), затим 3 
рази на день. Курс лікування становив 7 днів. 
Критеріями оцінки ефективності лікування бу-
ли: суб’єктивна оцінка терапії хворими (вплив 
на головний біль, вплив на біль у горлі при ков-
танні), фарингоскопічна картина (колір, консис-
тенція слизової оболонки піднебінних мигдали-
ків), показники температури тіла. При аналізі 
результатів лікування відмічено більш інтенси-
вний регрес симптомів запалення піднебінних 
мигдаликів у пацієнтів, що отримували препарат 
Вокара. Так, всі хворі основної групи вказували 
на зникнення головного болю, 10 – на зникнен-
ня, 2 – на зменшення болю в горлі при ковтанні 
(на 3-4-й день лікування). В контрольній групі 
ці показники були значно нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 3-4-й день лікування у 10 хворих основ-
ної групи. Слизова оболонка піднебінних миг-
даликів у них мала рожевий колір, була норма-
льної консистенції. У хворих контрольної групи 
фарингоскопічна картина нормалізувалась на 3-
4-й день лікування в 5 з 8 випадків. 

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

Всі хворі переносили препарат Вокара 
добре, алергічних реакцій та інших побічних 
ефектів не відмічалось. 

Таким чином, застосування препарату 
Вокара в комплексному лікуванні катаральної 
ангіни у дорослих було ефективним. На основі 



 

148  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2012 

отриманих даних можна рекомендувати пре-
парат Вокара для загального лікування ката-

ральної ангіни у дорослих як протизапальний 
засіб. 

 
© Т.В. Чортківський, І.А. Гавура, О.В. Говда, В.А. Башинський, В.А. Левчук, І.В. Войнаровський, 2012  
 
 
 
 
 

Т.О. ШЕВЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ МЕНЬЄРА 
 

У зв’язку з численними протиріччями у 
трактовці проблем етіології та патогенезу хво-
роби Меньера залишається багато невирішених 
у наш час питань, складається враження, що 
хвороба Меньера не лише поліетіологічна, але й 
поліпатогенетична. Не дивно, що на теперішній 
час існує величезна кількість методів, які запро-
поновані для лікування хвороби Меньєра, але 
чіткої системи, наукових принципів та обґрун-
тування у підході до цієї проблеми немає. 

Метою нашого дослідження була оцінка 
ефективності та перспективності лікування па-
цієнтів з хворобою Меньєра при застосуванні 
„класичних” методів терапії, нетрадиційної 
малоінвазивної методики пневмомасажу вікон 
лабіринта за допомогою отологічного при-
строю для пульсової подачі низького тиску та 
комплексної терапії, що включала пневмома-
саж вікон лабіринта та комплекс вправ з вести-
булярної гімнастики (кінезітерапію). Ефектив-
ність лікування визначалася за даними оцінки 

клінічних проявів хвороби, стану слухового і 
вестибулярного апарату та соціологічних пока-
зників у часовому аспекті (до лікування та у 
різні строки після лікування). Найбільш ефек-
тивним за нашими даними виявилася комплек-
сна терапія пацієнтів з хворобою Меньєра. 
Крім того, наш досвід мав позитивні наслідки і 
у часовому аспекті, проведений курс комплек-
сної терапії мав стійкий позитивний ефект, на 
відміну від лікування за „класичною” схемою 
консервативної терапії та пневмомасажу вікон 
лабіринта, після яких спостерігалося лише ко-
роткочасне покращення стану хворих, підви-
щення вестибулярної збудливості, зниження 
порогів слуха та підвищення показників якості 
життя. Це свідчить про можливість подальшого 
використання та введення у повсякденну прак-
тику нового методу лікування пацієнтів з хво-
робою Меньєра за допомогою місцевого вико-
ристання підвищеного тиску та вестибулярної 
реабілітації хворих. 

 
© Т.О. Шевченко, 2012  
 
 
 
 
 

М.К. ШЕРЕМЕТ, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Т.М.ОСАДЧА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НОВІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ  
З ПОРУШЕННЯМ ГОЛОСУ ОРГАНІЧНОГО ГЕНЕЗУ 

 
Проблема порушення голосу у дітей з 

хронічним рубцевим стенозом гортані (ХРСГ) 
залишається актуальною на сьогоднішній день 
як для оториноларингологів, так і для 
психологів, логопедів та фонопедів. За даними 
літератури за останні десятиріччя не 
відмічається зменшення кількості дітей з ХРСГ 
на Україні, не дивлячись на великі досягнення в 
медичній галузі. Лікування дітей з вищевказа-
ною патологією довготривале та кропітке. 
Тільки залучення до роботи спеціалістів різних 
профілів, дає можливість отримати більш ранні 

позитивні результати по відновленню дихання 
через природні дихальні шляхи, відновленню 
голосу, мовлення та психологічних особливо-
стей дитини. 

 Супровід — це мультидисциплінарний 
метод, забезпечуваний єдністю зусиль 
педагогів, психологів, соціальних і медичних 
працівників. Якщо виключити роботу однієї з 
ланок, то реабілітація таких дітей стає довгот-
ривалою та малоефективною. Невід’ємною час-
тиною супроводу дітей є комплексний підхід, як 
один з основних принципів діагностики захво-
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рювання дитини. Це всебічне обстеження і 
оцінка особливостей розвитку дитини, яка 
охоплює не тільки інтелектуальну, пізнавальну 
діяльності, але і поведінку, емоції, рівень опану-
вання навичками, а також стан його зору, слуху, 
рухової сфери, неврологічний статус, історію 
розвитку. 

 Що стосується ХРСГ, то у таких дітей 
порушується сумісна діяльність голосової, 
дихальної і артикуляційних функцій. Крім то-
го, враховуючи перенесену велику кількість 
оперативних втручань на гортані, наявність 
трахеостомічної трубки, довготривале перебу-
вання в лікувальних закладах призводить до 
того, що діти з даною патологією соматично 
ослаблені, у них відмічається підвищена нер-
вова збудливість, лабільність психіки, вони 
замкнені, соціально неадаптовані. Стійкі 
зміни в гортані впливають на основні характе-
ристики голосу: висоту тону голосу, його си-
лу, тембр, фонаційне дихання. Відмічаються 
порушення голосу – дисфонія або афонія. 

Виключається функція артикуляційного апа-
рату, особливо якщо у дитини наявний тампон 
дилятатор в підголосниковій порожнині. 
Відсутність контролю з боку центральної 
нервової системи, щодо правильної укладки 
органів артикуляції для вимови того чи 
іншого звуку, призводить до гіпотрофії м’язів 
шиї, язика, губ, м’якого піднебіння. Ком-
плексний супровід дітей допомагає налагоди-
ти координацію роботи даних систем. 
Реабілітаційна програма складається для 
кожної дитини індивідуально, враховуючи 
комплексну оцінку стану здоров'я, стан голо-
сового апарату, артикуляційного апарату, 
комунікативні і психологічні можливості. 

 Таким чином, лише комплексний 
супровід дітей з ХРСГ при наявній адекватній 
хірургічній та медикаментозній терапії, систе-
матичному занятті з фонопедами, психологами 
та логопедами - є запорукою швидкого одужан-
ня, якісної реабілітації та можливості адаптува-
тися дитині у суспільстві. 

