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М АТЕРІАЛИ
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ВЕСНЯНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ

«СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-ОРГАНІВ У ДІТЕЙ
ТА ДОРОСЛИХ»

Р.А. АБИЗОВ, Ю.І. ОНИЩЕНКО, О.Ю. РОМАСЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТАКТИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ І-ІІ СТ.
В структурі комбінованого та комплексного лікування хворих на рак гортані, чільне
місце посідає хірургічне втручання, так як є
найбільш ефективним та радикальним методом
лікування. Технічні складності, що виникають
під
час
різноманітних
(функціональнощадливих, реконструктивно-відновлюваних та
радикальних) хірургічних операцій на шиї, обумовлені складною анатомічною будовою (потужні рефлексогенні зони, магістральні судини,
нервова мережа), наявністю інфільтративного
розповсюдження пухлинного вогнища. Їх
розв’язання потребує значної майстерності хірурга. Актуальним залишається питання скорочення обсягу крововтрати та надійного гемостазу під час операції і в післяопераційному періоді. Довготривалість хірургічного втручання негативно відображається на загальному стані
хворого та перебігу післяопераційного періоду.
Традиційно для роз’єднання і з’єднання
тканин та гемостазу застосовуються гострі та
тупі інструменти (скальпеля, затискувачи, долота, електроніж, класичні шовні лігатури, тощо).
Але застосування традиційних хірургічних методик з відповідним інструментарієм має певні
недоліки, серед яких особливо слід зазначити
відторгнення шовного матеріалу, опік тканин,
некроз покровних тканин. Їх використання потребує немало часу на саме втручання і гемостаз.
Це веде до подовження терміну загоєння ран,
утворення грубих рубців, деформацій та дефектів тканин, що при виконанні щадливих хірургічних втручань призводить до порушення функ-
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ційних можливостей прооперованого органа і
головне – негативно впливає на кінцевий результат лікування (Е.С. Огольцова, 1984, Р.А.
Абизов, 2001).
Тому ми вважаємо доцільним удосконалення існуючих, пошук, розробку та впровадження нових методик оперативного втручання,
які б сприяли покращенню хірургічних технологій.
Одним з напрямків вирішення даних проблем може бути застосування електрозварювальних технологій, шляхом використання високочастотного зварювального апарату, розробленого інститутом Е.О. Патона, що успішно використовується протягом 15 років в торакальній,
абдомінальній хірургіях, гінекології, ендокринології та ангіохірургії. Принцип дії зварювального апарату базується на впливі високочастотного струму при температурі 40-70 С0 на м’які
тканини. При цьому відбувається часткове порушення структур біологічних мембран та коагуляція білка. Це дозволяє провести як безкровне роз’єднання так і безшовне з’єднання тканин.
За нашими даними зварювальний шов має
певні переваги перед лігатурним, так як в протилежність останньому не викликає інфікування, мікроабсцедування та відторгнення чужерідного матеріалу, а також забезпечує повну герметичність та міцність виконаного шву. Простота у використанні потребує звичайних загально
хірургічних навичок оперування, приводить до
прискорення та спрощення з’єднання тканин,
що зменшує тривалості виконання операції. ТоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

му ми вважаємо доцільним подальше застосування, розробку та удосконалення зварювальних
технологій в онкоотоларингології взагалі, зокрема при проведенні хордектомії у хворих на
ранніх стадіях раку гортані.
Задачею для дослідження поставлено розробити такий спосіб оперативного лікування
хворих на рак гортані на ранніх стадіях розвитку, який би удосконалив хірургічну техніку. Для
того, щоб відновлення фізіологічних функцій
оперованого органа чи тканини протікало достатньо швидко та не викликало ускладнень, термічний вплив повинен буди з одного боку мінімальним, з другого – достатнім для отримання надійного гемостазу або з’єднання тканин. Цим
вимогам відповідає процес біполярного високочастотного електрозварювання (патент України
№44805, патент США №5403312 та №6733498,
патент України № 28112, патент Канади
№2476615) [6].
Дана запропонована методика відповідає
поставленому завданню та забезпечує виконання оперативних втручань із застосуванням високочастотного електрозварювання створює оптимальні умови для швидшого загоєння рани:
внаслідок меншої травматизації тканин, відсутності чужорідного шовного матеріалу в рані,
зменшення тривалості оперативного втручання
та часу знаходження під дією наркотичних засобів. Вищезгадані особливості сприяють зменшенню інтенсивності та тривалості післяопераційного болю, покращенню загального стану
хворих, зменшенню строків післяопераційної
реабілітації та знаходження в стаціонарі. І, як
наслідок, зменшення матеріальних витрат на
проведення оперативного втручання та післяопераційного лікування.
Крім того, слід зауважити, що дія високочастотного струму на пухлину приводить до
зупинки розповсюдження її росту, що є дуже
суттєвим згідно принципів абластики.
Методика хірургічного лікування хворих
на рак гортані за допомогою електрозварювального медичного распатору є принципово новим
та перспективним напрямком в хірургії голови
та шиї.
Техніка оперативного втручання з використанням електротермоадгезії полягає в наступних
етапах: після виконання місцевої інфільтративної
анестезії розчином новокаїну 0,5% по середній
лінії шиї поздовжньо послідовно розсікаємо шкіру, підшкірно жирову клітковину та апоневроз за
допомогою електрозварювальних ножиць від
під’язикової кістки до другого кільця трахеї. Тупо електрозварювальним распатором розводимо
грудино-щитовидні та грудино-під’язикові м’язи,
обнажаємо кут щитовидного хряща та передню
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

частину перснеподібного. Через перснеподібну
мембрану в трахею вводиться новокаїн. Після
ретельного гемостазу розсікаємо щитоподібний
хрящ (при відсутності окостеніння можливо провести електрозварювальним скальпелем, при
окостенінні робиться колінчатими ножицями).
При розсіченні хряща, треба мати на увазі розташування новоутворення, так, якщо пухлина проходить поблизу від передньої комісури, розріз
треба проводити по здоровій половині. Розсічений хрящ обережно розводиться крючками, що
дозволяє оглянути порожнину та з’ясувати розміри та місцезнаходження пухлини. Грубі та необачливі дії можуть викликати перелом хрящів,
вивих в перснечерпакоподібному суглобі, розриви м’яких тканин, а у подальшому перихондрит
та стійке звуження гортані. З’ясувавши місце
розташування пухлини, тонким електрозварювальним распатором відділяємо надхрящницю під
новоутворенням. Електрозварювальними ножицями пухлину, згідно принципам абластики, видаляємо в межах здорових тканин. При видаленні
пухлини необхідно по її окружності захватити не
менш 5-6 мм незміненої слизової оболонки. Якщо виявлено ураження не тільки голосових складок, але й перехід новоутворення черпаловидні
хрящі або щитовидний, слід провести половинну
або повну резекцію гортані. Потім краї слизової
ретельно зпівставляємо та за допомогою електрозварювального пінцету накладаємо зварювальний
шов. З’єднуємо щитовидний хрящ за допомогою
кетгутових лігатур, пошарово з’єднуємо зварювальним пінцетом розсічені м’язи, на шкіру накладаємо шовкові шви. Гумові дренажі в рану,
асептична пов’язка.
Гемостаз при розсічені тканин відбувався
за рахунок одномоментного перекриття мілких
(діаметром до 1,5-2 мм) судин. При подальшому
спостережені за операційною раною відзначено,
що гемостаз був надійний в усіх випадках. В
результаті операція виконувалась на «сухому»
операційному полі, що значно спростило і прискорило анатомічну орієнтацію в рані. При макроскопічному досліджені прилегла до розрізу
ділянка блід-рожевого кольору, ознаки термічного ураження прилеглих тканин та органів відсутні.
Відмічена відсутність ураження тканин,
до яких приторкаються бокові поверхні бранш
електроінструменту. Це створює умови для високоефективного використання електрозварювального распатора при виділенні анатомічних
структур в умовах гострого та хронічного запалення (після курсу променевого лікування), при
лімфодисекції в процесі мобілізації злоякісної
пухлини та уражених пухлинним процесом лімфовузлів.
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При використанні електрозварювального
медичного распатору зменшилась крововтрата в
період операції (за середніми показниками в 2,8
рази).
У зв’язку з пошуками оптимальних шляхів підвищення якості голосових характеристик
у хворих на рак гортані після часткової резекції
типу однобічна, двобічна хордектомія, для визначення методів корекційно-реабілітаційного
впливу та засобів підвищення ефективності корекційного навчання зазначеної категорії хворих, та з метою одержання даних про реальний
стан голосової функції і особливості показників
голосу, можливі післяопераційні наслідки, нами
було проведено спеціальне дослідження, в якому було використано аналіз результатів обстеження хворих на рак гортані після часткової резекції типу однобічна, двобічна хордектомія
шляхом електротермоадгезії.
Якісний аналіз експериментальних матеріалів, визначення стану сформованості голосової функції у хворих на рак гортані після часткової резекції дав змогу встановити, що у більшості хворих означеної категорії спостерігаються порушення та недостатній рівень голосомовних умінь.
Так, у означеної категорії хворих на 9-10
день після хордектомії спостерігались «провали» висоти голосу у верхньому діапазоні
(10,3%); пацієнти відчували утруднення у виконанні завдань на підвищення голосу, при цьому
голосовий діапазон визначався, як не модульований с тенденцією до пониження (58,6%). А у 9
хворих (31,7%) голосовий (тоновий) діапазон
визначався як монотонний, (не модульований).
Стосовно завдань на силу голосу, то 18 хворих
(62,1%) відчували утруднення у виконанні завдань, а саме при наростанні гучності спостерігались «провали» тону голосу. Завдання виконується середньою силою, під час виконання
вправ є сильна виснажуваність. У 3 пацієнтів
(10,3%) спостерігається тенденція до пониження
голосу, динамічний діапазон широкий. 8 хворих
(27,6% ) не могли варіювати силу голосу (вище,
нижче), як того потребували завдання, виконували завдання середньою силою, при виконанні
завдання є сильна виснажуваність, динамічний
діапазон звужений. Фонаційне дихання вкорочене у 89,6%хворих. До особливостей тембру
голосу у хворих на рак гортані нами віднесено
наступні: виражена охриплість голосу, голос
шепітний з придиханням, тремтячий, глухий, не
модульований, не розбірливий, не дзвінкий, голосова атака придихальна, зустрічався у 9 хворих та становить 31,7% від загальної кількості
осіб після резекції гортані, голос глухий, розбірливий, модульований, голосова атака м’яка
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зустрічався у 3(10,3%) хворих; у 17 хворих(58,6%) була наявна помірна охриплість голосу голос грубий, хрипкий, глухий, слабкий, не
дзвінкий, погано модульований, погано розбірливий, голосова атака тверда. 89,6% пацієнтів не
могли виділяти і відтворювати слова, що відрізнялись інтонаційним акцентом, не здатні змінювати тип інтонаційних конструкцій; не здатні
змінювати тип інтонаційних конструкцій, могли
відтворити тільки розповідне речення. Час максимальної фонації складав 7до 9сек.
На 9-10-й день для покращення якісних
характеристик голосу у даних хворих в післяопераційному періоді застосовувався комплексний клініко- педагогічний вплив, який включав:
застосування лікарських засобів та проведення
корекційно-реабілітаційних занять.
Корекційно-реабілітаційна робота проводилась у такій послідовності: 1етап – організаційно-підготовчий: його метою було виявлення та включення компенсаторних можливостей організму, ліквідація патологічного способу голосоведіння. Доцільними були вправи
на активізацію нервово-м’язового апарату гортані, вправи на розвиток мовленнєвого дихання, вправи на слухове сприймання, ортофонічні
вправи.
2 етап – корекційно-діяльнісний: поступове ускладнення голосових вправ, функціональні тренування з розвитку сили, висоти, тембру голосу; закріплення отриманих навиків вірного голосоведіння; автоматизація отриманих
навиків фонації у спонтанному мовленні.
Необхідно відмітити, що між етапами немає чіткої межі, один етап поступово переходив
у інший, поділ проводився умовно та продиктований основними завданнями, які стояли у різні
періоди корекційно-реабілітаційної роботи. Така
поетапність дозволяла послідовно, систематично, концентрично та диференційовано здійснювати корекційно-реабілітаційну роботу.
При побудові системи вправ ми враховували загальний соматичний стан та перебіг процесів онкозахворювання, ступінь стану сформованості голосу (висоти, тембру, сили), індивідуальні особливості хворих та їх процес засвоєння.
Всі вправи повинні бути розташовані в послідовності, що відповідає певним етапам процесу
засвоєння знань та не повинні бути випадковим
набором однотипних дій. В основу вправ покладена певна система, чітко спланована послідовність у напрямку до поступового ускладнення
(О.С. Орлова, О.С. Алмазова), при цьому використовувався один із принципів дидактики –
принцип зростаючої трудності.
Курс корекційно-реабілітаційних занять
розраховано на 2-3 тижня при умові систематиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

чних занять з фонопедом та щоденних тренуваннях вдома. Заняття проводяться індивідуально. Під час всього курсу відновлення голосу
рекомендується обмеження голосового наван-

таження, а також при проведенні домашніх тренувань розподіляти навантаження дозовано, рівномірно на протязі дня. Час заняття складає від
20 до 40 хвилин.

© Р.А. Абизов, Ю.І. Онищенко, О.Ю. Ромась, 2013

Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ГІПЕРТОНІЧНІ СОЛЬОВІ РОЗЧИНИ У СКЛАДІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
РИНОСИНУСИТІВ
Основними факторами, що визначають
актуальність проблеми гострих та загострень
хронічних синуситів, є їх висока поширеність,
негативний вплив на якість життя та значне соціально-економічне значення. В комплексному
лікуванні захворювань верхніх дихальних шляхів ефективною є проведення іригаційної терапії
у вигляді зрошень морською водою носової порожнини. Необхідність застосування ефективних та безпечних засобів лікування, профілактики захворювань носа, вимагає пошуку нових
методів терапії. Зокрема, іригація носової порожнини сольовими розчинами, дозволяє суттєво
покращити результати лікування. Елімінація
подразнюючих, запальних факторів, зниження
антигенного навантаження на слизову верхніх
дихальних шляхів є першим етапом лікування
хворих. Промивання носа забезпечує розрідження, евакуацію слизу, покращення мукоциліаного кліренса, зменшує набряк слизової оболонки та відновлює носове дихання. Проте, значну протинабрякову дію мають лише гіпертонічні сольові розчини. Результати більшості досліджень, включених в EPOS (Eurorean Position
Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps, 2008),
демонструють достовірні переваги гіпертонічних розчинів перед ізотонічними.
З метою визначення клінічної ефективності та безпеки топічного застосування гіпертонічного сольового розчину у хворих з гострими та
загостреннями хронічних риносинуситів, нами
було проведене дослідження результатів терапії
46 хворих, які знаходились на амбулаторному та
стаціонарному лікуванні в поліклінічному та
ЛОР-відділенні КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», клінічній базі кафедри оториноларингології НМАПО імені П.Л. Шупика. Критеріями відбору пацієнтів була наявність клінічних ознак гострого чи загострення хронічного
синусита. Серед учасників дослідження було 21
жінка та 25 чоловіків, у віці 18-67 років. До осЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

новної групи були віднесені 24 хворих, які в
комплексному лікуванні (антибактеріальні, муколітичні, антигістамінні препарати) отримували назальні іригації гіпертонічним розчином
океанічної води (спрей «Квікс», Berlin-Chemie
AG), протинабряковий та муколітичний ефект
від застосування якого здійснюється за рахунок
випоту тканинної рідини у носовий секрет. Важливе значення для профілактики та пригнічення мікробного запалення має також пряма бактерицидна дія гіпертонічного розчину на слизову оболонку порожнини носа. Спрей «Квікс» у
хворих основної групи застосовували згідно
схеми – 2-3 зрошення носових ходів 2-3 рази на
добу. Контрольна група складалась з 22 пацієнтів з застосуванням традиційного лікування.
Контроль ефективності лікування оцінювали відносно суб’єктивних ознак та ендоскопічних критеріїв: стан носового дихання, виділення з носової порожнини, зниження нюхової чутливості, набряк та колір слизової оболонки порожнини носа.
Проводилось опитування пацієнтів відносно результатів лікування за допомогою анкетування. Статистичний аналіз виконували за допомогою
Microsoft
Exсel,
коефіцієнта
Ст`юдента, розбіжності вважались достовірними при р<0,05. За допомогою об`єктивних,
суб`єктивних, статистичних методів порівнювалась ефективність лікування хворих основної,
контрольної груп, безпечність терапії пацієнтів
основної групи.
Хворі основної та контрольної груп після
проведеного лікування, відмітили значне покращення загального стану, підтверджене результатами об’єктивного дослідження. Аналіз
динаміки суб’єктивних критеріїв, зокрема, покращення носового дихання відмічалось у 23
(96%) хворих основної групи порівняно з 12
(55%) хворих у групі контролю. Оцінка зміни
ендоскопічних ознак виявила достовірне змен-
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шення гіперемії, набряку носових раковин у 22
(92%) пацієнтів основної групи, порівняно з 13
(59%) контрольної групи. Загальний ефект від
проведеного лікування 19 (87,5%) хворих основної групи оцінили як «дуже добре», 3
(12,5%) хворих – як «добре». Негативних оцінок проведеної терапії не зареєстровано. Всі
пацієнти основної відмічали комфортність застосування спрея, зокрема, зручність пляшечки, легкість дозування та впорскування, відсутність будь-яких неприємних відчуттів при лікуванні.

Таким чином, використання спрея для
зрошення носу «Квікс» підвищує ефективність
терапії хворих порівняно з загальноприйнятими
схемами, забезпечує високі клінічні результати
лікування. Іригаційна терапія гіпертонічним
розчином океанічної води «Квікс» є важливим
компонентом стандарту лікування хворих на
захворювання верхніх дихальних шляхів з доведеною терапевтичною активністю та є безпечним засобом лікування, що дозволяє розширити
арсенал засобів іригаційної терапії хворих на
гострі та загострення хронічних синуситів.

© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, 2013

Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, В.Р. АБИЗОВ, Ю.Д. ПАВЛИШИН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ІНТРОСКОПІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ У ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ
МІЖ ПРОМЕНЕВИМ ХОНДРОПЕРИХОНДРИТОМ ТА ЗАЛИШКОВОЮ
АБО РЕЦИДИВУЮЧОЮ ЗЛОЯКІСНОЮ ПУХЛИНОЮ ГОРТАНІ
Опромінення є одним із основних методів
терапії хворих на рак гортані й застосовується
як самостійний метод, так і в складі комбінованого та комплексного лікування. Під час проведення променевої терапії у ЛОР-онкологічних
хворих нерідко спостерігаються два небезпечних ускладнення: неповна регресія пухлини і
значне ушкодження прилеглих тканин.
Серед усіх місцевих променевих ускладнень хондроперихондрити гортані слід віднести
до досить важких, з небезпечним для життя перебігом та маскуючою дією щодо виявлення
залишкової або рецидивуючої злоякісної пухлини (Р.А. Абизов, 2004, 2005). Для проведення
диференціальної діагностики між запаленням
хрящів та раковим осередком слід застосовувати
інтроскопічні дослідження (УЗД, МРТ, КТ), які
є найбільш інформативними у цьому питанні
(Р.А. Абизов, 2004, 2005).
З усіх інтроскопічних методів дослідження
при променевому навантаженні на тканини перевагу слід віддати УЗД, оскільки рівень сумнівних
результатів складає лише кілька відсотків.
При хондроперихондриті гортані на інтроскопічному малюнку спостерігається відсут-

ність будь-яких фокальних утворень, мають місце численні гіперехогенні ділянки – фіброз.
Щодо ехосеміотики злоякісних пухлин, то слід
зазначити, що при наявності залишкового або
рецидивуючого раку пухлинний осередок візуалізується у вигляді фокальних утворень неправильної округлої форми з нечіткими контурами
та більш-менш однорідною ехо-структурою.
Прицільна біопсія, яка спрямована у фокальне
утворення, дозволяє підтвердити діагноз злоякісного процесу.
Під нашим спостереженням знаходились
29 онкохворих і у 19 мав місце променевий хондроперихондрит, у 6 пацієнтів після прицільної
біопсії визначена залишкова злоякісна пухлина,
у 4 хворих був діагностований рецидив раку
гортані.
Таким чином, інтраскопічні методи дослідження, насамперед ехографія (УЗД), дозволяють виявити фокальне утворення пухлинного
осередку у опромінених хворих на рак гортані із
запальним процесом в охрясті та хрящі. Наступне проведення прицільної біопсії та отримання
патогістологічного заключення підтверджують
достовірність інтроскопічної картини.

© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, В.Р. Абизов, Ю.Д. Павлишин, 2013
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О.Г. АВРУНИН, А.С. ЖУРАВЛЕВ, Ю.М. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ)
К ВОПРОСУ ОБ АЭРАЦИИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
В настоящее время частота острых и хронических заболеваний слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух не имеет тенденции к снижению. На первый взгляд диагностика заболеваний этой области на современном
уровне не представляет большой сложности.
В то же время, в клинической практике
отсутствуют эффективные методы исследования
вентиляционной и дренажной функции околоносовых пазух, что важно для лечения хронического синусита. Хирургическое вмешательство
при хроническом верхнечелюстном синусите с
раскрытием естественного соустья позволяет
восстанавливать дренаж и аэрацию околоносовой пазухи с сохранением функциональных
особенностей. Объективная оценка носового
дыхания при диагностике и лечении патологии
носа и околоносовых пазух позволяет проводить
корригирующие эндоназальные хирургические
вмешательства направленные на устранение
препятствий на пути воздушного тока.
Теоретически показано, что за счет аэродинамических процессов вентиляция в пазухе
происходит лишь в объеме, непосредственно
примыкающем к области соустья и время аэрации порядка 0,05 с. При этом существующий
тангенциальный поток (по отношению к боковой поверхности цилиндра) изменяет свое направление на оси соустья и обусловливает явление эжекции - вовлечения в течение прилежащих к струе областей жидкости или газа. Однако по экспериментальным данным эжекция происходит в тем более узкой области, чем меньше

вязкость среды, и для воздуха можно считать
это явление несущественным. Остальная часть
пазухи является застойной областью (с точки
зрения аэродинамических процессов) (H.
Farouk, O. Avrunin, 2012).
Было проведено исследование характера
газообмена у 12 пациентов с кистой верхнечелюстной пазухи. Исходными данными служили
результаты экспериментальных исследований,
проводимых во время гайморотомий. Регистрация пути распространения воздуха в полости
носа осуществлялась при эндоскопическом видеонаблюдении введением сигаретного дыма (в
естественном цикле вдоха), который через соустье при дыхании проникал в полость верхнечелюстной пазухи кольцеобразными спиралевидными клубками. Данное наблюдение позволило
судить о турбулентном диффузионном процессе
распространения воздуха (аэрозольной смеси)
из соустья в придаточную пазуху.
Скорость диффузии составила порядка
0,05 м/с, а время диффузионного воздухообмена
порядка 0,4 с. Таким образом, время аэрации
застойной области пазухи на порядок больше,
чем области, примыкающей к соустью. Расход
воздуха будет определяться площадью соустья
пазухи. При этом согласно эксперименту, полностью отсутствуют эффекты, связанные со
значительной эжекцией воздуха из придаточных
пазух через соустья, что объясняется сравнительно невысокими скоростями воздуха в верхних дыхательных путях и малой вязкостью воздуха.

© О.Г. Аврунин, Ю.М. Калашник, 2013

Н.В. АЛЕКСАНДРУК, Н.М. КУДЕРСЬКА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ЗМІНИ СЛУХУ ПРИ РІЗНИХ СТАДІЯХ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
По даним літератури, порушення слуху
спостерігається у 10% населення земної кулі,
причому 80% з них складає нейросенсорна приглухуватість. Етіологічні фактори і патогенетичні
механізми нейросенсорної приглухуватості надзвичайно різноманітні. За даними літератури,
хронічна ниркова недостатність відноситься до
групи найпоширеніших захворювань. На ранніх
стадіях якої розвивається інтоксикаційний синдром, що в подальшому переходить в нефрогенну
остеодистрофію. Тому, можна припустити розвиток сенсоневральної приглухуватості в даного
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

контингенту людей. При розвитку ниркової недостатності виникають порушення в функції видільної системи, що, в свою чергу, запускає «порочне коло» уремії. Під час такого процесу спостерігається інтоксикація всього організму, в тому числі і слухового аналізатора. Виникаючі при
хронічній нирковій недостатності судинні, електролітні, осмотичні, метаболічні, імунні розлади,
затримка в організмі уремічних токсинів, підвищення внутрічерепного та артеріального тисків
призводять на початку до розвитку гемодинамічних розладів в структурі внутрішнього вуха. Ос-
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новне порушення в слуховій системі починається
в завитці, де спостерігається порушення мікроциркуляції і проникності мембранних утворень
завитки. Це призводить до розвитку порушень
транскапілярного обміну з наступною гіпоксичною і метаболічною недостатністю всіх функціональних систем, що і проявляється зниженням
біопотенціалів завитки. В подальшому на їх фоні
виникають дистрофічні зміни в функціонально
важливих структурах вуха: волоскових клітинах
спірального органу та спіральному ганглії. Дистрофічні зміни в судинній смужці підсилюють
ураження волоскових клітин. Все це веде до розвитку приглухуватості.
Метою нашого дослідження було вивчити
стан слухової функції у пацієнтів в залежності
від тяжкості ниркової недостатності.
У всіх пацієнтів, що приймали участь в
дослідженні, спостерігався інтоксикаційний синдром. Це доказано лабораторними методами
дослідження, але спостерігалася різна ступінь
його проявів. Нами було розділено пацієнтів із
нирковою недостатністю на стадії для кращого
вивчення стану слухового аналізатора.
Було обстежено 140 осіб віком від 20 до
70 років із різними стадіями хронічної ниркової
недостатності. З початковою стадією ХНН знаходилося 50 (35,7%) осіб, із компенсованою – 25
(17,9%) осіб, субкомпенсованою – 35 (25%)
осіб, декомпенсованою – 30 (21,4%) осіб.
У пацієнтів із початковою стадією ХНН,
при проведенні тональної порогової аудіометрії,
у 19 (38%) обстежених мало місце підвищення
порогу слуху по повітряній та кістковій провідності із врахуванням вікових змін слухової функції. Втрата слуху була двосторонньою, симетричною, однаковою по кістковій та повітряній
провідності і не перевищувала на окремих частотах 25 дБ. Аудіометричні криві мали, як правило, низхідний характер, починаючи з частоти
6000 Гц. Втрата слуху на частотах 125, 250, 500
та 1000 Гц не виявлялася. Результати порогової
тональної аудіометрії свідчать про те, що в даній групі має місце незначна нейросенсорна
приглухуватість, що відповідає віковим змінам.
При компенсаторній стадії ХНН має місце
порушення звукосприйняття з ураженням високочастотної зони звуків. При проведенні тональної порогової аудіометрії в звичайному діапазоні частот (від 125 до 8000 Гц.) підвищення
порогів по кістковій та повітряній провідності
зареєстровано в 17 (68%) чоловік, починаючи з
частоти 4000 Гц. Виявлені порушення були двохсторонніми, симетричними, однакові при повітряній та кістковій провідності.

При проведені нами дослідження показали, що у хворих із субкомпенсованою стадією
ХНН при невисокій частоті скарг пацієнтів на
порушення слуху і невисокій частоті виявлення
цих порушень за допомогою живої мови, мало
місце підвищення слухових порогів в діапазоні
частот від 1000 до 8000 Гц. більше ніж в половини обстежених. Пораження слуху були двосторонніми та симетричними. Спостерігалося
переважне ураження на високих частотах.
У пацієнтів із декомпенсованою стадією
ХНН основними скаргами були зниження слуху
та шум в вухах, що не різко відрізнялося від попередніх стадій ХНН. Підвищення порогу слуху
в діапазоні частот від 250 до 8000 Гц., із кістково-повітряним інтервалом до 10-12 Дб (в середньому) спостерігалося в 10 (33,3%) обстежених
хворих. По характеру ураження слухового аналізатора відповідало змішаній приглухуватості.
В решти пацієнтів спостерігалося порушення
слуху по типу звукосприйняття.
За даними акустичної імпедансометрії
особливих відмінностей в різних стадіях ХНН
не спостерігалося. Переважно зустрічається тимпанограма типу А або Аs за Jerger. Пороги акустичного рефлексу були переважно в межах норми, в окремих випадках вони не викликалися,
що свідчить про ураження звукосприймального
апарату або норму.
Отже, стан слухової функції у хворих із
інтоксикаційним синдромом ниркового ґенезу
порушений. В латентній стадії ХНН у 38% випадків спостерігалося підвищення порогу слуху
на частотах від 4000 до 8000 Гц в середньому на
15 дБ. При компенсованій стадії підвищення
порогу слуху відмічалося у 68% випадків на частотах від 2000 до 8000 Гц, в середньому на 1520 дБ. В субкомпенсованій стадії ХНН на частотах від 1000 до 8000 Гц середня втрата слуху
становила 30 дБ у 70% випадків. А при декомпенсованій стадії ХНН на частотах від 500 до
8000 Гц середня втрата слуху становила 40 дБ у
77,7 % випадків.
Таким чином, в залежності від тяжкості
ниркової недостатності спостерігається різна
ступінь втрати слуху. Так, при початкових стадіях ХНН вона незначна і характеризується
ураженням на частоті 4000-8000 Гц, а з подальшим розвитком інтоксикаційного синдрому спостерігається погіршення слуху вже на частоті
500 Гц. Тому, у всіх обстежених спостерігається
розвиток сенсоневральної приглухуватості тільки за рахунок загальної інтоксикації організму.
Можна припустити, що при усуненні інтоксикації стан слухової функції покращиться.