 
© М.К. Шеремет, Ю.В. Гавриленко, Т.М.Осадча, 2012  
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОЄДНАННЯ КТ ТА МРТ ЗРІЗІВ  
І СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ В НАВІГАЦІЙНІЙ ЕНДОСКОПІЧНІЙ РИНОХІРУРГІЇ  

 
Розвиток сучасної хірургії порожнини но-

са, біляносових пазух та суміжних ділянок су-
проводжується розробкою та вдосконаленням 
сучасних комп’ютерних технологій, що дозво-
ляють провести операцію з високою точністю та 
мінімальним ризиком ускладнень. Застосування 
навігаційних систем в значній мірі вирішує це 
питання.  

Навігаційний комп’ютер в процесі вико-
нання оперативного втручання показує поло-
ження інструментів на зрізах комп’ютерних то-
мограм або на об’ємній реконструкції і, таким 
чином, дозволяє орієнтуватись в індивідуальній 
анатомії пацієнта, яка може бути змінена вна-
слідок патологічного процесу чи попередньої 
хірургії. Як правило, в основу хірургічної наві-
гації покладено використання комп’ютерної то-
мографії (КТ) в кістковому режимі, що дозволяє 
добре диференціювати різні варіанти анатомії 
кісткових структур. Але за наявності кісткових 
руйнувань, пухлин, виражених рубцевих чи за-
пальних змін хірург потребує більш інформати-

вної візуалізації ділянки, що підлягає втручан-
ню.  

У Центрі патології ЛОР-органів Клінічної 
лікарні «Феофанія» Державного управління 
справами після оновлення програмного забезпе-
чення нами використовуються удосконалені 
методики представлення анатомії пацієнта на 
моніторі, що покращує інтраопераційну візуалі-
зацію і підвищує можливості диференціації тка-
нин в ділянці втручання. Одна з них полягає в 
застосуванні «сегментації зображень», з виді-
ленням на екрані в процесі підготовки хворого 
до операції іншим кольором цільових або небе-
зпечних структур. Цільовими стуктурами мо-
жуть бути блоковані чи облітеровані природні 
отвори приносових пазух, а також ділянки при-
леглі до пазух – верхівка орбіти, турецьке сідло, 
тощо. Підлягають маркуванню також структури 
з високим ризиком ускладнень, що прилягають 
до оперованої ділянки – великі судини та нерви.  

Крім того, для покращення диференціації 
м’якотканинних структур використовуємо тех-
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нологію «Fusion», тобто суміщення 
комп’ютерних та магнітно-резонансних томограм 
(МРТ). Навігаційний комп’ютер автоматично 
поєднує скани КТ та МРТ, внаслідок чого отри-
мані зображення однаково добре демонструють 
як кісткові, так і м’якотканинні структури. Ця 
технологія дозволяє чітко визначати межі рубців, 
пухлин та пухлиноподібних утворень.  

Зазначені комп’ютерні технології викори-
стані нами під час оперативних втручань у 11 
хворих з патологією біляносових пазух, котрі 
вже перенесли по декілька операцій в цій ділян-

ці. У всіх прооперованих нами хворих було ус-
пішно здійснено запланований об’єм операції, 
ускладнень не спостерігалось.  

Впровадження описаних комп’ютерних 
технологій в підготовці навігаційної системи до 
ринохірургічних втручань значно покращує 
якість візуалізації навігаційним комп’ютером 
особливостей патологічного процесу та анатомії 
в ході операції і дозволяє отоларингологу більш 
впевнено диференціювати цільові та небезпечні 
структури порожнини носа, біляносових пазух, 
прилеглих ділянок орбіти та основи черепа. 
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В.О. ШКОРБОТУН, Т.В. МАРКІТАН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ІМОВІРНІСТЬ ПОШИРЕННЯ ГНІЙНОЇ ІНФЕКЦІЇ В СЕРЕДОСТІННЯ  
ПРИ ТОНЗИЛОГЕННИХ ГЛИБОКИХ ФЛЕГМОНАХ ШИЇ 

 
Зважаючи на особливу швидкоплинність 

гнійного запалення в шиї і схильність його до 
стрімкого розповсюдження по міжфасціальних 
просторах вниз в середостіння, проблема ран-
ньої діагностики і своєчасного виконання хірур-
гічної санації гнійних осередків є однією з ви-
значальних складових успішного лікування па-
цієнтів з цією патологією. 

Вивчення ймовірності і послідовності за-
лучення в нагнійний процес окремих клітковин-
них просторів може бути основою для прогно-
зування розвитку нагнійного процесу в шиї і 
обґрунтуванням доцільності застосування в 
окремих випадках хірургічної тактики на випе-
редження. За таких умов, розкриття гнійного 
осередка запалення і здійснення ревізії прилег-
лого простору, на який, з найбільшою ймовірні-
стю має поширитись гнійний процес, дозволить 
перервати шлях поширення гнійної інфекції й 
уникнути життєво небезпечних ускладнень. 

На лікуванні в ЛОР-клініці КОКЛ з 1997 
р. по 2006 р. перебував 41 пацієнт з глибокими 
тонзилогенними флегмонами шиї. Чоловіків 
серед них було 27, жінок – 14. Середній вік хво-
рих склав 46,05 ± 17,26 років. Показання та 
об’єм хірургічного втручання у них визначався 
на основі клінічних даних та даних РКТ обсте-
ження шиї і грудної клітки. Операція полягала в 
розкритті та санації установленого на момент 
обстеження гнійного осередку з розширенням 
об’єму операції в залежності від інтраоперацій-
но виявленого нагноєння (традиційний підхід).  

За результатами проведених операцій 
проаналізовано частоту виявлення гнійного за-

палення по наступним просторам шиї: підщеле-
пний трикутник, клітковина судинно-нервового 
пучка, інтервісцеральна щілина, пре- та ретраві-
сцеральний простори, середостіння.  

 Із 41 прооперованого хворого, в 6 (14,6%) 
випадках нагнійний процес на момент операції 
локалізувався в межах парафаренгеального та 
підщелепного просторів, у інших 35(85,4%) па-
цієнтів нагноєння поширювалось нижче 
під’язикової кістки. Основним шляхом поши-
рення гною в напрямку середостіння нижче рів-
ня під’язикової кістки, була інтервісцеральна 
щілина: у 29 (70,7%) хворих виявлено в ній на-
гноєння і у 7(17,1%) - інфільтративні зміни. 
Слід зазначити, що лише в 10 пацієнтів гнійне 
запалення розповсюджувалось в напрямку сере-
достіння іншими шляхами - по превісцерально-
му, ретравісцеральному та по клітковині судин-
но-нервового пучка. При аналізі випадків поши-
рення гною в середостіння звертає на себе увагу 
те, що у всіх 14 хворих на медіастиніт була заді-
яна інтервісцеральна щілина. Це дає підстави 
стверджувати, що на цьому рівні, в більшості 
випадків, можливо перервати шлях розповсю-
дження інфекції в середостіння і тим самим 
уникнути життєво небезпечного ускладнення – 
медіастиніту. 

Базуючись на отриманих даних, нами 
проведені розрахунки імовірності поширення 
запалення з парафарингеального простору в 
середостіння через інтервісцеральну щілину. Зі 
статистичної точки зору це числова характери-
стика ступеня можливості розвитку гнійного 
запалення в інтервісцеральній щілині шиї та 
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середостінні при необмеженому зростанні 
кількості спостережень 
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де P(A) – ймовірність виникнення події, N 

– кількість спостережень, n – кількість пацієн-
тів, у яких виявлено гній у вказаному клітко-
винному просторі. При цьому 100%-ва імовір-
ність виникнення тієї чи іншої події дорівнює 
одиниці (М.І. Шкіль, 2005).  

Імовірність виявлення гною в інтервісце-
ральній щілині шиї у хворих на тонзилогенні 
глибокі флегмони, за умови наявності клінічних 
ознак запалення нижче рівня під’язикової кіст-
ки, становить Р(А) = 29 / (41-2) = 0,74.  