© Н.В. Александрук, Н.М. Кудерська, 2013
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В.В. АНДРЕЕВ, В.Н.ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ФИТОТЕРАПИЯ ПОСЛЕ ВАЗОТОМИИ
Несмотря на совершенствование хирургической техники внутриносовых операций,
процессы заживления и регенерации в некоторых случаях затягиваются: длительное время
сохраняется отёк слизистой оболочки полости
носа, наблюдается усиленное образование фибриновых плёнок и корок. Это связано с особенностями восстановления нарушенных функций
мерцательного эпителия слизистой оболочки
полости носа, в особенности транспортной, всасывательной и выделительной. В связи с этим
поиск способов, оптимизирующих течение посттравматического ринита, продолжается (М.А.
Мокроносова, 2009). Использование лекарственных растений неоднократно доказывало
свою высокую терапевтическую эффективность
при многих заболеваниях полости носа. Так,
фитотерапия хронического аденоидита с применением настоя смеси из ягод малины, цветков
липы, листьев смородины, подорожника и травы
тысячелистника, обладающего противовирусным, антисептическим, бактерицидным, секретолитическим, противоаллергическим, иммуномодулирующим и противоотёчным свойствами,
приводит к длительному улучшению состояния
(Г.К. Никонов, Б.М. Мануйлов, 2005).
Целью нашего исследования являлось
изучение эффективности носовых орошений
настоем смеси растений у больных, перенесших
вазотомию.
Материалы и методы исследования.
Под нашим наблюдением находились 28 пациентов в возрасте от 17 до 42 лет (мужчин – 16,
женщин – 12), которым в плановом порядке была произведена вазотомия нижних носовых раковин. Кроме общеклинических исследований,
всем больным до операции и в послеоперационном периоде осуществляли эндоскопический
контроль и проводили сахариновую пробу по
традиционной методике.
Пациенты были разделены на две клинические группы. Больным основной группы (14
человек) в послеоперационном периоде, после
туалета полости носа, производили орошение
слизистой оболочки настоем трав.
Из смеси сухих ягод малины (20 г), цветков липы (15 г), листьев смородины (20 г), листьев подорожника (25 г) и травы тысячелист-

ника (20 г) готовили настой для промывания
полости носа. Чайную ложку смеси трав заваривали стаканом кипятка и настаивали в течение
30 минут. Полученным настоем промывают полость носа с помощью пульверизатора.
14 пациентам контрольной группы выполнялся традиционный туалет полости носа с
последующим орошением слизистой оболочки
спреем Аква Марис.
Эффект лечения оценивали по улучшению самочувствия, уменьшению количества
слизи и корок в носу, улучшению носового дыхания, нормализации риноскопической картины
и показателей мукоцилиарной активности.
Результаты и их обсуждение. Улучшение показателей сахаринового теста и отхождение корок констатировано уже на четвёртые
сутки у 64,3 % прооперированных пациентов
основной группы и 50,0 % – контрольной.
Темпы регенерации и уменьшения отёчности слизистой оболочки полости носа у больных, получавших фитотерапию, опережали таковые у пациентов контрольной группы в среднем на 2 дня.
На фоне орошения слизистой оболочки
носа настоем трав фибринозный налёт в полости
носа исчезал на 2 дня раньше, чем при обычном
лечении, а влажность слизистой оболочки восстанавливалась в 2,5 раза быстрее, чем у лечившихся орошениями спреем Аква Марис (р<0,05).
Значительное клиническое улучшение к
моменту выписки из стационара (7 сутки) было
констатировано у 12 (85,7 %) основной группы
и у 10 (71,4 %) больных – контрольной.
У большинства пациентов основной
группы к концу лечения наблюдалось существенное улучшение носового дыхания и восстановление функциональных показателей. Нормализация носового дыхания, прекращение насыхания корок и полное выздоровление на двенадцатый день после операции наблюдалось у
92,8% больных основной группы и у 85,7 %
контрольной (р < 0,05).
Вывод. Фитотерапия в послеоперационной реабилитации пациентов, перенесших подслизистую вазотомию нижних носовых раковин,
является довольно эффективным методом лечения.

© В.В. Андреев, В.Н.Гинькут, 2013
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Т.М. БАБКИНА, Е.А. ДЕМИДОВА (КИЕВ, ОДЕССА; УКРАИНА)
КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ОДОНТОГЕННЫХ ГАЙМОРИТОВ
Цель исследования – изучить возможности конусно-лучевой томографии в диагностике
одонтогенных гайморитов, разработать алгоритмы лучевой диагностики для врачейотоларинголов на этапах диагностики одонтогенных гаймоитов а также в процессе лечения и
реабилитационного периода.
Материалы и методы: с помощью метода конусно-лучевой томографи нами обследованы пациенты института стоматологии АМН Украины, отоларингологического отделения института пластической хирургии «Виртус», клиники челюстно-лицевой хирургии и ЛОР отделения Военно-медицинского клинического центра Южного Региона г. Одессы. Большинство
обследований выполнялись до и после оперативного и консервативного лечения, возраст
пациентов составлял от 10 до 89 лет.
Обследования выполнены на конусно лучевом томографе PaxZenith 3D фирмы «Vatech».
Выполнялись следующие основные методики:
конусно-лучевая томография двух челюстей в
окклюзии и ВНЧС, включая гайморовы пазухи,
средней зоны лица, придаточных пазух носа,
верхней челюсти, включая гайморовы пазухи.

Результаты исследования: выполнено
50 исследований, включая исследование до оперативного вмешательства и после него, а также
наблюдение в динамике до и после консервативного лечения. Мужчины составляли 52% (26
пациентов), женщины 44% (22 пациента), дети
4% (2 пациента). Основными причинами одонтогенного гайморита являлись периодонтит –
36% (18), остеомиелит верхней челюсти – 2%
(1), нагноившиеся кисты верхней челюсти –
34% (17), ятрогенные перфорации верхнечелюстной пазухи (корни протолкнутые в верхнечелюстную пазуху), инородные тела, ретенированные зубы – 28% (14). Оперативное лечение
было проведено 42 пациентам (82%), динамическое наблюдение выполнено 38 (78%) пациентам. Конусно-лучевая томография позволила
выявить этиологию (травматический, инфекционный, медикаментозный), локализацию периодонтита, локализацию и размеры радикулярных
кист, остеомиелита верхней челюсти, нагноившиеся кисты верхней челюсти, перфорации
верхнечелюстной пазухи, корни, протолкнутые
в верхнечелюстную пазуху, инородные тела,
ретенированные зубы.

© Т.М. Бабкина, Е.А. Демидова, 2013

М.П. БАГРІЙ, А.В. ЗІНЬКО, М.М. ЯНЮК, Я.С. МЕЛЬНИК
(СТОРОЖИНЕЦЬ, ШУМСЬК, БЕРЕЖАНИ, КОЗОВА, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЗАГОСТРЕНОГО ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЛОФЛОКСУ
У ДОРОСЛИХ
Проблема лікування загостреного хронічного гнійного верхньощелепного синуситу є
актуальною в сучасній оториноларингології. Це
зумовлено цілим рядом факторів: зниженням
реактивності організму, зростанням кількості
антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяжкості риногенних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень. Тому головним в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу, поряд з відновленням дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи, є адекватна антибактерійна терапія.
Завдання адекватної антибактерійної терапії
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може бути вирішене через наявність широкого
вибору антибактерійних препаратів. Одним з
таких препаратів є Лофлокс (офлоксацин).
Ми застосували препарат Лофлокс (офлоксацин) в комплексному лікуванні загостреного
хронічного гнійного верхньощелепного синуситу як антибактерійний засіб у дорослих.
Лофлокс (офлоксацин) – антибіотик широкого спектру дії, що належить до фармакологічної групи фторхінолонів. В оториноларингології застосовується при інфекційно-запальних
захворюваннях, спричинених чутливими до
офлоксацину збудниками: хронічних і рецидивЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

них захворюваннях вуха, горла, носа, включаючи отит, синусит. Максимальна концентрація в
плазмі крові досягається за годину. Препарат
застосовується у дорослих внутрішньо, не розжовуючи, запиваючи водою до або після вживання їжі. Не рекомендується застосовувати
більше 2 міс. Доза та тривалість лікування
встановлюється індивідуально і залежить від
чутливості мікроорганізмів, тяжкості і виду
інфекційного процесу. Добова доза становить
200-800 мг. Кратність прийому – 2 рази на добу
при середній тривалості лікування 7-10 днів.
Лікування слід продовжувати ще не менше 3
днів після зникнення клінічних симптомів захворювання. Добову дозу до 400 мг можна
призначати на 1 прийом, краще зранку. Протипоказаннями до застосування препарату є підвищена чутливість до офлоксацину та інших
компонентів препарату або інших препаратів
групи фторхінолонів.
Під нашим спостереженням за період з
2008 по 2012 рр. знаходилось 30 хворих на загострений хронічний гнійний верхньощелепний
синусит віком від 19 до 42 років. Пацієнти були
розподілені на дві групи: основну (20), в схему
лікування яких вводився Лофлокс (офлоксацин),
та контрольну (10), які лікувались за традиційною схемою. Групи були співставлені за віком і
перебігом захворювання.
Лофлокс (офлоксацин) призначався по
200 мг 2 рази на добу перорально, не розжовуючи, запиваючи водою після вживання їжі на
протязі 10 днів. В комплекс лікування включали
судинозвужувальні краплі до носа, пункції і
промивання верхньощелепної пазухи розчином
фурациліну 1:5000 з послідуючим введенням в
пазуху розчину антибіотика, до якого виявлена
найбільш чутлива виділена мікробна флора.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив на головний біль, відчуття більш
легкого перебігу захворювання, відчуття більш
швидкого одужання), риноскопічна картина (відсутність виділень в середньому носовому ході,
колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа), стан верхньощелепної па-

зухи (об’єм пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі). При аналізі результатів лікування
відмічено більш інтенсивний регрес симптомів
запалення верхньощелепної пазухи у пацієнтів
основної групи.
Так, 80 % хворих, що приймали Лофлокс
(офлоксацин), вказували на зникнення, 20 % - на
зменшення секреції з носа, 90 % - на відновлення носового дихання, 10 % - на його покращення, 90 % - на зникнення, 10 % - на зменшення
головного болю, 60 % - на відчуття більш легкого перебігу захворювання, 62 % - на відчуття
більш швидкого одужання (на 4-5-й день лікування). В контрольній групі ці показники були
значно нижчими.
Риноскопічна картина нормалізувалась на
4-5-й день лікування у 80 % пацієнтів основної
групи. Слизова оболонка порожнини носа у них
була рожевою, нормальної вологості, нормальної консистенції, без виділень. В контрольній
групі нормалізація риноскопічної картини на 56-й день лікування настала у 70 % пацієнтів.
Стан верхньощелепної пазухи (збільшення об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в
пазусі) покращився на 4-5-й день лікування у
80% хворих основної групи; в контрольній групі
стан верхньощелепної пазухи покращився на 56-й день лікування у 70 % пацієнтів. Всі симптоми загострення процесу повністю зникли до
7-го дня лікування, однак його продовжували
ще 3 дні.
Препарат Лофлокс (офлоксацин) всіма
хворими переносився добре, алергійних реакцій
та інших побічних явищ не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування антибіотика
Лофлокс (офлоксацин) в лікуванні хворих на
загострений хронічний гнійний верхньощелепний синусит підвищує ефективність терапії пацієнтів з цією патологією. Отримані результати
дають підставу рекомендувати Лофлокс (офлоксацин) для лікування хворих на гострий гнійний
верхньощелепний синусит як антибактерійний
засіб. Лофлокс (офлоксацин) може поповнити
арсенал середників загальної дії, що використовуються в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дорослих.
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П.М. БАГРІЙ, Б.І. ШЕВАГА, Л.Р. ДОБОЩУК, І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ, Г.П. РУДЯК
(СТОРОЖИНЕЦЬ, ЧЕРНІВЦІ, ЧОРТКІВ, БУЧАЧ, ГУСЯТИН, УКРАЇНА)
ТОНЗИПРЕТ В ЛІКУВАННІ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ангіна представляє собою гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується запаленням лімфаденоїдної тканини горла. Частіше
всього уражаються піднебінні мигдалики. Тому
під терміном “ангіна” розуміють ангіну піднебінних мигдаликів. Ангіна зустрічається доволі
часто серед населення: захворюваність ангіною
серед дітей становить більше 6 %, а серед дорослих – 4-5 % (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). Ангіна не є однорідним захворюванням, вона розрізняється за етіологією, патогенезом і формою клінічного перебігу. Поділяють
ангіни на первинні і вторинні. Серед первинних
ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Із них найлегше перебігає катаральна ангіна. Для її лікування використовуються різні загальні і місцеві засоби.
Ми застосували Тонзипрет в лікуванні катаральної ангіни у дітей. Тонзипрет – комбінований препарат рослинного походження. Випускається в таблетках для розсмоктування і в
краплях для перорального застосування. До
складу таблеток входять лаконіс американський,
гваякове дерево, перець стручковий. Краплі містять лаконіс американський, гваякове дерево,
перець стручковий, спирт етиловий.
Лікарські рослини, що входять до складу
препарату, містять сапоніни, флавоноїди, ефірні
олії. Перець стручковий містить пекучі речовини капсаїциноїди, серед яких переважає капсаїцин. Завдяки цьому препарат володіє природним пекучим смаком, надає анальгезувальну і
протизапальну дію. Лаконіс американський володіє також імуностимулювальною дією.
Тонзипрет показаний при гострих і хронічних запаленнях горла, гортані і мигдаликів
(тонзиліт, ларингіт, фарингіт). При гострих захворюваннях дорослим і дітям старшим 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 таблетці
чи по 5-10 крапель.
Під нашим спостереженням за період з
2008 по 2011 рр. знаходилось 20 дітей, хворих
на катаральну ангіну, віком від 6 до 18 років.

Діти або їх батьки скаржились, що у дитини відмічаються головний біль, підвищення температури тіла в межах 37,3-38,3 ºС, біль в горлі при
ковтанні. Фарингоскопічно відзначались гіперемія і набряклість піднебінних мигдаликів. В
мазках із носа і зіва паличок Лефлера не виявлено.
Діти були розділені на дві групи: основну
(11) і контрольну (9). Групи були співставлені за
віком і перебігом захворювання. Діти основної
групи отримували Тонзипрет і загальноприйняте лікування, контрольної – тільки загальноприйняте лікування. Тонзипрет призначався дітям старшим 12 років кожні 30 хв (до 12 разів на
день) по 1 таблетці, розсмоктуючи, але не розжовуючи і не запиваючи, дітям від 6 до 12 років
– 8 разів на день по 1 таблетці.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми або
їх батьками, фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів
лікування відзначено більш інтенсивний регрес
симптомів у дітей основної групи. Скарги на
головний біль, біль в горлі при ковтанні у дітей,
що приймали Тонзипрет і загальноприйняте лікування, поступово зникли через 4-5 днів у більшості (8) дітей. Решта 3 дітей відмічали зменшення неприємних відчуттів в горлі. Фарингоскопічна картина вказувала на позитивний перебіг захворювання: зникли гіперемія і набряклість піднебінних мигдаликів. Температура тіла
нормалізувалась у всіх дітей. В контрольній
групі позитивний ефект наставав пізніше (до 910-го дня лікування).
Стерпність препарату Тонзипрет у всіх
дітей була доброю, алергійних реакцій та інших
небажаних явищ не спостерігалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування Тонзипрету в
лікуванні катаральної ангіни у дітей значною
мірою усуває основні симптоми захворювання.
Тонзипрет добре переноситься дітьми, не має
побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для терапії дітей на катаральну ангіну. Тонзипрет може поповнити арсенал засобів, що застосовуються в лікуванні катаральної ангіни у
дітей.
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А.П. БАЛАБАНЦЕВА, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫСОКИХ ДОЗ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ
В ЛЕЧЕНИИ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА
И ХРОНИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА
Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь
(ГЭРБ) часто рассматривается как причина различных повреждений слизистой оболочки глотки и гортани, которое возникает вследствие ларингофарингеального рефлюкса (ЛФР).
Ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) в
настоящее время рассматривается в качестве
одного из основных факторов развития хронического ларингита (ХЛ).
Считается, что около 4-10% всех визитов
к отоларингологам обусловлено жалобами, связанными с ЛФР (Prelmans I., Tack I., 2005).
Обычными для ЛФР симптомами являются:
дисфония, дисфагия, скопление большого количества слизи в глотке, затруднение при глотании, постоянный, раздражающий кашель, ощущение «комка» в горле, изжога, боль за грудиной, синдром постназального затекания.
Наиболее частыми ларингеальными признаками ЛФР были гиперемия слизистой оболочки гортани, диффузный отек, отек голосовых
связок, гипертрофия задней комиссуры.
Для больных с подозрением на рефлюксларингит и фарингит современные рекомендации предлагают эмпирическую кислотосупрессивную терапию ингибиторами протонной помпы (ИПП), хотя ни оптимальная доза, ни длительность такой терапии до настоящего времени
не определены. Последние исследования свидетельствуют о том, что отоларингологи чаще лечат таких пациентов, назначая ИПП в стандартной дозе (1 таблетка один раз в день) в течении
1-2 месяцев, а гастроэнтерологи лечат более агрессивно-двойными дозами не менее 3 месяцев
(Karkos P.D., 2005). Имеющиеся на сегодняшний день данные в отношении эффективности
как стандартных, так и высоких доз ингибиторов протонной помпы (ИПП) в лечении ЛФР и
ХЛ противоречивы.
Цель работы: Изучить эффективность
высоких доз ИПП у больных ХЛ с документированным ЛФР.
Материал и методы: Обследовано 64
пациента (40 мужчин, 24 женщины) с ХЛ. Диаг-