Імовірність виявлення гною у верхньому 
середостінні у хворих на тонзилогенні флегмони 
шиї за умови виявлення його в інтервісцераль-
ній щілині становить Р(А) = 14/29 = 0,48. 

Іншими словами, у 74 зі 100 хворих на 
тонзилогенні флегмони шиї, при наявності 
ознак розповсюдження запального процесу ни-
жче під’язикової кістки, під час операції буде 
виявлено гній в інтервісцеральній щілині шиї, а 
при виявленні гнійного процесу в інтервісцера-
льній щілині шиї, у 48 із 100 пацієнтів процес 
матиме поширення на медіастинум. 

Отримані показники імовірності, зважаю-
чи на небезпечність медіастиніту, дають підста-
ви для використання у хворих з тонзилогенною 
флегмоною шиї, за певних умов хірургічної так-
тики на випередження. 
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ПОРІВНЯННЯ ВПЛИВУ ЕНДОНАЗАЛЬНОЇ ТА ТРАНСВЕСТИБУЛЯРНОЇ 
ЕНДОСКОПІЧНОЇ ГАЙМОРОТОМІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ  
ОПЕРОВАНИХ З ПРИВОДУ КІСТИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСУ  

 
Основними принципами сучасної хірургії 

кіст верхньощелепного синусу є тотальне вида-
лення кістозної оболонки, усунення ймовірної 
причини утворення кісти та малоінвазивність 
втручання. Важливим фактором в реалізації цих 
принципів є вибір оптимального доступу до по-
рожнини синусу.  

Із розвитком ендоскопічних 
ринохірургічних технологій підходи до вико-
нання оперативних втручань значно змінились. 
Якщо раніше традиційною вважалась операція 
за Калдуел-Люком, то сьогодні їй на зміну 
прийшли відеоасистована мікрогайморотомія 
через передню стінку гайморової пазухи та ен-
доназальне ендоскопічне видалення кісти.  

Під нашим наглядом знаходилось 72 
пацієнти, які були прооперовані в Хірургічному 
центрі ДНУ «Науково практичний центр 
клінічної та профілактичної медицини» Дер-
жавного управління справами з приводу кіст 
верхньощелепного синуса. Серед них жінок бу-
ло 32 (44,4%), чоловіків – 40 (55,6%). 
Однобічний процес виявлено у 59 (81,9%) 
пацієнтів, двобічний - у 13 (18,1%). Таким чи-
ном, з врахуванням двобічного процесу, ми 
аналізували 85 хірургічних випадків. 

При плануванні хірургічного втручання 
ми керувались розробленим нами 

диференційованим підходом щодо вибору 
хірургічного доступу для виконання 
гайморотомії. Він базується на трьох основних 
факторах: наявність патології структур остео-
меатального комплексу (ОМК), що потребують 
корекції, імовірна природа кісти і локалізація 
утворення. Згідно зазначених принципів ендона-
зальний доступ було обрано у 44 (51,8%) випад-
ках, відеоасистована мікрогайморотомія через 
передню стінку виконана в 41 (48,2%) хворого.  

Термін спостереження за пацієнтами 
після оперативного втручання склав від 2 
місяців до 4 років. 

В післяопераційному періоді проводився 
порівняльний аналіз тривалості та перебігу 
реабілітації прооперованих хворих, вивчали 
вплив перенесеного втручання на якість життя 
пацієнтів згідно тесту – опитування Sinus nasal 
outcomes test – 20 (SNOT– 20) за вираженістю 
сино-назальних та вушно-фаціальних проявів. 
«Суб’єктивний» ступінь порушення носового 
дихання .у пацієнтів обох груп визначали за 
візуально-аналоговою 5 бальною шкалою.  

При опитуванні хворих до втручання, ста-
тистично значимої різниці ступеня порушенням 
носового дихання у пацієнтів обох груп не ви-
явлено: 1,3±0,2 проти 1,2±0,3 (p>0,05) . В першу 
добу після операції, у осіб, що перенесли ендо-
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назальне ендоскопічне втручання 
спостерігається значно більш виражена 
обструкція носового дихання (4,2±0,4), але роз-
починаючи з 7 доби носове дихання по групам 
статистично не відрізнялось. Прохідність 
носової порожнини до доопераційного рівня 
відновлювалась після мікрогайморотомії на 3 
добу після втручання, а після ендоназальної 
операції – після 7 днів. 

За результатами оцінки впливу перенесе-
ного втручання на якість життя пацієнтів згідно 
шкали SNOT-20 в динаміці, встановлено, що як 
ендоназальне ендоскопічне видалення кісти 
верхньощелепного синусу так і трансвестибу-
лярне приводять до погіршення самопочуття 
пацієнтів в ранньому післяопераційному 
періоді, при чому вираженість змін у вказаних 
групах практично не відрізняється і складає 23,3 
балів в першій групі та 24,9 - в другій (p>0,05). 

Але основні фактори, що впливають на стан 
пацієнтів в післяопераційному періоді 
відрізняються переважанням вушно-фаціальних 
симптомів у пацієнтів, доступ у котрих форму-
вався під губою (14,3±1,2), проти 4,3±0,6 – після 
ендоназального видалення кісти (p<0,05) та си-
но-назальних - 7,3±1,1 і 16,2±1,4 (p<0,05). 
відповідно. Після 14 діб статистично 
достовірної різниці у показниках SNOT-20 тесту 
у пацієнтів обох груп не відмічалось. 

Висновок: Сумарний вплив на якість 
життя пацієнтів оперативних втручань з приво-
ду кіст верхньощелепного синусу із застосуван-
ням ендоскопічного ендоназального та трансве-
стибулярного доступів за загальною сумою 
балів (SNOT-20) не відрізняється, але у 
пацієнтів першої групи основними були сино-
назальні симптоми, а в другої – вушно-
фаціальні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ  
У РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ 

 
Кохлеарна імплантація, як один із високо-

технологічних хірургічних методів реабілітації 
слуху у хворих з сенсоневральною глухотою, 
зайняла своє окреме місце серед слуховідновних 
оперативних втручань в отохірургії. Кількість 
таких втручань в Україні швидко зростає, на 
тепер – біля 800. До особливостей вказаного 
хірургічного втручання можна віднести віднос-
ну «об’ємність» операції внаслідок поєднання 
роботи в середньому та внутрішньому вусі і 
м’яких тканинах ретроаурикулярної ділянки. Із 
розробкою нових видів імплантів методика ви-
конання кохлеарної імплантації постійно вдос-
коналюється, але основні її принципи залиша-
ються. Послідовними етапами оперативного 
втручання є антромастоїдотомія, задня типано-
томія, формування субперіостальної кишені та 
кісткового ложе для імпланта, доступ до внут-
рішнього вуха (кохлеостомія або через кругле 
вікно), розміщення імпланта, фіксація його в 
ложе та кохлеостомі, ушивання рани. Зважаючи 
на певну «виключність» втручання (дороговар-
тісний імплант, переважно ранній дитячий вік 
пацієнтів), існують деякі особливості ведення 
раннього післяопераційного періоду . 

Мета роботи: Провести аналіз перебігу 
раннього післяопераційного періоду та резуль-
татів хірургічного лікування пацієнтів з сенсо-
невральною глухотою, оперованих в умовах хі-
рургічного центру з короткостроковим перебу-
ванням.  

Матеріали та методи дослідження 
Із квітня 2008 року нами на базі Хірургіч-

ного центру ДНУ «Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини» Держа-
вного управління справами було виконано 43 
кохлеарних імплантації (КІ). Вік пацієнтів: від 8 
міс. до 41 року. Всім хворим оперативне втру-
чання виконувалось на одному вусі з викорис-
танням кохлеарних імплантів MED-EL «COMBI 
40+» - у 5 випадках, MED-EL “Pulsar” – у 6; 
МED-EL “SONATA” – у 10; Cochlear, “Nucleus 
24K” – у 8; Cochlear “Nucleus Freedom” – у 11 та 
Cochlear, “Nucleus СІ-512”- у 2 випадках, у од-
ного хворого, установлений імплант Вionix 
HRes 90k.  

Результати та їх обговорення 
Введення імпланту через кохлеостому ви-

конано у 20 (46,5%) пацієнтів, через кругле вікно 
– у 23 (53,5%). У всіх випадках імплант розміще-
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ний у кістковому ложе. Фіксація імпланта забез-
печувалась нерозсмоктуючим шовним матеріа-
лом. Під час інтраопераційного тестування відмі-
чено адекватне розміщення електродної решітки 
в завитці і отримано задовільні показники роботи 
кохлеарних імплантів. У всіх пацієнтів застосо-
вувалось дренування післяопераційної рани. У 5 
випадках був застосований постійнодіючий аспі-
раційний підапоневротичний дренаж, у 11 - ви-
користана силіконова трубка діаметром 5 мм, у 
інших 27 пацієнтів – латексні стрічки. Зважаючи 
на отримані результати, необхідність в аспіра-
ційному дренуванні швидко відпала. З профілак-
тичною метою всі пацієнти під час операції 
отримували інфузійно антибіотик цефалоспори-
нової групи за віковими дозами, в подальшому 
парентеральна антибіотикотерапія продовжува-
лась до виписки зі стаціонару, а після виписки, за 
принципами ступінчатої терапії, призначались 
антибіотики per os до 10 діб. Симптоматичне піс-
ляопераційне лікування полягало в призначенні 
знеболюючих засобів та за необхідності проти-
нудотних препаратів. Зважаючи на те, що для 
інфільтрації тканин в ділянці втручання ми вико-
ристовували бупівакаїн, потреби в призначенні 
знеболюючих препаратів протягом першої доби у 
більшої частини прооперованих не було. Прийом 
рідини дітям дозволяли через годину, а їжі – че-
рез 2 години після втручання.  

На наступний день після операції викону-
валась перев’язка, дренажі видалялись, оціню-
вався набряк мяких тканин, наявність флуктуа-

ції. Також виконувалась перев’язка на другу 
добу після втручання для виключення можливої 
підшкірної гематоми. У разі підозри на її виник-
нення виконувалась ревізія рани тупим зондом 
через нижній кут з накладанням тугої марлевої 
пов’язки.  

Під час наступної перев’язки оцінювалась 
активність процесів заживлення і вирішувалось 
питання про виписку пацієнта зі стаціонару для 
подальшого амбулаторного лікування. Марлева 
пов’язка змінювалась на лейкопластирну. За-
вдяки застосуванню підшкірного зашивання 
рани матеріалом, що розсмоктується, ми уника-
ємо необхідності виконувати таку неприємну 
для дітей процедуру, як зняття швів. 

Із ускладнень в післяопераційному періо-
ді у 3 пацієнтів спостерігалась підшкірна гема-
тома. У 2-х випадках з них було достатньо од-
нократного її випускання та накладання тисну-
чої пов’язки, в одному випадку – виникла необ-
хідність в пункції гематоми з промиванням кон-
центрованим розчином антибіотика.  

Середня тривалість стаціонарного ліку-
вання пацієнтів з кохлеарною імплантацією 
склала 4,8 ± 0,3 ліжко - дня.  

Тактика післяопераційного ведення паці-
єнтів із кохлеарною імплантацією, якої ми при-
тримуємось, забезпечує швидке відновлення 
прооперованого хворого, дозволяє уникнути 
важких післяопераційних ускладнень і, як пра-
вило, виписати із стаціонара під нагляд лікаря за 
місцем проживання на 5-й день. 
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НАШ ДОСВІД ЕНДОЛАРИНГІАЛЬНОЇ МІКРОХІРУРГІЇ 

 
Введення. Метод ендоларингіальної мік-

рохірургії отримав широке розповсюдження в 
світі завдяки працям Oskar Kleinsasser. На даний 
час метод мікрохірургії гортані удосконалюєть-
ся та широко використовується в світі. В ЛОР-
відділенні Волинської обласної кінічної лікарні 
мікрохірургічні ендоларингіальні втручання 
широко проводяться з 1998 року.  

Мета. Метою роботи є оцінка результатів 
ендоларингіальних мікрохірургічних втручань 
на основі чотирирічного досвіду. 

Методи та матеріали. З 2008 по 2011 рік 
в ЛОР-відділенні Волинської обласної клінічної 
лікарні за методикою Клейнсасера виконано 78 
ендоларингіальних мікрохірургічних втучаль. 

Серед них було 16 жінок віком 32-48 років та 62 
чоловіків віком 22-70 років.  

Діагноз всім пацієнтам було встановлено 
на підставі непрямої ларингоскопії, мікроларин-
госкопії гортані оглядовим мікроскопом, фібро-
ларингоскопії та ендоскопічного огляду гортані 
70° ендоскопом “Storz Hopkins” з одночасним 
проведенням відеодокументації отриманих ре-
зультатів.  

Показами до ендоларингіальних мікрохі-
рургічних втручань були наступні: наявність 
новоутворів голосових складок, які викликають 
дефект голосу; наявність новоутвору гортані 
(голосової складки) який потребував гістологіч-
ної верифікації. 
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Структура захворювань була наступною: 
вузлики голосових складок – 18, кісти гортані – 
8, хвороба Рейнке – 5, поліпи, гемангіоми, фіб-
роми, грануломи – 30, папіломи гортані – 9, рак 
гортані – 4, гіпертрофічні зміни голосових скла-
док - 4.  

Всі хірургічні втручання виконувались 
під внутрішньовенним багатокомпонентним 
наркозом з ШВЛ з використанням операційного 
опорного ларингоскопа “Kleinsasser”, мікрохі-
рургічних інструментів та операційного мікрос-
копа OPMI-1 з фокусною віддалю 400 мм. Під 
час проведення ендоларингіальних втручань 
проводилась відеодемонстрація та відеодокуме-
нтація ходу операції.  

Для проведення мікрохірургічного втру-
чання використовувалась комбінація щипчиків, 
ножиць та аспіратора з набору мікрохірургічних 
інструментів. З метою гемостазу ми використо-
вували аплікаційно 0,18% розчин адреналіну.  

Техніка хірургічних втручань відносно 
голосових складок була максимально ощадли-
вою, враховуючи особливості їхньої анатомічної 
будови та функціональну вагомість. Мікрощип-
ці використовувались виключно для фіксації 
новоутвору та відведення його до серединної 
лінії голосової щілини. Під час видалення ново-
утворів голосових складок ми намагались вико-
ристовувати техніку гладкого відсікання ткани-
ни за допомогою гострих ножиць і таким чином 
залишати якомога менший дефект епітелію го-
лосових складок.  

Під час видалення кіст в товщі голосових 
складок, після повздовжнього розрізу слизової 
оболонки голосової складки в проекції кісти, про-
водилось вилущення її з збереженням оболонок. 