ноз ХЛ верифицировался на основании характерных симптомов, ларингоскопического подтверждения ЛФР (более 7 критериев по шкале
рефлюксных признаков) и подтверждения ЛФР
при гипофарингеальном рН-мониторинге. Все
обследуемые слепым методом были рандомизированы на 2 группы, получавшие эзомепразол
40 мг 2 раза/день в течение 12 недель (1 группа,
32 больных) либо консервативную базисную
терапию ХЛ (2 группа, 32 больных). Эффективность лечения оценивалась на основании динамики индекса рефлюксных симптомов (ИРС) до
лечения, через 8 и 12 недель лечения. Интенсивность симптомов оценивалась по 5-балльной
шкале Лайкерта (0 – без патологии; 5 – серьезные изменения). Все пациенты наблюдались
также в течение еще 6 недель после окончания
лечения.
Результаты.
Пациенты первой группы показали значительное уменьшение общего ИРС на 8 неделе (2,90±0,73; P =0,001) и на 12 неделе (-2.81±0,82;
P=0,001) по сравнению с исходным уровнем.
Наибольшее улучшение отмечалось по второму
показателю ИРС (чувство першения в горле). На
18 неделе общая сумма ИРС пациентов первой
группы от исходного уровня существенно не
отличалась (-0,90±0,83; P=0,01). У пациентов
второй группы общее количество ИРС ощутимо
не отличалась между 8 неделей и исходным
уровнем (0,13±0,75; P=0,595), между 12 неделей
и исходным уровнем (0,93±0,85; P=0,191), а
также между 18 неделей и исходным уровнем
(0,58±0,91; P=0,490).
Выводы.
Прием двойных стандартных доз ИПП (40
мг эзомепразола 2 раза в день) на протяжении
12 недель привел к значительному уменьшению
симптомов ЛФР по сравнению с контрольной
группой. Поскольку на протяжении 6 недель
после прекращения приема ИПП отмечалось
ухудшение показателей ИРС, оптимальная длительность лечения требует дальнейшего изучения.
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А.П. БАЛАБАНЦЕВА, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ГИПОФАРИНГЕАЛЬНОГО РН-МОНИТОРИНГА
У БОЛЬНЫХ С ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
(ГЭРБ) является наиболее распространенным
заболеванием органов пищеварения и продолжает оставаться одной из наиболее актуальных
проблем современной гастроэнтерологии.
В связи со значительной распространенностью, рецидивирующим течением, ухудшением качества жизни ГЭРБ не без оснований называют «Проблемой третьего тысячелетия» (В.Г.
Передерий и соавт., 2011).
ГЭРБ – хроническое рецидивирующее заболевание, которое характеризуется пищеводными и внепищеводными проявлениями.
Причиной ГЭРБ является гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР). В то же время причиной
внепищеводных проявлений с поражением
глотки и гортани является ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР), причиной которого является ГЭР. В настоящее время семейные врачи,
терапевты, пульмонологи и отоларингологи часто длительно и безуспешно лечат рефлюксассоциированные заболевания глотки, гортани,
бронхов, легкого, околоносовых пазух и среднего уха, так как недостаточно ознакомлены с
внепищеводными проявлениями ГЭРБ.
Проблема диагностики и лечения ларингофарингеальных и бронхопульмональных проявлений ГЭРБ характеризуется неопределенностью
результатов, недостатком точных диагностических методов, отсутствием единой точки зрения,
интенсивностью и длительностью лечения.
Традиционно считается, что классическим, наиболее чувствительным практическим
тестом для диагностики патологического кислого рефлюкса является суточный внутрипищеводный рН-мониторинг, когда производится
постоянная регистрация внутрипищеводного рН
на расстоянии 5 см выше нижнего пищеводного
сфинктера.
В нашей работе в качестве стандартного
теста для диагностики ЛФР предложено амбулаторное 24-часовое рН-мониторирование, при
этом рН-датчик для фиксации супраэзофагеального рефлюкса как причины ЛОР-расстройств
устанавливается на 5 см ниже верхнего пищеводного сфинктера. Показатель рН менее 4,0 в
течение более 0,7% от общего времени, более

1,1% времени в вертикальном положении, или
более чем 0,5% времени в положении лежа на
спине, считается признаком ЛФР.
Цель работы: Изучить диагностическую
информативность гипофарингеального рНмониторинга у больных с ларингофарингеальным рефлюксом.
Материал и методы: С целью уточнения
диагностической информативности дистального
пищеводного рН-мониторинга у больных с клиническими проявлениями ЛФР нами обследовано 27 больных РЛ (рефлюкс-ларингит) у которых не было обнаружено эрозивных изменений
со стороны слизистой оболочки пищевода. Чувствительность и специфичность этого метода у
больных НЭРБ с ЛФР составляли соответственно 59,3% и 37,5%. Таким образом, чувствительность суточного пищеводного рН-мониторинга
у больных с ЛФР была низкой 59,3%, хотя и
достоверно выше, чем чувствительность эндоскопии 43,6%. Специфичность рН-мониторинга,
наоборот, была достоверно ниже, чем специфичность ВЕГДС (видеоэзофагодуоденоскопия)
у больных с ЛФР (37,5% и 58,3%, р <0,01).
С целью уточнения диагностической информативности гипофарингеального (проксимального)
суточного
пищеводного
рНмониторинга, который в последние годы рассматривается в качестве нового «золотого стандарта» диагностики экстраэзофагеальных проявлений ГЭРБ, обследовано 27 больных с признакам ЛФР у которых не было обнаружено
эрозивных изменений со стороны слизистой
оболочки пищевода.
Результаты: чувствительность и специфичность у больных НЭРБ с ЛФР составляла
соответственно 66,6% и 90%, что было достоверно выше, чем аналогичные показатели дистального рН-мониторинга (соответственно,
59,3% и 37,5%).
Выводы: Чувствительность и специфичность гипофарингеального суточного рНмониторинга в диагностике ларингеальных и
бронхолегочных проявлений была достоверно
выше (соответственно, 66,6% и 90%), чем информативность традиционного дистального суточного пищеводного рН-мониторинга.

© А.П. Балабанцева, А.Г. Балабанцев, 2013
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В.А. БАШИНСЬКИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Ю.М. АНДРЕЙЧИН, К.О. ЯШАН,
Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА)
НОСОВА КРОВОТЕЧА
Метою нашої роботи був аналіз опублікованих наукових робіт оториноларингологами
Тернопільщини по носовій кровотечі. Публікації наукових робіт по цьому питанню оториноларингологами Тернопільщини розпочались з
1985 року. За період з 1985 по 2012 рр. носова
кровотеча описана в 3 публікаціях, що складає
0,27 % від всіх опублікованих оториноларингологами
Тернопільщини
наукових
робіт
(1102).
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней”
(м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових
хвороб” (м. Київ), Серед опублікованих робіт 1
стаття і 2 тез.
Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, І.А. Гавура і
співавтори (2006) в тезах “Носова кровотеча”
проаналізували частоту носової кровотечі за
даними ургентної служби ЛОР-відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні (нині
Тернопільської університетської лікарні) за
1976-2005 рр. З 7326 ургентних хворих носова
кровотеча була у 1498, що становить 20,4 % від
загальної кількості обстежених ургентних хворих. З 1498 пацієнтів з носовою кровотечею осіб
чоловічої статі було 1102 (73,6 %), жіночої – 396
(26,4 %). Частіше кровотеча спостерігалась з
передніх відділів перегородки носа – у 1390
(92,9 %) хворих. У 108 (7,1 %) пацієнтів спостерігалась кровотеча з середніх чи задніх відділів
носа. Місцеві причини носової кровотечі були у
302 (20,2 %) хворих. З них етіологічним фактором кровотечі виявились: механічна травма носа
у 279 (92,4 %) пацієнтів, хірургічна травма
(конхотомія, поліпоетмоїдотомія) – у 3 (1 %),
гострий риніт – у 8 (2,6 %), передній сухий риніт – у 5 (1,7 %), кровоточивий поліп перегородки носа – у 3 (1 %), злоякісна пухлина носа – у 4
(1,3 %) пацієнтів.
Загальні причини носової кровотечі відмічені у 1196 (79,8 %). З них етіологічним фактором були: гіпертонічна хвороба і атеросклероз
у 1153 (96,4 %) хворих, серцева недостатність –
у 3 (0,3 %), легенева недостатність – у 2 (0,2 %),
хвороби крові – у 15 (1,2 %), хронічний нефрит
– у 5 (0,4 %), грип – у 18 (1,5 %) хворих. Розрізняють незначну кровотечу (втрата крові складає
до 20 мл), помірну (втрата крові становить до
200 мл), сильну (втрата крові становить більше
200 мл). Незначна кровотеча була в 45 (3 %) випадках, помірна – в 1330 (88,8 %), сильна – в
123 (8,2 %).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Відмічено, що діагностика носової кровотечі не представляє утруднень. Значно складніше встановити причину кровотечі, в зв’язку з
чим необхідно провести всебічне обстеження
хворого, зазначають автори. Для зупинки кровотечі в 20 (1,3 %) випадках застосовано хіміокаустику кровотечної зони перегородки носа (нітратом срібла або трихлороцтовою кислотою), в
25 (1,7 %) – електрокаустику. У 1429 (95,4 %)
пацієнтів виконано передню тампонаду носа. В
ряді випадків передню тампонаду доводилось
міняти кілька разів. У 10 пацієнтів передня тампонада була доповнена задньою тампонадою. 9
(0,6 %) хворим під слизову оболонку перегородки носа ввели 2-3 мл епсилон-амінокапронової
кислоти, 9 (0,6 %) проведено відшарування слизової оболонки з охрястям від хряща перегородки носа, а 3 (0,2 %) – підслизову резекцію перегородки. У 2 (0,13 %) пацієнтів проведено видалення кровоточивого поліпа перегородки носа.
В 1 (0,06 %) випадку довелось виконати перев’язку зовнішньої сонної артерії.
З загального лікування хворим призначали досередини вікасол, аскорбінову кислоту або
аскорутін (рутін з аскорбіновою кислотою) в
таблетках. В ряді випадків з гемостатичною метою внутрішньовенно уводили 5 % розчин епсилон-амінокапронової кислоти, 10 % розчин
хлориду кальцію, внутрішньом’язово – 1 % розчин вікасолу. 1432 (95,5 %) хворих госпіталізовано, а 66 (4,5 %) після надання допомоги призначено амбулаторне лікування.
На завершення автори зазначають, що серед ургентних хворих ЛОР-відділення обласної
клінічної лікарні за 1976-2005 рр. носова кровотеча склала 20,2 % випадків. Місцеві причини
кровотечі виявлені в 20,2 % випадків, загальні –
в 79,8 %. Як одні, так і другі були самими різноманітними. Для зупинки кровотечі використовувались різні методи, але найчастіше передня тампонада носа (94,41 %).
О.І. Яшан, І.А. Гавура, Г.С. Протасевич і
співавтори (2011) в тезах “Лікування хворих на
носову кровотечу” аналізують допомогу 120
хворим на носову кровотечу віком від 30 до 72
років, що спостерігались ними за період з 2006
по 2010 рр. Частіше кровотеча відмічалась з передніх відділів перегородки носа – у 110
(92,5 %) пацієнтів. У 10 (7,5 %) кровотеча була з
задніх відділів порожнини носа. Місцеві причини носової кровотечі мали місце у 30 (20 %)
хворих. Серед місцевих причин відмічені: меха-
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нічна травма носа (у 12 хворих), хірургічна травма (конхотомія, поліпоетмоїдотомія) (у 3), гострий риніт (у 4), передній сухий риніт (у 8), кровоточивий поліп перегородки носа (у 3 пацієнтів). Автори відмічають, що хворі на кровоточивий поліп перегородки носа були порівняно молодого віку (30-32 роки), жіночої статі. Інші пацієнти мали вік 50-72 роки.
Загальні причини носової кровотечі мали
місце у 90 (75 %) хворих. Це були: гіпертонічна
хвороба (у 80 хворих), цукровий діабет (у 2),
хронічний нефрит (у 2), хвороба крові (у 3),
грип (у 3 пацієнтів).
Незначна кровотеча (втрата крові складала до 20 мл) відмічена у 4 (3,3 %) хворих, помірна (втрата крові до 200 мл) – у 110 (89,2 %),
сильна (втрата крові більше 200 мл) – у 10
(7,5 %).
Лікування було місцевим і загальним. Місцево проводилась коагуляція доступних місць
на перегородці носа хімічними речовинами (хіміокаустика) або електричним струмом (електрокаустика). Хворим на кровоточивий поліп
перегородки носа проведено хірургічне видалення останнього. Кровотечу з задньо-верхніх
відділів носової порожнини зупиняли глибокою
передньою тампонадою носа. В окремих випадках, особливо при кровотечі з задніх відділів
порожнини носа, передню тампонаду доповнювали задньою.
З загального лікування хворим призначали досередини вікасол, аскорбінову кислоту або
аскорутін (рутін з аскорбіновою кислотою) в
таблетках. В ряді випадків з гемостатичною метою внутрішньовенно уводили 5 % розчин епсилонамінокапронової кислоти, 10 % розчин
кальцію хлориду, внутрішньом’язово – 1 % розчин вікасолу. Загальне лікування включало в
себе також патогенетичну терапію основного
захворювання (при наявності такого). Так, при
гіпертонічній хворобі були застосовані гіпотензивні середники. Хворим на цукровий діабет
призначалась антидіабетична терапія. Підкреслюється, що в 3 рази частіше (75 %) причиною
носової кровотечі були загальні фактори, значно
рідше (25 %) – місцеві. Для зупинки кровотечі
використовувались різні місцеві і загальні засоби, але найчастіше передня тампонада носа. Пацієнтам на гіпертонічну хворобу або цукровий
діабет проводилась патогенетична терапія (гіпотензивна, антидіабетична).
І.А. Яшан і Г.С. Протасевич (1985) в статті “Хирургические вмешательства на перегородке носа при носовых кровотечениях” зазначають, що з 1114 хворих, яким в ЛОР-відділенні
Тернопільської обласної клінічної лікарні (нині
Тернопільської університетської лікарні) прове-