В 24 випадках локалізація патологічного 
процесу мала двобічний характер (вузлики го-
лосових складок, постінтубаційні гранульоми). 
В 10 випадках патологічний процес сягав пе-
редньої комісури (хвороба Рейнке, папіломатоз 

гортані). В таких випадках, з метою уникнення 
утворення рубцевих зрощень голосових складок 
в передніх відділах, втручання проводилось в 
два етапи: почергово справа та через один мі-
сяць зліва. У двох випадках, через великі розмі-
ри поліпів, діаметр яких становив більше 1 см, 
хірургічному втручанню передувала трахеосто-
мія для проведення ШВЛ та загальної анестезії.  

В чотирьох випадках за допомогою мікро 
ларингологічного втручання вииконана біопсія 
пухлини гортані в зв’язку з тим, що проведення 
біопсії класичним методом було затруднене че-
рез складну анатомічну будову гортані. 

Результати. Оскільки ендоларингіальна 
мікрохірургія є функціонально орієнтованою, 
основна увага зверталась на функцію голосоут-
ворення, повне відновлення якої спостерігалось 
в 96.88%.  

Висновки. 
Передопераційна мікроскопія та ендоско-

пія гортані, дає можливість детально та плано-
мірно оглянути порожнину гортані, визначити 
локалізацію й межі патологічного утворення 
гортані та спланувати об’єм оперативного втру-
чання.  

Трансляція ходу оперативного втручання 
на відеомоніторі дозволяє всій операційній бри-
гаді, включно з анестезіологом, спостерігати за 
нею в режимі реального часу, що сприяє більш 
скоординованій роботі хірурга, анестезіологола 
та операційної медичної сестри. 

Відеодокументація перед- та післяопера-
ційної ендоскопії гортані, а також ходу операції 
має важливе як клінічне, так і юридичне занчен-
ня. 

Ощадливе видалення доброякісних утво-
рів голосових складок у межах здорових тканин 
із збереженням функціонально важливих анато-
мічних структур голосових складок є можливим 
завдяки використанню методу ендоларингіаль-
ної мікрохірургії. 

 
© З.С. Щурук, О.З. Щурук, Г.З. Щурук, 2012  
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РЕТЕНЦИОННЫЕ КИСТЫ ЯЗЫЧНЫХ ВАЛЛЕКУЛ И НАДГОРТАННИКА  
У ВЗРОСЛЫХ – 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ 

 
Ретенционные кисты надгортанника и 

язычных валлекул периодически встречаются в 
практике отоларингологов. Если у детей кисты 
считают врожденными и диагностируют на пер-

вом году жизни, так как они вызывают обструк-
цию дыхательных путей и трудности с кормле-
нием (Leibowitz JM, Smith LP, Cohen MA, et al., 
2011), то у взрослых пик обнаружения кист 
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приходится на возраст 50-60 лет (Su CY, Hsu JL, 
2007; Berger G, Averbuch E, Zilka K, et al., 2008). 
Патогенез ретенционных кист связывают с об-
струкцией протока слизистой железы с после-
дующим накоплением (ретенцией) слизистого 
секрета. Начало заболевания либо неизвестно 
больному, либо связывается им с перенесенной 
инфекцией верхних дыхательных путей. Сим-
птомы заболевания у взрослых напрямую зави-
сят от размера кисты. Маленькие кисты часто 
бессимптомны и обнаруживаются случайно, при 
непрямой ларингоскопии. Кисты несколько 
большего размера вызывают чувство инородно-
го тела в глотке и дисфагию; кисты очень боль-
шого размера (5-6 см) могут вызвать нарушение 
голоса и дыхания. Недиагностированные бес-
симптомные кисты иногда создают неожидан-
ные проблемы анестезиологам при интубации 
трахеи (Kamble VA, Lilly RB, Gross JB, 1999; 
Sonny A, Nagaraj G, Ramachandran R, 2011; соб-
ственное неопубл. наблюдение).  

 Обычно ретенционные кисты у взрос-
лых располагаются в области язычной валлеку-
лы или на язычной поверхности надгортанника, 
где имеется обилие лимфоидной ткани, воспа-
ление которой предрасполагает к обструкции. 
Реже кисты находятся несколько ниже, в облас-
ти черпалонадгортанной складки. Киста пред-
ставляет собой округлое образование на широ-
ком основании, с гладкой поверхностью, желто-
ватого цвета за счет просвечивания ее содержи-
мого, и легко диагностируется при непрямой 
ларингоскопии. Содержимое кисты замазкопо-
добной консистенции. Обычно ретенционные 
кисты одиночные, но изредка могут быть мно-
жественными. Во взрослом возрасте по данным 
литературы отмечается небольшое преоблада-

ние кист у мужчин по сравнению с женщинами 
(Altmeyer VL, Fechner RE, 1978; Su CY, Hsu JL, 
2007). 

За период с 1992 по 2012 год мы наблю-
дали 27 взрослых больных с клинически выра-
женными ретенционными кистами надгортан-
ника и язычных валлекул. Женщин было 5, 
мужчин – 22. Возраст больных колебался от 31 
до 69 лет, медиана 58 (49 – 64) лет. Все больные 
обратились с жалобами на дисфагию, ощущение 
инородного тела при глотании. В двух случаях 
размер кист был значительным (около 5 см), что 
вызвало также нарушение голоса и дыхания. У 3 
больных отмечена множественность кист (до 3). 
В одном случае наблюдали сочетание ретенци-
онных кист надгортанника с кистами ротоглот-
ки. Все больные были оперированы под местной 
аппликационной анестезией при непрямой ла-
рингоскопии. Проводили иссечение стенок кис-
ты ножницами после захватывание ее гортан-
ными щипцами. Один больной оперирован два-
жды с интервалом в 8 мес, что расценено как 
рецидив кисты. 

В целом на нашем материале можно от-
метить значительно большую распространен-
ность кист у мужчин по сравнению с женщина-
ми (4 : 1) и превалирование кист у больных по-
сле 40 лет жизни (88,9% наблюдений). Наши 
данные подтвердили эффективность простой 
марсупиализации в лечении данного заболева-
ния. Показано, что при большом размере кист, 
вызывающих обструкцию дыхательных путей (2 
наблюдения), выполнение вмешательства под 
местной анестезией вполне безопасно и не несет 
потенциального риска обструкции дыхательных 
путей, который нельзя исключить у таких боль-
ных при вводе в наркоз. 
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ПРЕПАРАТ ВОКАРА В ЛІКУВАННІ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ 
 

Ангіна зустрічається досить часто в прак-
тиці оториноларинголога, терапевта, інфекціо-
ніста, педіатра, педіатра-інфекціоніста та сімей-
ного лікаря. Серед дорослих захворюваність на 
ангіну складає 4-5 %, а серед дітей – більше 6 % 
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). 
Ангіни поділяються на первинні і вторинні. Се-
ред первинних ангін найбільш часто зустріча-
ються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Од-
на з первинних ангін – фолікулярна – перебігає 

важче від катаральної і дещо легше від лакунар-
ної. Для лікування фолікулярної ангіни викори-
стовують різні загальні і місцеві середники. У 
вітчизняній оториноларингології ми не знайшли 
відомостей про застосування препарату Вокара 
в лікуванні фолікулярної ангіни. 

Ми використали препарат Вокара в ком-
плексному лікуванні фолікулярної ангіни у до-
рослих. Цей препарат усуває запалення і біль у 
горлі, усуває причину болю, запобігає розвитку 



 

156  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2012 

ускладнень на серце та нирки, усуває нападопо-
дібний кашель, осиплість голосу, відновлює за-
хисну функцію мигдаликів, підвищує опірність 
слизової оболонки горла до патогенних бактерій 
та вірусів, зміцнює імунітет, запобігає повтор-
ним загостренням хвороби. 

Препарат Вокара використовується при 
ангіні, хронічному тонзиліті, фарингіті, ларин-
готрахеїті, стоматиті, гінгівіті, у тому числі з 
явищами лімфаденопатії та лімфаденіту. Засто-
совується дорослим і дітям від 1 року. Дорослим 
і підліткам призначається по 10 крапель препа-
рату в чистому вигляді або розведених в 1 сто-
ловій ложці води, дітям 5-12 років – по 5-7 кра-
пель препарату, розведених в 1 столовій ложці 
води, дітям 1-4 років – по 1-4 краплі препарату, 
розведених в 1 столовій ложці води. Приймаєть-
ся препарат тричі на добу. На початку лікування 
та при загостренні захворювання з метою прис-
корення 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 ком-
плексному лікуванні разом з іншими препаратами 
рекомендується дотримуватись 20-хвилинної пе-
рерви між прийомами лікарських засобів. Для до-
сягнення максимального ефекту рекомендується 
приймати препарат Вокара в проміжках між при-
йомами їжі (за 30 хв або через 1 год після їжі), по-
тримати препарат деякий час у роті перед проков-
туванням. Курс лікування при гострих захворю-
ваннях триває до повного одужання. При лікуван-
ні загострених хронічних хвороб рекомендований 
курс лікування – 6 тижнів. 

Під нашим спостереженням за період з 
2008 по 2011 рр. знаходилось 29 хворих на ла-
кунарну ангіну віком від 20 до 47 років. Хворі 
скаржились на головний біль, підвищення тем-
ператури тіла в межах 38,0-39,1 ºС, сильний біль 
в горлі при ковтанні. Нерідко спостерігалась 
ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. При 
фарингоскопії відмічалась розлита гіперемія і 
інфільтрація м’якого піднебіння і піднебінних 
дужок, збільшення і гіперемія мигдаликів. наяв-
ність на їх поверхні жовтавих чи жовтаво-білих 
крапок (нагноєних фолікулів мигдаликів). При 
дослідженні мазків із носа і зіва паличок Лефле-
ра не знайдено. 

Пацієнти були розподілені на 2 групи: ос-
новну (19 хворих) і контрольну (10). Групи були 
співставлені за віком і перебігом захворювання. 
Хворим основної групи призначався препарат 
Вокара досередини в краплях і загальноприйня-
те лікування. Пацієнти контрольної групи отри-

мували тільки загальноприйняте лікування. Як 
було сказано вище, на початку лікування препа-
рат Вокара призначався по 10 крапель 8 разів на 
добу до покращення стану, але не більше 3 діб, 
після чого застосовувався тричі на добу. Оскі-
льки препарат Вокара використовувався в ком-
плексі з іншими лікарськими середниками ре-
комендувалось хворим дотримуватись перерви 
20 хв між прийомами інших лікарських засобів. 
Також рекомендувалось приймати препарат Во-
кара за 30 хв до вживання їжі або через 1 год 
після її вживання. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на головний біль, вплив на біль в горлі 
при ковтанні, відчуття більш легкого перебігу 
захворювання, відчуття більш швидкого оду-
жання), фарингоскопічна картина (колір, конси-
стенція слизової оболонки м’якого піднебіння і 
піднебінних дужок, величина мигдаликів, відсу-
тність на їх поверхні нагноєних фолікулів), по-
казники температури тіла. 

При аналізі результатів лікування відзна-
чено більш інтенсивний регрес симптомів ангі-
ни у хворих основної групи. Так, всі пацієнти 
основної групи вказували на зникнення голов-
ного болю, 83,1 % - на зникнення, 16,9 % - на 
зменшення болю в горлі при ковтанні, 64,2 % - 
на відчуття більш легкого перебігу захворюван-
ня, 60,2 % - на відчуття швидкого одужання (на 
5-6-й день лікування). У хворих контрольної 
групи ці показники були значно нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 5-6-й день лікування у 83,1 % хворих 
основної групи. Слизова оболонка піднебінних 
мигдаликів, м’якого піднебіння і піднебінних 
дужок у них мала рожевий колір, м’яку консис-
тенцію, мигдалики були звичайної величини, 
нагноєні фолікули на них відсутні. В контроль-
ній групі фарингоскопічна картина нормалізу-
валась на 5-6-й день лікування. 

Температура тіла нормалізувалась на 5-6-й 
день лікування в усіх хворих основної групи. В 
контрольній групі нормалізація температури тіла 
на 5-6-й день лікування настала у 70 % хворих. 

Препарат Вокара всі пацієнти переносили 
добре, побічних ефектів та інших небажаних 
явищ не спостерігалось у жодного хворого. 

Таким чином, застосування препарату 
Вокара в комплексному лікуванні фолікулярної 
ангіни у дорослих виявилось ефективним. Оде-
ржані нами результати дають підставу рекомен-
дувати препарат Вокара для загального лікуван-
ня фолікулярної ангіни у дорослих як протиза-
пальний засіб. 

 
© Л.В. Яшан, Г.С. Протасевич, А.П. Брутко, І.А. Гавура, П.І. Вакіряк, В.З. Саврас, 2012  
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ЗАСТОСУВАННЯ АЗИКЛАРУ ПРИ ЛАКУНАРНІЙ АНГІНІ У ДОРОСЛИХ 
 

Ангіна – це гостре запалення піднебінних 
мигдаликів. Зустрічається доволі часто. За да-
ними літератури (В.Т. Пальчун, Н.А. Преобра-
женский, 1978), серед дорослих захворюваність 
на ангіну становить 4-5 %, а серед дітей – біль-
ше 6 %. Ангіни поділяються на первинні і вто-
ринні. Із первинних ангін найбільш часто зу-
стрічаються катаральна, фолікулярна і лакунар-
на. Серед них найтяжче перебігає лакунарна 
ангіна. Для лікування лакунарної ангіни засто-
совуються різні загальні і місцеві середники. 

Ми застосували препарат Азиклар (клари-
троміцин) в лікуванні лакунарної ангіни у доро-
слих. Азиклар (кларитроміцин) представляє со-
бою 14-членний напівсинтетичний макролідний 
антибіотик, що володіє унікальними фармако-
динамічними і фармакокінетичними властивос-
тями. Механізм дії Азиклару (кларитроміцину) 
пов’язаний з порушенням синтезу білка в кліти-
нах чутливих мікроорганізмів. Азиклар (кларит-
роміцин) володіє широким спектром антибакте-
рійної активності відносно типових і атипових 
збудників. Азиклар (кларитроміцин), крім анти-
бактерійної, має неантибактерійну активність 
(Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, 2008), яка забез-
печує імуномодулювальну, протизапальну, му-
корегулювальну дію. Азиклар (кларитроміцин) 
має “збалансований” антибактерійний ефект, 
виявляючи активність проти патогенів, які ма-
ють поза- і внутрішньоклітинну локалізацію 
(С.А. Рачина и соавт., 2005). Препарат виробля-
ється фірмою Ananta Medicare (Великобрита-
нія), випускається в таблетках 250 мг, 500 мг № 
10. В ЛОР-практиці Азиклар (кларитроміцин) 
застосовується при гострому фарингіті (тонзилі-
ті), викликаному S. pyogenes, гострому синуситі, 
викликаному S. pneumoniae, H. influenzae, M. 
catarrhalis, гострому середньому отиті, виклика-
ному S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis. 
Застосовується в таких дозуваннях: при гостро-
му фарингіті (тонзиліті) по 250 мг двічі на день 
протягом 10 днів; при гострому синуситі по 250 
мг – 500 мг двічі на день протягом 7-14 днів; 
при гострому середньому отиті по 500 мг двічі 
на день протягом 7-10 днів. 