16

дені хірургічні втручання на перегородці носа, у
13 (1,1 %) деформація останньої супроводжувалась носовими кровотечами. Крім того, 3 хворим операції проведені на нормальній перегородці з метою лікування наглих рецидивуючих
кровотеч. Таким чином, резекція перегородки
носа з метою попередження рецидивуючих кровотеч проведена у 16 пацієнтів (чоловіків – 13,
жінок – 3), зазначають автори. Локалізація, характер і інтенсивність носової кровотечі були
різними. Профузні кровотечі діагностовані у 9
осіб, у решти 7 відмічались часто рецидивуючі
носові кровотечі. У 7 хворих кровотеча була
двобічною, у 9 – однобічною, з них у 6 вона відмічалась з тієї половини носа, яка відповідала
боку деформації перегородки, у 3 – з протилежного. У 10 осіб джерело кровотечі знаходилось в
типовому місці (передньонижній відділ перегородки носа), слизова оболонка в цьому місці у
них була стоншена, суха, з мережею варикозно
розширених кровоносних судин. У решти 6 пацієнтів визначити місце кровотечі не вдалось, з
них у 4 осіб кров витікала з-під гребеня, у 2 –
дозаду від шпичака.
Причиною кровотеч у 6 осіб виявилась гіпертонічна хвороба, у 7 – викривлення перегородки носа, що призвело до стоншення слизової
оболонки і зумовило більш легке її травмування.
У 3 осіб з нормальною перегородкою носа кровотеча виникла з розширених кровоносних судин в ділянці кровоточивої зони.
Таким чином, згідно даних авторів, більше ніж у половини хворих (7) виникнення носових кровотеч можна пов’язати з викривленням
перегородки носа. У 6 пацієнтів деформація її,
очевидно, не мала відношення до появи носової
кровотечі, джерело якої знаходилось глибоко
під гребенем чи дозаду за шпичаком перегородки.
Зупинка носових кровотеч у осіб з деформацією перегородки носа, коли джерело кровотечі локалізується в труднодоступній ділянці
гребеня чи шпичака, має значні труднощі, відмічають автори.
За даними авторів, 6 осіб з деформацією
перегородки носа поступили в стаціонар з приводу профузної носової кровотечі, а не для резекції перегородки. Їм проводилась гемостатична
терапія, неоднократна тампонада порожнини
носа, однак остання виявилась неефективною,
оскільки місце кровотечі під гребенем чи за
шпичаком перегородки носа було недосяжним
для введення турунд. Ефективну тампонаду носа вдалося провести лише після усунення вказаних вище деформацій перегородки носа.
Всім хворим виконані хірургічні втручання на перегородці носа. Вони виявились
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ефективними у всіх пацієнтів. Підкреслюється, що проведені спостереження показали, що
у осіб на деформацію перегородки носа кровотечі зустрічаються в 1,1 % спостережень і
більш ніж в половині з них деформація перегородки є їх причиною. Показанням до хірургічних втручань на перегородці носа при повторних носових кровотечах є її деформація і
відшарування м’яких тканин від хряща перегородки при нормальному її положенні, зазначають автори.

Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що опубліковані оториноларингологами Тернопільщини наукові роботи по
носовій кровотечі були рідкісними – всього в
0,27 % публікацій від загального числа (1102)
опублікованих оториноларингологами Тернопільщини наукових праць. Вважаємо, що наведені
в цій статті відомості матимуть теоретичне і
практичне значення для оториноларингологів,
кардіологів, нефрологів, гематологів, терапевтів
взагалі, сімейних лікарів та інших спеціалістів.
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С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, Ю.А. ГАСЮК, В.О.БАЛИНСЬКИЙ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У СТРОМІ НАЗАЛЬНИХ ПОЛІПІВ
Згідно сучасним уявленням, поліпозний
риносинусит являє собою хронічне продуктивне
Tх-2-залежне еозинофільне запалення, що призводить до ремоделювання слизової оболонки
носової порожнини та навколоносових пазух із
подальшим формуванням поліпів. Поліпозний
риносинусит відноситься до захворювань, походження яких дотепер нез’ясоване, а лікування
через часті рецидиви, які виникають в 60-80%
випадків – малоефективне. В зв’язку з цим, нами проведені комплексні морфологічні дослідження слизової оболонки при хронічному поліпозному риносинуситі, які дозволили визначити стадії морфогенезу, тобто послідовність
морфологічних змін, які виникають в ході розвитку поліпів.
Дослідження проводились на операційному матеріалі, який отримали під час ендоскопічних поліпотомій носа. Із отриманого матеріалу за загальноприйнятою методикою виготовляли препарати, які фарбували гістологічними
та гістохімічними забарвленнями. В процесі
імуногістохімічних досліджень використані моноклональні антитіла до кластерів диференціювання: CD6, CD20, CD31, CD68 та фактора росту ендотелія судин – VEGF.
За результатами досліджень визначено,
що в ході росту назальних поліпів в їх стромі
відбуваються послідовні морфологічні зміни, які
розвиваються за декількома етапами. На початковій едематозній стадії у сполучнотканинній
стромі виникає виражений набряк, який пов'язаний із явищами лімфостазу. На другій стадії у
стромі формуються спочатку периваскулярні, а
потім дифузні клітинні інфільтрати, до складу
яких входять еозинофіли, В-лімфоцити, їх похіЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

дні – плазмоцити, а також лаброцити. Такий
клітинний склад інфільтратів свідчить, що у
стромі поліпів відбувається алергічне запалення.
В подальшому на третьому етапі в результаті
активації фібробластів у стромі назальних поліпів виникають фіброзно-циротичні зміни. При
цьому розростання еластичних, а також склеювання колагенових волокон у периваскулярних
ділянках призводить до формування рубцевої
сполучної тканини, яка здавлює окремі кровоносні судини і обумовлює редукцію кровотоку.
У відповідь на редукцію кровотоку в одних судинах, в інших навпаки виникає компенсаторне
його підвищення. В ході розвитку поліпів поступово формується їх певний ангіогенний потенціал, який реалізується через секрецію VEGF –
фактора росту ендотелія судин, який в свою
чергу стимулює в них процеси неоангіогенезу.
Очевидно, що порушення периферичного
кровообігу у стромі поліпів може призводити до
дисрегенераторних процесів у їх епітелії. За результатами власних досліджень встановлено, що
у сполучній тканині, яка розташована під ділянками плоскоклітинної метаплазії епітелію, спостерігаються найбільш виражені фіброзноциротичні зміни. Очевидно, що саме останні
призводять до редукції кровотоку в судинах та
порушення трофіки епітеліоцитів. Це в свою
чергу обумовлює спочатку дистрофічні, а потім
некробіотичні процеси в них, на тлі чого й виникає непряма плоскоклітинна метаплазія епітелію, яка супроводжується поетапним заміщенням миготливого епітелію на нетиповий багатошаровий плоский.
Таким чином, на підставі власних досліджень можна дійти висновку, що метаплазова-
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ний багатошаровий плоский епітелій на поверхні деяких «старих» поліпів формується не тільки
внаслідок тривалого подразнення різними зовнішніми чинниками, але й в результаті фіброзно-циротичних змін і порушень кровообігу у їх
стромі.
Отже, результати власних досліджень дозволяють виділити наступні стадії морфогенезу
стромального компоненту назальних поліпів:
едематозну або набрякову, клітинної інфільтрації, фіброзно-циротичних змін та порушення кровообігу і неоангіогенезу. На нашу думку, засто-

сування топічних кортикостероїдів може викликати певний регрес назального поліпозу лише на
першій (едематозній) і другій (клітинної інфільтрації) стадії. При виражених фіброзноциротичних змінах у стромі поліпів, порушеннях
кровообігу, а також при неоангіогенезі застосування топічних кортикостероїдів – малоефективне. Враховуючи те, що на тлі цих процесів може
виникати плоскоклітинна метаплазія епітелію –
фоновий прекарцинозний стан верхніх дихальних
шляхів, то на даних стадіях розвитку поліпів доцільним є лише хірургічне лікування.

© С.Б. Безшапочний, Ю.А. Гасюк, В.О.Балинський, 2013

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, В.В. ЛОБУРЕЦЬ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ВПЛИВ НУТРІШНЬОНОСОВИХ СТРУКТУР НА СТАН ДИХАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НОСА
Одним з найбільш поширених клінічних
проявів гострих та хронічних захворювань порожнини носа та навколоносових пазух є порушення носового дихання. Хворі з цією скаргою
складають близько 75%усіх ринологічних пацієнтів. Закладеність носа може бути наслідком
великої кількості причин, серед яких – вроджені
та набуті анатомічні аномалії присінка і порожнини носа, у поєднанні з хронічними запальними захворюваннями порожнини носа і навколоносових пазух.
Мета проведеного дослідження – вивчити
та систематизувати причини порушення носового дихання у пацієнтів з хронічними захворюваннями порожнини носа та навколоносових
пазух.
Протягом 2003-2013 рр. проведено комплексне дослідження 1200 хворих із різними
захворюваннями порожнини носа та навколоносових пазух у віці від 18 до 65 років. Обстеження проводилося із застосуванням комплексу
анамнестичних, клінічних, ендоскопічних даних, риноманометрії, комп’ютерної та магнітнорезонансної томографії.
Всім досліджуваним проводився ендовідеомоніторинг з відеопротоколюванням. Оцінювали стан слизової оболонки, характер і локалізацію виділень. Звертали увагу на стан переднього і заднього кінців нижньої носової раковини, ділянки локальної гіпертрофії по її вільному і нижньому краю. Оглядали дно порожнини носа, відзначали вистояння нижнього краю
грушоподібного отвору, нижнього носового
гребня, сошника, стан носоглотки. Вивчали стан
гачкоподібного відростка, переднього і заднього
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кінця середньої носової раковини, горбок переділки носа, сфеноетмоїдальну кишеню. Звертали
увагу на ділянки слизової оболонки гачкоподібного відростка, носових раковин і переділки
носа. Оцінювали стан остіомеатального комплексу, стан воронки, фонтанел. Ретельно оглядали
ділянку носового клапану. Визначали анатомічні взаємини чотирикутного і каудального краю
верхнього латерального хряща, крил носа, переднього кінця нижньої носової раковини і дна
порожнини носа. При огляді присінка носа визначали ригідність його крил.
Результати та обговорення.
Аналіз анатомічних відхилень передніх
відділів порожнини носа показав, що однією з
найбільш частих причин, що уповільнюють доступ повітряного струменя в порожнину носа, є
широка Колюмела. У багатьох випадках мало
місце звуження присінка за рахунок випинання
дна порожнини носа. Найбільш частою причиною звуження присінка в ділянці клапану була
деформація передніх відділів хряща переділки
носа. Патологічна рухливість крил носа також
нерідко призводила до дисфункції присінка з
його блокуванням при вдиху – колапсу крила
носа. Усього ознаки анатомічних порушень в
ділянці присінка носа зустрічались у 23% спостережень.
У середніх відділах порожнини носа звуження нижнього носового ходу часто мало місце за рахунок деформації нижнього носового
гребня і передніх відділів сошника (67%). Частою причиною закладеності носа були патологічні зміні середньої носової раковини: гіпертрофія або її аномальний вигин.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

При повторних оперативних втручаннях
часто доводилося стикатися з рубцевими процесами. Найчастіше синехії порожнини носа виявлялись у пацієнтів, яким раніше проводили симультанні хірургічні втручання на внутрішньоносових
структурах (48%). Синехії порожнини носа часто
виявлялися також у пацієнтів, які перенесли травми зовнішнього носа, після накладання передньої
тампонади носа з приводу носових кровотеч.

Аналіз проведеного дослідження показав,
що порушення дихальної функції носа в більшості випадків є наслідком поєднання кількох факторів. Для підвищення ефективності функціональних малоінвазивних внутрішньоносових хірургічних втручань необхідно враховувати всі наявні анатомічні та функціональні особливості
порожнини носа та навколоносових пазух.

© С.Б. Безшапочний, В.В. Лобурець, 2013

А.О. БЄЛОУСОВА, Г.Е. ТІМЕН, В.І. ЦИМБАЛЮК, П.В. ВІННИЧУК, К.Л. РУДЕНЬКА,
С.П. ЧУБКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ ТРОФІНУ ТА ГЛУТАРГІНУ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ВНУТРІШНЬОГО
ВУХА МОРСЬКИХ СВИНОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ВИКЛИКАНІЙ
СЕНСОНЕВРАЛЬНІЙ ПРИГЛУХУВАТОСТІ
Ураження слухового аналізатора, обумовлено використанням медикаментозних препаратів, діагностуються у 50 % дітей з набутою сенсоневральною приглухуватістю. У формуванні
даної патології антибіотики з ототоксичними
властивостями складають від 2,57 – 29,7 % (Загорянская М.Е., 1995; Яковлев С.В., 1997). Однак, не зважаючи на це, їх продовжують досить
широко використовувати у педіатричній практиці, особливо при тяжкому перебігу інфекційних захворювань, гнійних процесів, туберкульозі різних локалізацій і т.п.
Метою даної роботи було вивчення коригуючої дії глутаргіну та трофіну на морфологічний стан внутрішнього вуха морських свинок на
фоні експериментально викликаної гентаміцинової приглухуватості.
Матеріали та методи. Експериментальні
дослідження проведені на 62 статевозрілих тваринах, які були розподілені на 10 груп. Перші
дві – контрольні - тварини, яким підшкірно вводили гентаміцин (50 мг/кг ваги) протягом 14
днів та інтактна група. Морським свинкам, наступних 4 груп, після останнього введення антибіотика, щоденно перорально та інтраперитонеально вводили глутаргін у дозі 100 мг/кг ваги
протягом 7 та 14 днів. Трофін отримували інші 4
групи через день внутрішньом’язово та інтраперитонеально (0,4 мл/кг) протягом того ж часу.
Виведення морських свинок з експерименту
проводилось під тіопентал-натрієвим наркозом
шляхом гільйотинної декапітації, з наступним
виділенням кісткових блоків равлика. Серійні
целоїдинові зрізи фарбувались гематоксиліном
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

та еозином і досліджувались у світлооптичному
мікроскопі Olympus BX 43.
Результати. У тварин контрольної групи,
які отримували 14-ти разові ін’єкції гентаміцину, спостерігались значні порушення у мікроциркулярному руслі структурних елементів кісткової та перетинчастої завитки: застійні явища,
кров’яні згустки у просвітах, явища еритропедезу, сладж у капілярах, набрякла спіральна
зв’язка разом зі смужкою, скупчення пігменту
гемосидерину, набряк, порушення рядності,
дезорганізацією опірних та волоскових клітин
спірального органу на відміну від відсутності
цих явищ у інтактних тварин.
Введення тваринам глутаргіну частково
послаблювало та нейтралізувало його токсичну
дію, що залежало від способу та частоти введення лікарського засобу. Так, при 7-кратному
пероральному введенні глутаргіну у тварин зберігались порушення гемодинаміки у структурах
завитки, внаслідок дії антибіотика.
7-ми та 14-ти разове інтраперитонеальне
введення глутаргіну та трофіну не викликало
порушень, як зі сторони мікроциркуляторного
русла завитки, так і відповідно у структурах
внутрішнього вуха тварин, тобто гістоархітектоніка периферичного відділу слухового аналізатора у даних груп не мало відмінностей від
тварин інтактної групи.
Висновки
1. Гентаміцин викликає зміни у структурах перетинчастої завитки зумовлені значним
порушенням мікроциркуляторного русла. Порушення гістоструктури спостерігаються у спі-
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ральному органі з волосковими клітинами, який
виконує функцію периферичного слухового
аналізатора.
2. Пероральне введення глутаргіну відразу після останньої ін’єкції гентаміцину частково
послаблює ототоксичну дію останнього, а відстрочене введення (через 14 діб) повністю її
нейтралізує.

3. Внутрішньом’язові ін’єкції трофіну та
інтраперитонеальне введення глутаргіну і трофіну, як відразу, так і через 14 днів після останньої ін’єкції гентаміцину повністю нейтралізують його ототоксичну дію. Всі структурні елементи кісткової та перетинчастої завитки після
введення глутаргіну та трофіну мали притаманну для них структуру.