Під нашим спостереженням за період з 
2007 по 2011 рр. знаходилось 30 хворих на ла-
кунарну ангіну віком від 22 до 40 років. Хворі 
скаржились на головний біль, підвищення тем-
ператури тіла в межах 38,1-39,2 ºС, сильний біль 
в горлі при ковтанні. Часто спостерігалась іраді-
ація болю у вухо, підвищена салівація. При фа-

рингоскопії відзначались гіперемія і збільшення 
піднебінних мигдаликів, наявність в лакунах 
мигдаликів жовтаво-білих нашарувань. В мазках 
із носа і зіва паличок Лефлера не знайдено. 
Хворі були розподілені на дві групи: основну 
(20) і контрольну (10). Групи були співставлені 
за віком і перебігом захворювання. Хворим ос-
новної групи призначали Азиклар (кларитромі-
цин) і загальноприйняте лікування. Пацієнти 
контрольної групи отримували тільки загально-
прийняте лікування.. 

Азиклар (кларитроміцин) призначався в 
дозах згідно рекомендаціям фірми-виробника 
(Ananta Medicare – Великобританія): досередини 
по 1 таблетці (250 мг) двічі на день протягом 10 
днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на головний біль, вплив на біль в горлі 
при ковтанні, відчуття більш легкого перебігу 
захворювання, відчуття більш швидкого оду-
жання), фарингоскопічна картина (колір, конси-
стенція слизової оболонки піднебінних мигда-
ликів, відсутність нашарувань в лакунах мигда-
ликів), показники температури тіла. При аналізі 
результатів лікування відмічено більш інтенси-
вний регрес симптомів захворювання у пацієн-
тів основної групи. 

Так, всі хворі з цієї групи вказували на 
зникнення головного болю, 90 % - на зникнення, 
10 % - на зменшення болю в горлі при ковтанні 
(на 5-6-й день лікування), 70 % - на більш лег-
кий перебіг захворювання, 60 % - на більш шви-
дке одужання. У хворих контрольної групи ці 
показники були значно нижчими. 

Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 5-6-й день лікування у 90 % хворих ос-
новної групи. Слизова оболонка піднебінних 
мигдаликів у них мала рожевий колір, нормаль-
ну консистенцію, нашарування в лакунах миг-
даликів були відсутні. У хворих контрольної 
групи нормалізація фармакоскопічної картини 
спостерігалась на 5-6-й день лікування в 80 % 
випадків. Температура тіла нормалізувалась на 
5-6-й день лікування у всіх хворих основної 
групи. У пацієнтів контрольної групи нормалі-
зація температури тіла на 5-6-й день лікування 
спостерігалась в 90 % випадків. 

Стерпність препарату Азиклар (кларит-
роміцин) у всіх хворих була доброю, алергічних 
реакцій та інших побічних явищ не відмічалось 
у жодного хворого. 
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Таким чином, застосування препарату 
Азиклар (кларитроміцин) в лікуванні лакунарної 
ангіни у дорослих виявилось ефективним. На 
підставі отриманих результатів можна рекомен-
дувати Азиклар (кларитроміцин) для загального 

лікування лакунарної ангіни у дорослих як ан-
тибактерійний і протизапальний засіб. Азиклар 
(кларитроміцин) може поповнити арсенал засо-
бів загальної дії в лікуванні лакунарної ангіни у 
дорослих. 
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Проблема лікування гострого гнійного 

верхньощелепного синуситу є актуальною в су-
часній оториноларингології. Це зумовлено та-
кими факторами як зниження реактивності ор-
ганізму, зростання кількості антибіотикорезис-
тентних мікроорганізмів, збільшення частоти та 
тяжкості риногенних орбітальних і внутріш-
ньощелепних ускладнень. Тому головним в лі-
куванні гострого гнійного верхньощелепного 
синуситу поряд з відновленням дренажу та вен-
тиляції верхньощелепної пазухи є адекватна 
антибактерійна терапія. Завдання адекватної 
антибактерійної терапії може бути успішно ви-
рішене через наявність широкого вибору анти-
бактерійних препаратів. Одним з таких препара-
тів є Фламіфікс (цефіксим). 

Ми застосовували Фламіфікс (цефіксим) в 
якості антибактерійного засобу в лікуванні гос-
трого гнійного верхньощелепного синуситу у 
дорослих. 

Фламіфікс (цефіксим) – це сучасний пе-
роральний цефалоспориновий антибіотик ІІІ-го 
покоління для лікування бактерійних інфекцій. 
Фламіфікс (цефіксим) має широкий спектр ан-
тимікробної дії та високу активність відносно 
грамнегативних мікроорганізмів. Він також ак-
тивний відносно грампозитивних бактерій. 
Фламіфікс (цефіксим) застосовується в отори-
ноларингології при риносинуситі, отиті, гостро-
му і хронічному тонзилітах, аденоїдиті. Фламі-
фікс (цефіксим) виробляється фірмою Ananta 
Medicare (Великобританія), випускається в кап-
сулах по 100 мг, 200 мг № 10, застосовується 1-2 
рази на добу. Дорослим і дітям старше 12 років 
з масою тіла понад 50 мг призначають по 400 мг 
одноразово або по 200 мг 2 рази на добу, дітям 
від 7 до 12 років – 100 мг 2 рази на добу або 200 
мг 1 раз на добу. Курс лікування становить від 3 
до 10-14 днів. 

Під нашим спостереженням за період з 
2009 по 2011 рр. знаходилось 40 хворих на гост-
рий гнійний верхньощелепний синусит віком 
від 22 до 43 років. Хворі були розподілені на дві 
групи: основну (22 хворих) і контрольну (18). 
Групи були співставлені за віком і перебігом 
захворювання. В схему лікування хворих основ-
ної групи вводили Фламіфікс (цефіксим). Ліку-
вання хворих контрольної групи проводили за 
традиційною схемою. Фламіфікс (цефіксим) 
призначали в дозах згідно рекомендаціям фір-
ми-виробника (Ananta Medicare – Великобрита-
нія): досередини по 1 капсулі (200 мг) 2 рази на 
добу протягом 7 днів. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня були: суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове ди-
хання, вплив на головний біль, відчуття більш 
легкого перебігу захворювання, відчуття більш 
швидкого одужання), риноскопічна картина (ві-
дсутність виділень в середньому носовому ході, 
колір, вологість, консистенція слизової оболон-
ки порожнини носа), дані про стан верхньоще-
лепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність гній-
них виділень в пазусі). При аналізі результатів 
лікування відзначено більш інтенсивний регрес 
симптомів верхньощелепного синуситу серед 
хворих основної групи. 