А.О. Бєлоусова, Г.Е. Тімен, В.І. Цимбалюк, П.В. Вінничук, К.Л. Руденька, С.П. Чубко, 2013

В.В. БЕРЕЗНЮК, М.Г. ВАСИЛЕНКО, Н.В. ЛАМЗА (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
СПОСОБЫ ЛАЗЕРНОЙ ТИМПАНОСТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ СЕКРЕТОРНОГО
СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ С АДЕНОИДНЫМИ ВЕГЕТАЦИЯМИ
Наиболее частой причиной ССО является
наличие аденоидных вегетаций, при которых
выполняется аденотомия в комбинации с одним
из способов дренирования среднего уха. Используются три стандартных способа: миринготомия (парацентез), лазерная тимпаностомия
(ЛТ), тимпаностомия с введением вентиляционных трубок. Миринготомия обеспечивает вентиляцию среднего уха от нескольких часов до
нескольких суток, в связи с чем у больных ССО
применяется редко из-за малой эффективности.
Более длительную вентиляцию (6-18 месяцев)
обеспечивает тимпаностомия с введением вентиляционной трубки, нередко с последующим
удаленим её под общей анестезией.
ЛТ обеспечивает продолжительную вентиляцию среднего уха в течение 3-5 недель
(Мошняга В.Б., 2005), без введения вентиляционных трубок. Тимпаностома у детей закрывается самостоятельно через 3 недели. Эти сроки
важны при сочетании лазерной тимпаностомии
с аденотомией: за это время купируется воспалительный отек и реактивные явления в носоглотке и области устья слуховых труб. К недостаткам ЛТ относятся: в ряде случаев длительность функционирования лазерной перфорации
(3-5 недель) недостаточная при ССО с мукоидным экссудатом: в 27% случаев встречаются
рецидивы после ЛТ (Славинский А. А. 2004).
Цель: Повышение эффективности лечения детей с ССО с применением ЛТ в сочетании
с аденотомией.
Материалы и методы. В ОДКБ у детей с
2009 года операции ЛТ проводятся при ССО,
как правило, в сочетании с аденотомией под
общей анестезией эндотрахеальным методом.
При выполнении ЛТ рабочий конец световода
подводился непосредственно к БП. В контакт-
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ном режиме производится воздействие лазерным излучением, диаметр достигаемой перфорации – 2,0 мм (диаметр световода – 0,6 мм).
Разработанный нами способ операции ЛТ
с частичным удалением эпидермального слоя
(деэпителизацией) БП в области полученной
тимпаностомы направлен на замедление восстановления БП из-за разности скорости регенерации её различных слоев: наружного эпидермального и внутреннего слизистого слоев. В
эксперименте на 20 морских свинках была доказана зависимость длительности вентиляции барабанной полости от вида и размера тимпаностомического отверстия. После ЛТ с частичной
деэпителизацией БП, восстановление ее целостности замедляется на 35,61% по сравнению со
стандартной ЛТ, соответственно удлиняется
срок функционирования тимпаностомы. После
анализа результатов эксперимента операция ЛТ
с деэпителизацией внедрена в практику.
Результаты. Под наблюдением находились 50 больных с аденоидными вегетациями и
двусторонним экссудативным отитом, в возрасте от 3 до 7 лет. Из них 24 мальчика, 26 девочек.
Длительность заболевания не меньше 1 года.
Критерии включения следующие: аденоидные
вегетации 3 степени, кондуктивная потеря слуха
(тональная пороговая аудиометрия, свидетельствующая о кондуктивной тугоухости различной степени; тимпанограмма типа «В» при акустической импедансометрии), рецидивирующие,
затяжные и хронические заболевания среднего
уха, неэффективность консервативного лечения
более 3 мес, наличие экссудата от серозного до
мукоидного средней степени вязкости. Всем
больным проводилась аденотомия в сочетании с
ЛТ. На одном ухе проводилась ЛТ (контрольное
ухо), на другом ухе – ЛТ с деэпителизацией.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Тимпаностома после ЛТ закрывается через 3 недели. Тимпаностома после ЛТ с деэпителизацией закрывается медленнее, самостоятельно в среднем не ранее чем через 5-7 недель.
У одного ребенка тимпаностома функционировала до 6 месяцев. Оценка длительности вентиляции среднего уха производилась при помощи
видеоотоскопии на 3, 9, 23, 30, 45, 60 сутки.
Отдаленные результаты ЛТ и аденотомии
оценивались через 6 и 12 месяцев (тональная
пороговая аудиометрия, акустическая импедансометрия с акустическим рефлексом, отоскопия
и эндоскопическое исследование носоглотки).
Через 6 месяцев после операции патологических
изменений выявлено не было, слух был в пределах нормы, тимпанограмма тип «А».

В течение года у 5 из детей после перенесенных ОРВИ отмечалось незначительное снижение слуха. Этим детям был проведен курс
консервативного лечения, после чего слух восстановился. Оторрея у больных после ЛТ не отмечалась. Рецидивы отмечались у 3 детей с мукоидным экссудатом (6 %)
Выводы
Усовершенствованная методика ЛТ позволяет увеличить сроки вентиляции и дренирования барабанной полости и позволяет эффективно применять эту операцию при ССО с серозным и мукоидным экссудатом средней степени вязкости, избежав осложнений характерных для длительного дренирования барабанной
полости через вентиляционные трубки.

© В.В. Березнюк, М.Г. Василенко, Н.В. Ламза, 2013

В.В. БЕРЕЗНЮК, М.Г. ВАСИЛЕНКО, С.А. ЛЕЩЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ПРЕМЕДИКАЦИИ
ПРИ ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Актуальность. Адекватное анестезиологическое пособие в детской ЛОР-хирургии является одним из важнейших факторов, обеспечивающих психофизиологический комфорт и
снижение эмоциональной нагрузки как на пациента, так и на родителей, и на медперсонал, что
повышает качество лечения и сокращает его
сроки. Общая негативная психоэмоциональная
настроенность детей и, часто, их родителей к
диагностическим и лечебным процедурам в значительной мере затрудняет лечебный процесс
(Михельсон В.А., Гребенников В.А., 2001; Тимошенко А.Л., 2004; Grant I.S., 1994). Первостепенную задачу в премедикации у детей представляет купирование симптомов тревоги, эмоциональной напряженности и страха которые
являются одним из факторов потенцирующих
ранние послеоперационные кровотечения. Целесообразность при кратковременных ЛОР операциях использования в премедикации парентерального введения препаратов бензодиазепинового ряда не всегда оправдана в силу фармакодинамики: они не успевают элиминироваться из
организма к моменту окончания операции. Исходя из этого, в последнее время все большее
внимание исследователей и врачей привлекают
небензодиазепиновые анксиолитики, лишенные
ряда свойств, являющихся причиной нежелательных эффектов транквилизаторов, в том числе и парентеральный способ введения их.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Цель: изучить психологическое состояние детей при схеме премедикации с гидроксизоном и влияние его на частоту осложнений
(ранних послеоперационных кровотечений) при
плановых отоларингологических операциях под
эндотрахеальным наркозом (ЭТН).
Материалы и методы исследования. В
исследование было включено 64 ребенка, которым проводилось в плановом порядке аденотомия с ЛТ на базе КЗ «Областная детская клиническая больница» ДОР» г. Днепропетровска.
Первая группа пациентов, которым в премедикацию был назначен гидроксизин, в количестве
33 детей, средний возраст составил 6,0±1,2 года,
средний вес пациентов 25,0±5,4 кг. Вторая
группа – контрольная (пациенты, которые гидроксизин в премедикацию не получали), была в
составе 31 пациента, средний возраст которых
5,0±1,4 года, вес 24,0±4,2 кг. Все дети были с
физическим статусом по ASA I-II. Средняя продолжительность анестезии – 35±9 минут. Премедикация у всех пациентов состояла из мхолиноблокатора – атропина 0,01-0,015 мг/кг
в/в, дексаметазона 0,15 мг/кг в/в, димедрола 0,2
мг/кг, этамзилата 2 мг/кг в/в. Кроме того, все
дети 1 группы за 40-60 минут до планируемой
операции получали перорально при родителях
гидроксизин в дозе 1 мг/кг.
Оценка возбудимости и седации детей
проводилась по шкале Richmond.
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1 этап исследования – при первичном осмотр пациента, за 12 часов до операции;
2 этап: через 40 минут после приема пациентом препарата, 3 этап: через два часа после
окончания операции. Скорость пробуждения
пациентов и возможность для перевода их в палату оценивались по шкале пробуждения
Aldrete (Aldrete JA, 1995).
Результаты исследования. Анализируя
полученные результаты следует отметить, что в
1-ой группе пациентов уровень оценки возбуждения-седации по шкале Richmond до операции
показал, что у 27,9% детей отмечалось беспокойство, 11,5% детей были возбуждены, 60,6%
детей оставались спокойными. После приема
гидроксизина, при оценке возбужденияседации, было выявлено, что у 9,1% детей оставалось беспокойство, 12,1% детей находились в
состоянии легкой седации, 48,5% детей были
спокойны и у 30,3% детей прием гидроксизина
приводил к сонливости. В этот период дети находились с родителями, которые в свою очередь, отмечая снижение эмоциональной напряженности и страха у детей также становились
менее тревожны. В раннем послеоперационном
периоде на фоне приема гидроксизина у 9,1%
детей в первой группе сохранялось беспокойство, 48,5% детей находились в спокойном состоянии, остальные (42,4%) переносили различную степень седации. Послеоперационные ранние кровотечения в этой группе больных отмечены у 2 детей (6,1 %).
Во 2-ой группе уровень оценки возбуждения-седации по шкале Richmond до операции

показал, что при первичном осмотре у 32,3%
детей отмечалось беспокойство, 16,1% детей
были возбуждены, 51,6% детей оставались спокойными. Перед оперативным вмешательством
при оценке возбуждения-седации было выявлено, что у 61,3% детей выражено беспокойство,
25,8% детей находились в состоянии возбуждения, 12,9% детей были спокойны. В раннем послеоперационном периоде у 38,7% детей сохранялось беспокойство, 25,8% детей находились в
спокойном состоянии, еще 25,8% детей были
возбуждены, и лишь 10,3% переносили различную степень седации. Послеоперационные ранние кровотечения отмечались у 6 больных
(19,4%).
Выводы.
Применение гидроксизина в схеме премедикации детей при отоларингологических операциях у детей под ЭТН улучшает их психоэмоциональное состояние, за счет уменьшения проявления напряженности и стресса, чувства тревоги, оказывает мягкий седативный эффект, без
риска возникновения отрицательного влияния
на гемодинамику и газообмен, тем самым снижая риск ранних послеоперационных кровотечений после ЭТН. По быстроте наступления
анксиолитического эффекта гидроксизин не уступает бензодиазепинам, а доказанная раннее
хорошая толерантность когнитивных функций к
действию гидроксизина, пероральный прием,
отсутствие амнестического эффекта и зависимости от его употребления, позволяет успешно и
безопасно использовать его в педиатрической
практике.

© В.В. Березнюк, М.Г. Василенко, С.А. Лещенко, 2013

В.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. ЗАЙЦЕВ, В.Н. ВАРЕНЯ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЗДНООГЛОХШИХ ВЗРОСЛЫХ
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Главным направлением послеоперационной слухоречевой реабилитации для всех пациентов после кохлеарной имплантации (КИ) является развитие восприятия звуковых сигналов.
Кохлеарный имплант обеспечивает возможность слышать, но восприятие звуков окружающей среды и понимание речи – значительно
более сложные процессы, которые включают
также умение различать сигналы, выделять в
них важные для узнавания признаки, узнавать
изолированные слова в слитной речи, в т.ч. в
шуме. Основной задачей слухоречевой реабили-
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тации взрослых позднооглохших (постлингвальных) пациентов является активизация центральных механизмов анализа речевых сигналов
и тренировка слухоречевой памяти, что приводит к возвращению способности различать речь.
У нас имеется опыт работы с 6 взрослыми
пациентами в возрасте от 18 до 36 лет, которым
КИ была выполнена в 2007-2012 гг. Пяти больным операция была выполнена на одном ухе с
использованием имплантов фирмы Medel
(Combi40+ – 4, Concherto – 1) и одна бинауральная КИ с Neurelec Digisonic SP Binaural. ОпераЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ции проводились с применением стандартного
трансмастоидального доступа с наложением
кохлеостомы посредством задней тимпанотомии.
Реабилитационные занятия для взрослых
после КИ включали в себя обнаружение акустических сигналов, опознавание бытовых сигналов, определение различных характеристик звуков (интенсивность, длительность, частота),
надсегментных характеристик речи (интонация,
ритм), опознавание изолированных слов, понимание слитной речи и др.
У постлингвальных пациентов отдельные
этапы слуховой тренировки могут быть очень
кратковременными, поскольку наращивание
слухового опыта у них активно происходит естественным образом еще и вне занятий. Интересно, что первые ощущения после подключения речевого процессора взрослые пациенты
описывали как звук, но они не могли распознать
его характер. В течение 1,5-2 месяцев в процессе систематических слуховых тренировок их
ощущения сменились на противоположные: «Я
слышу примерно так же, как и раньше». Через
три месяца имплантированные взрослые хорошо
понимали разговорную речь, однако дальнейшее улучшение слухового восприятия продолжалось в течение первого года. Некоторые
трудности в слуховом восприятии испытывали
двое пациентов, у которых КИ была произведена на фоне облитерации улитки после перенесенного менингита.
Интересен опыт пациентки после бинауральной КИ, у которой, кроме восприятия зву-

ков и речи восстановилась способность определять направление источника звука благодаря
бинауральному слуху.
Очень важным моментом реабилитации
взрослых пациентов является улучшение качества речи. Все позднооглохшие пациенты используют устную речь в том или ином объеме,
однако с увеличением длительности глухоты
нарушается произношение отдельных звуков
речи и ее просодических характеристик (интонации, ритма, громкости, высоты). Поэтому после КИ обязательно проводились также логопедические и фонопедические занятия, направленные на тренировку артикулярного аппарата и
коррекцию этих нарушений. Коррекция произношения у пациентов должна осуществляться на
основе развивающегося слухового контроля
собственной речи, а не привычных для них тактильных ощущениях, которые закрепляют искаженное звучание его речи.
Важную роль в успешной реабилитации
играет психологическая помощь пациенту после
КИ, особенно лицам молодого возраста. Из-за
неуверенности в себе и низкой самооценки такие пациенты избегают общения с окружающими, становятся раздражительными, что приводит к проблемам в семье и обществе. Психологическую поддержку им должен оказывать не
только сурдопедагог, но так же психолог.
Таким образом, реабилитация взрослых
позднооглохших пациентов после КИ – это работа целой команды специалистов, включающей
аудиолога, сурдопедагога, логопеда, фонопеда,
психолога и психоневролога.