Так, 90 % хворих, що отримували Фла-
міфікс (цефіксим), відмічали зникнення, 10 % 
- зменшення секреції з носа, 86 % - відновлен-
ня носового дихання, 14 % - його покращення, 
90 % - зникнення головного болю, 10 % - зме-
ншення його, 59 % - відчуття більш легкого 
перебігу захворювання, 50 % - відчуття більш 
швидкого одужання (на 5-6-й день лікування). 
В контрольній групі ці показники були значно 
нижчими. Риноскопічна картина нормалізува-
лась на 5-6-й день лікування у 86 % хворих 
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основної групи. Слизова оболонка порожнини 
носа у них мала рожевий вигляд, нормальну 
вологість, нормальну консистенцію, без виді-
лень, прохідність носа була нормальною. У 
пацієнтів контрольної групи нормалізація ри-
носкопічної картини на 5-6-й день лікування 
настала в 83 % випадків. Стан верхньощелеп-
ної пазухи (збільшення об’єму пазухи, відсут-
ність гнійних виділень в пазусі) покращився 
на 5-6-й день лікування у 86 % хворих основ-
ної групи. В контрольній групі стан верхньо-
щелепної пазухи покращився на 5-6-й день 
лікування у 77 % хворих. Стерпність препарату 
Фламіфікс (цефіксим) у всіх хворих була доб-

рою, алергічних реакцій та інших небажаних 
ефектів не відмічено у жодного хворого. Таким 
чином, застосування Фламіфіксу (цефіксиму) в 
комплексному лікуванні гострого гнійного вер-
хньощелепного синуситу підвищує ефектив-
ність терапії хворих з цією патологією. На підс-
таві отриманих результатів можна рекомендува-
ти Фламіфікс (цефіксим) для лікування гострого 
гнійного верхньощелепного синуситу як анти-
мікробний засіб. Фламіфікс (цефіксим) може 
поповнити арсенал засобів загальної дії, що ви-
користовуються в лікуванні гострого гнійного 
верхньощелепного синуситу у дорослих. 

 
© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, А.О. Яшан, В.В. Ніколов, А.І. Гарасимів, А.М. Невірковець,  
Р.Т. Чортківський, 2012  
 
 
 
 
 

О.І. ЯШАН, І.В. ХОРУЖИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІМФОЦИТІВ РІДИНИ СЕРЕДНЬОГО ВУХА  
І ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ 

 
У формуванні захисних і адаптаційних 

реакцій організму істотна роль належить лімфо-
цитам. Антигенна стимуляція імунокомпетент-
них клітин, здійснена при дефіциті факторів, які 
забезпечують проліферацію, може призвести до 
запрограмованої загибелі активованої клітини, 
одним із механізмів якої є апоптоз. Апоптоз - це 
фізіологічна, активна, програмована загибель 
клітин, інформація про яку закодована в клітин-
ному геномі і піддається регуляції. У культурах 
клітин апоптоз спроможні посилювати або пос-
лабляти мікроби та їх структурні компоненти. 
Спочатку імунні порушення створюють сприят-
ливі умови для адаптації і розмноження бакте-
рій, надалі ж сприяють поширенню осередків 
ураження і хронічного перебігу процесу. 

Метою нашого дослідження було виділити 
та дослідити лімфоцити в рідині середнього вуха 
та периферичної крові хворих на гострий серед-
ній отит (ГСО). Для вирішення поставленої мети 
ми виділили основні завдання дослідження: шля-
хом тимпанопункції отримати секрет чи змив з 

середнього вуха хворих на ГСО; виділитилімфо-
цити з рідини середнього вуха та периферичної 
крові і дослідити їх на предмет апоптозу.Нами 
обстежено і проліковано 46 хворих на ГСО (59 
вух). Лімфоцити виділялися з рідини середнього 
вуха і периферичної крові за градієнтом концент-
рації фікол-верографіну. Методом проточної ци-
тофлюориметрії досліджено шляхи загибелі лім-
фоцитів. Індикатором служив анексин 5 з пропі-
дієм йодидом. Виявлено, що в рідині середнього 
вуха апоптоз спостерігався у 26±4%, некроз 
14±2%. В периферичній крові апоптоз спостері-
гався у 8±2%, некроз 2±1%.  

Важкість загального стану, що оцінюва-
лась за суб’єктивними даними пацієнта, отоско-
пічної картини та аудіограми корелювала з чис-
лом апоптотично змінених лімфоцитів рідини 
середнього вуха.Виникнення та характер проті-
кання запального процесу у середньому вусі в 
більшості залежить від функціонування імунної 
системи в тому числі формування антигенспе-
цифічної відповіді.  

 
© О.І. Яшан, І.В. Хоружий, 2012  
 
 
 
 
 
 



 

160  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2012 

Ю.В.ДЄЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАБОЛІЧНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ 
ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА СЕНСОНЕВРАЛЬНУ ПРИГЛУХУВАТІСТЬ 

 
Мультіфакторність патогенезу сенсонев-

ральної приглухуватості (СНП) обумовлює те, 
що її лікування залишається однією з найбільш 
складних проблем клінічної оториноларинголо-
гії. Це зумовлює постійний інтерес дослідників 
до використання нових медикаментозних засо-
бів у терапії цього захворювання, яке б сприяло 
зменшенню вираженості клінічної симптомати-
ки та попередженню його прогресування. 

Як відомо, основою базисного лікування 
хворих на СНП є усунення токсичної дії чинни-
ка захворювання, дезінтоксикація, покращення 
мікроциркуляції та кровообігу мозку, а також 
блокування патологічних реакцій та стимуляція 
порушених функцій. Використання вазоактив-
них препаратів, системних глюкокортикоїдів та 
гіпертонічного розчину глюкози і внутріш-
ньом`язевого введення вітамінів групи В, сприяє 
зменшенню клінічних проявів слухових, але не 
враховує такий важливий патогенетичний фак-
тор як оксидативний стрес. В той час як саме 
тканина киснева недостатність призводить до 
виникнення незворотніх уражень клітинних і 
ядерних мембран, біохімічних змін в клітинах, 
що спричинені патологічним впливом продуктів 
метаболізма. У ішемічно ушкоджених волоско-
вих клітинах спірального органу запускається 
механізм апоптозу, що призводить до їх загибе-
лі. Запобігти цьому можна завдяки підтримці 
адекватного нейронального гомеостазу, що до-
сягається використанням препарату Цитофлавін. 

Призначення препарату янтарної кислоти 
– Цитофлавіну, який є комбінованим метаболіч-
ним препаратом (містить також рибоксин, ри-
бофлавін та нікотинамід), сприяє зменшенню 

оксидантного стресу і є суттєвою ланкою щодо 
запобігання розвитку слухових порушень. Оцін-
ка ефективності проведеного лікування прово-
дилась наступним чином. Хворий до початку 
лікування проходив обстеження, яке включало 
оториноларингологічний огляд, біохімічне дос-
лідження крові, дослідження слухової функції за 
допомогою суб'єктивних та об'єктивних методів 
дослідження (тональна порогова аудіометрія, 
мовна аудіометрія, надпорогові тести, імпедан-
сометрія, отоакустична емісія).  

Лікування сенсоневральної приглухувато-
сті комплексним методом, з використан-
ням інфузій Цитофлавіну по 10 мл на 200 мл 
0,9% NaCl в/в крап. повільно 10 діб, засвідчило 
відновлення слухової функції у 28,6 % випадків, 
помірне відновлення – у 69,1%, відсутність ефе-
кту – в 2,3% випадків. Наявність таблетованої 
форми Цитофлавіну дала можливість ступінчас-
тої терапії після проведення інфузійного курсу. 
Препарат призначався по 1 таблетці 2 рази на 
день, протягом 1 місяця. Результати клінічного 
обстеження свідчили про більш позитивну ди-
наміку змін слухової функції пацієнтів, яким 
проводилось комплексне лікування по відно-
шенню до групи порівняння. Оцінка клінічних 
показників до та після лікування продемонстру-
вала зниження порогів сприйняття за кістковою 
провідністю за даними тональної порогової ау-
діометрії, нормалізацію мовної аудіометрії. Ла-
бораторне обстеження хворих обох груп до та 
після лікування комплексним методом показало 
покращення біохімічних показників сироватки 
крові у 76% пролікованих комплексним мето-
дом пацієнтів, порівняно з 43 % у контролі. 

 
© Ю.В. Дєєва, 2012  
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