© В.В. Березнюк, А.В. Зайцев, В.Н. Вареня, 2013

В.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. КОВТУНЕНКО, С.Н. ТЫМЧУК, А.А. БАКАЕВ
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
РАКОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Рак верхнечелюстной пазухи занимает 7580% среди злокачественных опухолей придаточных пазух носа, и 1-2% среди всех локализаций рака. Согласно данных канцер реестра Украины за 2011 год (уточненная информация) рак
верхнечелюстной пазухи входит в десятку наиболее распространенных злокачественных новообразований в позиции.
По данным ВООЗ заболеваемость раком
верхнечелюстной пазухи в мире составляет
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

0,5:100 тыс. населения. Больше половины случаев регистрируется в запущенных III-IV стадиях.
По данным канцер реестра Украины заболеваемость раком верхнечелюстной пазухи составляет 0,7 на 100 тыс. населения, в Днепропетровской области за последние 6 лет (20072012 гг.) регистрируется 20-27 случаев впервые
выявленного рака верхнечелюстной пазухи в
год, что от общего числа населения Днепропет-
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ровской области 3,4 млн. человек составляет
1,2%.
Цель исследования. Провести анализ заболеваемости и результатов лечения больных
раком верхнечелюстной пазухи в Днепропетровской области за период с 2007 по 2012г.г.
Материалы и методы. За этот период
нами проведен анализ лечения 157 пациентов.
По классификации TNM пациенты распределились:
T2N0
М0 – 14 (9%); T3N0М0 – 45
(29%); Т4N0М0 – 52 (33%); Т3N1-3М0 – 8 (5%);
T4N1-3M0 – 11 (7%); T3-4N0-3M1 - 9 (5,5%).
Результаты. Наиболее распространенной
гистологической формой является плоскоклеточный рак 80 (50,9%), аденокарциномы 14
(8,9%), неэпителиальные опухоли 60(38,2%). По
гистопатологической дифференцировке встречались G1 высоко дифференцированный 59
(37,6%); G2 умеренно дифференцированный 74
(47,1%); G3 низко дифференцированный 22
(14,0%); G4 не дифференцированный 2 (1,3%).
Пациентам проводились следующие виды
лечения: курс неоадьювантной химиотерапии
(схема PF) с последующим курсом лучевого лечения (СОД=65-70Гр.) без операции 35 (22,0%);
оперативное лечение с последующими курсами
адьювантной химиотерапии (схема PF) и лучевого лечения 105 (66,7%) (СОД=65-70Гр.); предоперационный курс неоадьювантной химиотерапии (схема PF) и лучевого лечения (СОД=40
Гр) + операция 17 (11,3%).
Рецидив до 1 года после проведенных
курсов неоадьювантной химиотерапии (схема
PF) с последующим курсом лучевого лечения
(СОД=65-70Гр.) без операции наблюдался у 55
больных (35,2%); после проведенного оперативного лечения с последующими курсами адьювантной химиотерапии (схема PF) и лучевого
лечения (СОД=65-70 Гр) у 26 (16,5%); после

предоперационного курса неоадьювантной химиотерапии (схема PF) и лучевого лечения
(СОД=40Гр.) + операция у 27 (17,5%).
Метастазы регионарные до 2-х лет после
проведенных курсов неоадьювантной химиотерапии (схема PF) с последующим курсом лучевого лечения(СОД=65-70Гр.) без операции у 22
больных (14,0%); после проведенного оперативного лечения с последующими курсами адьювантной химиотерапии (схема PF) и лучевого
лечения у 31 (19,7%)(СОД=40Гр.); после предоперационного курса неоадьювантной химиотерапии (схема PF) и лучевого лечения (СОД=6570 Гр) + операция у 25 (15,9%).
Выживаемость до 2-х лет после проведенных курсов неоадьювантной химиотерапии
(схема PF) с последующим курсом лучевого лечения (СОД=65-70 Гр) без операции составила
12,7%; после проведенного оперативного лечения с последующими курсами адьювантной химиотерапии (схема PF) и лучевого лечения
(СОД=40Гр.) 45,2%; после предоперационного
курса неоадьювантной химиотерапии (схема PF)
и лучевого лечения (СОД=65-70Гр.) + оперция
42,1%.
Выводы. В Днепропетровской области за
период с 2007 по 2012 гг. заболеваемость впервые выявленным раком верхнечелюстной пазухи составляет 1,2%.
Гистологически превалирует G2 умеренно дифференцированный плоскоклеточный рак
47,1%.
Наиболее частой причиной смертности от
рака верхнечелюстной пазухи, является рецидив
первичной опухоли 16,5%.
Большие показатели выживаемости наблюдаются в группе больных после проведенного оперативного лечения с последующими курсами адьювантной химиотерапии (схема PF) и
лучевого лечения (СОД=40 Гр) 45,2%.
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В.В.БЕРЕЗНЮК, А.А.ЧЕРНОКУР (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕФОДОКСА
В ЛЕЧЕНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ РИНОСИНУСИТОВ
Бактериальный риносинусит является одним из наиболее распространённых заболеваний
в современной оториноларингологии.
Актуальность этой патологии связана не
только с высокими показателями заболеваемости, но и с риском развития тяжёлых орбиталь-
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ных и внутричерепных осложнений. Для достижения успешного лечения чрезвычайно важны
своевременная диагностика и адекватная терапия этого заболевания.
Ведущая роль в этиологии гнойных синуситов независимо от формы принадлежит трем
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микроорганизмам: Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis.
Среди прочих возбудителей выявляются
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus,
анаэробы. В последние годы отмечается увеличение частоты случаев синуситов, вызванных
микробными ассоциациями.
Правильный выбор антибактериальной
терапии и, следовательно, благоприятный исход
заболевания определяют следующие факторы:
1) спектр возбудителей инфекций;
2) чувствительность патогенов к антибиотику;
3) распределение и проникновение антибиотика в очаг воспаления.
Одним из важных требований к антибактериальной терапии является благоприятный
профиль безопасности препарата. Этому требованию в полной мере соответствует препарат
цефодокс.
Цефодокс (цефподоксима проксетил) полусинтетический цефалоспориновый антибиотик III поколения для перорального применения. Цефодокс обладает выраженным бактерицидным действием в отношении большинства
грамположительных и грамотрицательных возбудителей, включая штаммы, продуцирующие
бета-лактамазы, и поэтому является оптимальным выбором для стартовой эмпирической антибиотикотерапии острого бактериального риносинусита.
Цефодокс поступает в желудочнокишечный тракт в неактивной форме (пролекарство) и только в процессе всасывания в клетках
тонкой кишки под воздействием гидролаз переходит в активную форму — цефподоксим. Эта
особенность Цефодокса сводит к минимуму
риск развития дисбиоза кишечника. Кроме того,
препарат практически полностью выводится с
мочой и не подвергается печеночной трансфор-

мации, что дает возможность применять препарат при заболеваниях печени.
На базе ЛОР-клиники медицинской академии было проведено изучение эффективности
комплексного лечения пациентов с острыми
бактериальными синуитами с применением
препарата цефодокс.
Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось 60
человек с бактериальным синуситом, составивших две группы. В основную группу (30 больных) вошли 12 мужчин и 18 женщин в возрасте
от 20 до 69 лет.
Контрольную группу также составили 30
пациентов. В этой группе распределение больных было следующее: 14 мужчин и 16 женщин в
возрасте от 18 до 63 лет.
Схема антибиотикотерапии основной
группы обследуемых включала назначение цефодокса по 200 мг 2 раза в день per os в течение
7 дней.
Схема антибиотикотерапии контрольной
группы обследуемых включала назначение цефтриаксона по 1 г 2 раза в день в/м в течение 7
дней.
Кроме антибиотикотерапии больным проводилось местное санирующее лечение (пункция поражённых околоносовых пазух, промывание носа методом перемещения).
Использовали следующие методы исследования:
1. Общеклиническое обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи.
2. Эндоскопическое обследование ЛОРорганов.
3. Рентгенография или СКТ околоносовых пазух.
Критерием эффективности антибиотикотерапии являлась положительная динамика клинической картины заболевания.

Таблица 1. Локализация патологического процесса
Локализация процесса
Односторонняя
Двухсторонняя

Основная группа
10
20

Клиническое течение у всех больных характеризовалось наличием жалоб на затруднение носового дыхания, слизисто-гнойное отделяемое из носа, нарушение обоняния, повышение температуры тела, головную боль.
Восстановление носового дыхания наблюдалось в среднем на 2 дня раньше у пациенЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Контрольная группа
12
18

тов основной группы. Нормализация местных
изменений при объективном осмотре полости
носа происходила в среднем на 9-е сутки после
начала лечения.
Показатели нормализации риноскопической картины приведены на рисунке 4.
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У всех больных основной группы получены хорошие результаты лечения. В динамике
наблюдения выраженный клинический эффект
от терапии цефодокс отмечался у всех пациентов. Полное выздоровление наступало не позже,
чем через 2 недели после начала лечения. У одного больного в контрольной группе с двухсторонним острым бактериальным синуситом длительность лечения достигла 18 дней.
Эффективность лечения оценивали на основе динамики клинических проявлений течения синуита. Положительным эффектом считали результат, когда в процессе лечения у больных уменьшались симптомы заболевания – восстанавливалось носовое дыхание, снижался отек
слизистой оболочки носа, прекращались выделения из носа, снижалась температура тела. В
качестве дополнительных критериев выздоровления использовались данные контрольной
рентгенографии околоносовых пазух и термографического исследования лица. Сроки выздоровления больных обеих групп представлены на
рисунке 5.
Препарат цефодокс хорошо переносился
больными. Побочные эффекты во время лечения
препаратом цефодокс и у пациентов контрольной группы не зарегистрированы.
Результаты лечения больных, получавших
цефодокс в комплексной терапии, по сравнению
с пациентами контрольной группы, сопровождались более выраженной положительной динамикой клинических показателей, уменьшением сроков лечения.
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Рис. 2. Динамика клинических проявлений у
пациентов с бактериальными синуситами (наличие
гнойных выделений в полости носа).
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Рис. 1. Динамика клинических проявлений у
пациентов с бактериальными синуситами (затруднение носового дыхания).
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Рис. 3 Динамика клинических проявлений у
пациентов с бактериальными синуситами (головная боль).

20

16

24

7 дней
Основная группа

10 дней

14 день

Контрольная группа

Рис. 4. Нормализации риноскопической
картины у пациентов с бактериальными синуситами.
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Рис. 5. Сроки выздоровления больных с
бактериальными синуситами

Улучшение общего состояния и уменьшение проявлений синуита, нормализация риноскопической картины наступало раньше у
больных основной группы.
Вывод.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что цефодокс является эффективным препаратом для лечения бактериальных синуситов,
удобным и безопасным для применения в ЛОРпрактике. Применение препарата цефодокс в
комплексном лечении бактериального синусита
способствует быстрому уменьшению воспалительного процесса в околоносовых пазухах, что
в конечном итоге содействует получению стойких положительных результатов лечения этой
патологии у всех больных исследуемой группы.
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В.ВАС. БОГДАНОВ, А.В. ЗАВАДСКИЙ,В.ВЛ. БОГДАНОВ, Р.М. КАДЫРОВ
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ ПОЛИПОЭТМОИДОТОМИИ НА ОБОНЯТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Нарушение обоняния является частым
симптомом хронического полипозного риносинусита (ХПРС). Было обследовано 52 пациента
с ХПРС (30 мужчин, 22 женщин, возраст 23-77
лет), У всех пациентов производился сбор жалоб и анамнеза, полное оториноларингологическое обследование для исключения сопутствующей патологии. Затем проводилось исследование обоняния при помощи 10-балльной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и тест-системы
«Sniffin’ Sticks» (SS), расширенный вариант (nбутаноловый пороговый тест, дискриминационный и идентификационный тест).
У всех пациентов была произведена полипоэтмоидотомия с помощью полипной петли
и щипцов Блексли под эндоскопическим контролем. В послеоперационном периоде пациенты получали стандартную терапию. С третьей
недели после операции назначался мометазонафуроатв виде назального спрея по 50 мг по 2
дозы 2 раз в день.
Средние значения общего балла, полученного в результате тестирования обоняния
(TDI-балл) до операции, через 2 недели, через
1 месяц и через 3 месяца после нее статистически достоверно отличались (p<0,05). Клинически значимым изменением остроты обоняния считалось снижение или повышение
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TDI-балла, на 6 и более единиц (Klimek et al.,
1998).
Через 1 месяц после операции у 27 больных (52,94%) острота обоняния существенно не
изменилась. У 24 пациентов (47,06%) обоняние
существенно улучшилось. Через 3 месяца после
операции у 35 больных (51,9%) острота обоняния существенно не изменилась по сравнению с
состоянием до операции. У 15 пациентов
(29,41%) обоняние существенно улучшилось.
Разница в приросте TDI-балла через 1 и через 3
месяца после операции оказалась статистически
достоверна (p< 0,05). Прирост TDI-балла через 3
месяца после операции для мужчин и женщин
статистически не отличался (p> 0,05). Данный
прирост не коррелировал с возрастом пациентов, но показал слабую отрицательную корреляцию с длительностью заболевания в годах (коэффициент корреляции Пирсона r = -0,349, p>
0,05). Следовательно, с некоторой долей вероятности можно утверждать, что чем дольше человек болеет ХПРС, тем меньшим будет прирост TDI-балла для него через 3 месяца после
операции.
Таким образом, полипоэтмоидотомия
приводит к существенному улучшению обоняния через месяц после операции лишь примерно
у половины пациентов. Через 3 месяца сущест-
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венное улучшение обоняния сохраняется приблизительно у трети больных. Вероятно, повторное снижение обоняния через 3 месяца после операции связано с самостоятельным прекращением применения больными мометазонафуроата в послеоперационном периоде.
Анализ вышеприведенных данных позволяет сделать следующие заключения:
Обонятельная способность пациентов с
ХПРС после полипоэтмоидотомии может практически с равной долей вероятности как улуч-

шиться, так и остаться неизменной. Важную
роль в сохранении прироста остроты обоняния в
послеоперационном периоде играет последующая длительная терапия назальными глюкокортикостероидами.
Продолжительность заболевания оказывает определенное влияние на послеоперационный прирост TDI-балла (слабая отрицательная
корреляция – чем дольше человек болеет ХПРС,
тем менее вероятно улучшение обоняния после
полипоэтмоидотомии).

© В.Вас. Богданов, А.В. Завадский, В.Вл. Богданов, Р.М. Кадыров, 2013

В.ВАС. БОГДАНОВ, А.В. ЗАВАДСКИЙ, В.ВЛ. БОГДАНОВ, В.П. КАЛИНКИН
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КУРСА СИСТЕМНЫХ
КОРТИКОСТЕРОИДОВ ДЛЯ ТЕРАПИИ НАРУШЕНИЙ ОБОНЯНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Полипоэтмоидотомия приводит к существенному улучшению обоняния лишь у 30-50%
пациентов с хроническим полипозным риносинуситом (ХПРС).
В то же время известно, что системная терапия глюкокортикостероидами (ГКС) значительно улучшает обонятельную способность
больных ХПРС за счет выраженного противовоспалительногои противоточного действия, что
приводит к уменьшению полипов и вторичному
улучшению вентиляции обонятельной зоны.
Цель работы – изучить эффективность
короткого курса пероральной ГКС-терапии в
отношении нарушений обоняния у пациентов с
ХПРС, а также определить ценность результатов такого курса для прогноза эффективности
полипоэтмоидотомии для обоняния.
Материалы и методы. 21 пациент с
ХПРС(10 мужчин, 11 женщин, возрастом 23-75
лет) получали короткий курс (16 дней) пероральной стероидной терапии преднизолоном по
схеме (начальная суточная доза – 40 мг, снижение дозы на 5 мг каждые 2 дня), после чего производилась полипоэтмоидотомия. С третьей недели после операции всем пациентам назначался мометазонафуроат.
Исследование обоняния проводилось при
помощи тест-системы «Sniffin’ Sticks» до операции (исследование № 1), после окончания
курса стероидной терапии (№ 1А), через 2 недели после операции (№ 2), через 1 месяц (№ 3) и
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через 3 месяца (№ 4) после оперативного вмешательства. Клинически значимым изменением
остроты обоняния считалось снижение или повышение общего балла, полученного в результате тестирования (TDI-балл), на 6 и более единиц (Klimek et al., 1998).
У всех пациентов была произведена полипоэтмоидотомия с помощью полипной петли
и щипцов Блексли под эндоскопическим контролем. В послеоперационном периоде все пациенты получали стандартную терапию.
Результаты. Одна из пациенток после
приема курса стероидной терапии стала значительно лучше ощущать запахи и решила воздержаться от операции. Таким образом, наблюдение в послеоперационном периоде прошли 20
пациентов. В общей выборке курс ГКСпривел к
значительному улучшению остроты обоняния
(p< 0,0005). Однако на индивидуальном уровне
результаты ольфактометрии значимо улучшилось (более чем на 6 баллов) у 12 (57,14%)
больных (в среднем на 10,35 балла, стандартное
отклонение – 3,52), для остальных 9 пациентов
(42,86%) курс оказался практически неэффективен (средний прирост TDI-балла составил 1,33,
стандартное отклонение – 2,49 балла). Побочных эффектов во время приема преднизолона не
наблюдалось.
Изменения TDI-балла через 1 и 3 месяца
после операции были статистически незначительны по сравнению с исследованием №1А
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

(p>0,686). Другими словами, как у пациентов,
получивших эффект от курса ГКС, так и у неполучивших его, полипоэтмоидотомия не привела
к статистически значимому изменению обонятельной способности. Таким образом, с большой долей вероятности можно предполагать,
что полипотомия не принесет значимого улучшения обоняния пациентам с ХПРС, не получившим подобного улучшения после курса ГКС.
Обсуждение и выводы. Короткий курс
пероральных ГКС достоверно улучшает показатели обонятельной способности (сопоставимо с
аналогичными показателями через месяц после
стандартного оперативного лечения без систем-

ного применения ГКС) и позволяет с высокой
степенью вероятности определить послеоперационный прогноз в отношении улучшения обоняния. Для больных, которым оперативное лечение не может быть проведено в силу различных причин, данный вид лечения может являться единственным способом вернуть утраченное
обоняние.
В ряде случаев, когда снижение обоняния
является основной жалобой пациента, неэффективность предоперационного курса стероидной
терапии позволяет с высокой долей вероятностипрогнозировать рефрактерность гипосмии к
оперативному лечению ХПРС.
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В.ВАС. БОГДАНОВ, А.В. ЗАВАДСКИЙ,В.ВЛ. БОГДАНОВ, И.А. ДРЯМИНА
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
СОСТОЯНИЕ ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Для определения состояния обоняния у
пациентов с хроническим полипознымриносинуситом (ХПРС) было обследовано 52 пациента
(30 мужчин, 22 женщины, возраст 23-77 лет),
находившихся на лечении в КРУ КТМО «Университетская Клиника» АР Крым с марта 2012
по март 2013 гг., а также в ЛОР-клинике Университетской клиники г. Дрезден (ФРГ) с июня
по август 2012 г. У всех пациентов производился сбор жалоб и анамнеза, полное оториноларингологическое обследованиедля исключения
сопутствующей патологии. Затем проводилось
исследование обоняния при помощи 10балльной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ)
и тест-системы «Sniffin’ Sticks» (SS), расширенный вариант (n-бутаноловый пороговый тест,
дискриминационный и идентификационный
тест).
Общие баллы (TDI-баллы), полученные
мужчинами и женщинами в ходе ольфактометрического тестирования, достоверно не различались (p> 0,05).Возраст и длительность заболевания значимо не коррелировали с общим TDIбаллом (коэффициент корреляции Пирсона r = 0,25, p> 0,05 и r = -0,208, p> 0,05, соответственно).

44 пациента из 52 (84,6%) предъявляли
жалобы на снижение обоняния при первичном
обследовании. 43 из них во время обонятельного тестирования показали результаты, соответствующие гипо- и аносмии, и лишь у одного из
них была выявлена нормосмия. Остальные 8
пациентов (15,4%) оценили свою обонятельную
способность как нормальную, однако у 4-х из
них была обнаружена гипосмия, а у одного –
аносмия.
Анализ данных ВАШ выявил их высокую,
положительно направленную, статистически
достоверную корреляцию с общим TDI-баллом
(коэффициент корреляции Пирсона r = 0,754, p<
0,01).
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
ХПРС оказывает выраженное влияние на
обонятельную способность пациентов. Более
чем у 90% больных было диагностировано количественное нарушение обоняния, более чем у
2/3 из них – аносмия.
Исследование с помощью ВАШ позволяет
получить достаточно достоверные данные о
степени нарушения обоняния у большинства
пациентов с ХПРС.
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В.ВАС. БОГДАНОВ, А.В. ЗАВАДСКИЙ, В.ВЛ. БОГДАНОВ, Р.Ш. ФЕЙЗУЛЛАЕВ
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБОНЯТЕЛЬНОГО ТЕСТА
«SNIFFIN’ STICKS» ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В разных странах мира частота распространенность аносмии среди населения колеблется от 1% до 5%. Но пациенты часто не осознают, что их обоняние нарушено, а доктора уделяют этой проблеме недостаточно внимания.
Психофизические методы исследования
обоняния являются быстрым и эффективным
способом для выявления обонятельной дисфункции.
Тест-система
«Sniffin’
Sticks»
(Burghardt, Wedel, ФРГ) (SS) является широко
применяемым представителем этой группы методов в Европе с одной из наиболее обширных
доказательных баз. Предыдущие попытки применять SS в других странах показали, что для
этого необходима предварительная культуральная адаптация теста, т.к. в различных социокультурных условиях некоторые запахи и/или
их названия, использующиеся в SS, могут быть
незнакомы. Например, в Греции были произведены замены в обозначениях 6 запахов, в Великобритании – 5.
Цель работы – определить возможность
применения идентификационного теста из состава тест-системы SS в условиях Украины и
провести его культуральную адаптацию. Обонятельная функция была протестирована у 150
здоровых добровольцев с помощью идентификационного теста SS. Ни один из обследуемых
не предъявлял жалоб на нарушения обоняния,
неврологические или отоларингологические
расстройства и не принимал медикаментов,
влияющих на обоняние. Всем обследованным
был проведен стандартный ЛОР-осмотр, при
обнаружении ЛОР-патологии, потенциально
влияющей на обонятельную способность, обонятельное тестирование не проводилось. Тестирование с помощью SS проходило по стандартной методике. Каждый обследуемый получал за
тестирование баллы от 0 до 16, соответственно
количеству правильных ответов.
Точный перевод вариантов ответа теста
идентификации запахов SS был достигнут путем
двойного перевода. Чтобы выявить узнаваемость 16-ти используемых запахов и понятность
переведенных вариантов ответов, 50-ти здоровым добровольцам было дано задание при тестировании указать незнакомые им термины в
списке вариантов ответа. Узнаваемость каждого
из запахов выражалась в процентном соотношении числа правильно определивших его обследованных к общему их числу. Обозначения за-
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пахов с узнаваемостью менее 80% заменялись
на более распространенные среди украинского
населения. Например, запах лакрицы в виду неизвестности этого растения украинцам решено
было обозначить как «сироп от кашля», запах
которого знаком большинству украинцев. Если
же запахи, хорошо знакомые украинцам, имели
низкую узнаваемость, то мы заменяли «проблематичные» варианты ответов, обладающие похожим запахом (например, для запаха «лимон»
мы заменили один из вариантов ответа «грейпфрут» на «клубника»), что позволило облегчить
их идентификацию. Непонятные обследованным вариантов ответа заменялись на более распространенные среди украинского населения
аналоги (например, вариант ответа «шнитт-лук»
на «укроп»). Всего было заменено 2 названия
запахов и 16 вариантов ответов из 48. Во второй
фазе использовался адаптированный список вариантов ответа, сами запахи при этом не заменялись. Идентификационный тест прошло 100
здоровых добровольцев. По результатам второй
стадии эксперимента (после проведения культуральной адаптации) узнаваемость всех запахов
превысила 80%.
Результаты исследования были проанализированы с помощью программы SPSS 20.0 для
Windows (SPSS, Inc., Chicago, IL).
Затем было проведено сравнение результатов идентификационного теста обследованных из второй стадии эксперимента с результатами из базы данных Университета Дрездена.
Отсутствие различий в результатах идентификационного теста среди населения Украины и Германии позволяет сделать вывод о правильности проведенной адаптации и о возможности сравнивать результаты адаптированной
версии SS и оригинала, а также использовать
нормативные значения, общие для европейских
стран. Также это позволит сравнивать результаты, полученные среди украинского населения, с
мировыми данными. Желательно также утвердить и использовать единый вариант адаптации
во всех клиниках страны, для того, чтобы в
дальнейшем иметь возможность более точно
сопоставлять результаты между собой.
Выводы
Таким образом, в результате проведенной
работы обонятельная тест-система Sniffin’ Sticks
была адаптирована к использованию в условиях
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Украины. Это открывает широкие возможности
для стандартизированной диагностики и контроля лечения расстройств обоняния на совре-

менном уровне, а также проведения научных
исследований, результаты которых можно будет
сравнивать с мировыми данными.
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В.ВАС. БОГДАНОВ, А.В. ЗАВАДСКИЙ, В.ВЛ. БОГДАНОВ, Т.А. КРЫЛОВА, В.П. КАЛИНКИН
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ СЕЗОННЫМ
И КРУГЛОГОДИЧНЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
Нарушения обоняния являются частым
симптомом аллергического ринита (АР). В литературе данные о распространенности обонятельных расстройств у пациентов с АР варьируют от 21,4% до 60%.
Было обследовано 20 пациентов с круглогодичным аллергическим ринитом (КАР) (10
мужчин, 10 женщин, 17-55 лет) и 12 пациентов с
сезонным аллергическим ринитом (САР) (8
мужчин, 4 женщины, 21-67 лет). Диагноз АР
выставлялся на основании характерного анамнеза и жалоб, ЛОР-обследования и положительных кожных проб или повышения титра антител
к соответствующим аллергенам в крови. Все
пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании.
У всех пациентов производился детальный сбор жалоб и анамнеза обонятельных расстройств с использованием стандартизированной анкеты. Затем проводилось исследование
обоняния при помощи 10-балльной визуальноаналоговой шкалы (ВАШ) и тест-системы «Sniffin’ Sticks» (SS).
Из 32 пациентов при первичном расспросе жалобы на снижение обоняния предъявляли
15 (46,9%). Данные жалобы подтвердились в
ходе исследования (путем выявления гипо/аносмии) лишь у 9 (60%) пациентов, у остальных 6 (40%) была выявлена нормосмия. 17
(53,1%) пациентов оценили свою обонятельную
способность как нормальную, хотя у 4 (23,5%)
из них в ходе исследования была выявлена гипосмия. Между субъективной оценкой собственного обоняния обследованными (данные
ВАШ) и общим TDI-баллом была выявлена корреляция средней силы (коэффициент корреляции Пирсона составил r = 0,559, n = 32, p < 0,01).
Всего по данным ольфактометрического
тестирования у 18 из 32 больных (56,25%) была
диагностирована нормосмия, у 14 (43,75%) было
выявлено снижение остроты обоняния различной выраженности.
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В группе больных КАР нормосмия была
обнаружена у 8 из 20 больных (40%), а количественное снижение обонятельной способности –
у 12 (60%). В группе пациентов САР нормальные показатели обоняния имели 10 из 12 человек (83,3%), а показатели остальных двух
(16,7%) соответствовали гипосмии.
Пациенты в группе САР показали статистически достоверно более высокие результаты
TDI-балла (p < 0,05), а также достоверно более
высокие результаты дискриминационного и
идентификационного теста (p < 0,05, p < 0,05,
соответственно). Показатели порогового теста
был снижены у пациентов обеих групп и достоверно не отличались (p > 0,05).
Анализ полученных данных позволяет
сделать следующие заключения:
1. Аллергический ринит (САР и КАР)
влияет на обоняние. Более чем у 40% больных,
по результатам ольфактометрического тестирования были выявлены нарушения обоняния.
Наиболее значительные изменения наблюдались
в результатах порогового теста, которые были
существенно снижены как у пациентов с КАР,
так и с САР. Это свидетельствует о том, что основные нарушения происходят в периферическом отделе обонятельного анализатора, т.е. в
полости носа.
2. Около трети больных АР имеют ложное представление о своей обонятельной способности. Такой диссонанс между жалобами и
данными ольфактометрии свидетельствует о
ненадежности оценки собственного обоняния
самим пациентом и необходимости применения
стандартизированных методов диагностики для
выявления обонятельных расстройств.
3. Общее нарушение обоняния у пациентов с КАР более выражено, за счет снижения
показателей идентификации и дискриминации
запахов.
4. По всей видимости, эпизодические
встречи с пыльцевыми аллергенами во время со-
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ответствующего периода пыления и постоянные
столкновения с бытовыми аллергенами в течение
всего года по-разному влияют на функционирование обонятельного анализатора. Различия в хронологии и длительности аллергических воспалительных реакций могут вызывать разные патологические механизмы нарушений обоняния.

5. Исследования всех пациентов с САР
проводились зимой, вне периода пыления, тем
не менее, их обоняние было снижено. Это говорит о том, что хронические аллергические реакции в слизистой оболочке полости носа могут
персистировать даже во время длительного отсутствия контакта с аллергеном.
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К.Г. БОГДАНОВ, И.К. ТАГУНОВА, О.П. ПОШАРНИКОВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ШУНТИРОВАНИЕ БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
ЭКССУДАТИВНОГО ОТИТА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Нерациональная
антибиотикотерапия
острых респираторных вирусных инфекций,
риносинуситов, фарингитов и тонзиллитов ведёт к появлению резистентной микрофлоры и
является одной из причин развития вялотекущих форм воспаления в среднем ухе с обструкцией слуховой трубы. В сочетании с высокой
аллергизацией населения и снижением доступности квалифицированной ЛОР-помощи это
приводит к значительному росту заболеваемости экссудативными отитами. За последние годы мы отмечаем нарастание частоты неэффективности консервативного лечения данной патологии, связанной, по всей видимости, с недостаточно последовательным и энергичным лечением, заключавшемся, преимущественно в назначении топических деконгестантов и десенсибилизирующих препаратов. В таких ситуациях
методом выбора является шунтирование барабанной полости через барабанную перепонку с
эвакуацией патологического содержимого и последующим консервативным лечением.
В течение 2008 – 2012 г.г. нами было
прооперировано 46 больных с данной патологией. Все больные до этого лечились консервативно в различных медицинских учреждениях по
месту жительства от 3-х до 6-ти недель, без видимого эффекта.
Перед операцией проводилось стандартное объективное обследование, включая отомикроскопию. Лабораторные исследования помимо общеклинических включали в себя определение уровня Ig E сыворотки крови.
Данные объективного обследования выявляли тотальное либо парциальное втяжение
барабанной перепонки и наличие экссудата за
ней. На аудиограмме отмечалось повышение
порогов воздушной проводимости звуков на 1035 дБ (в среднем 18,5 + 2,35 дБ). При тимпано-
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метрии у большинства обследованных пациентов (39 из 46 пациентов, или %) зарегистрирована тимпанограмма типа «Б». Повышение
уровня Ig E сыворотки крови отмечено более
чем у половины больных.
Операция установки шунта проводилась
под общим обезболиванием детям и под местной анестезией взрослым. После миринготомии
экссудат из барабанной полости удалялся, а сама полость трижды промывалась стерильным
физиологическим раствором. Затем в барабанную полость вводился раствор дексаметазона в
количестве 0,3-0,5 мл. и устанавливался шунт. В
ряде случаев, для уменьшения отёка в области
тимпанального устья слуховой трубы, перед
инстилляцией кортикостероида в барабанную
полость вводилось 0,1-0,2 мл. раствора адреналина.
В послеоперационном периоде производились ежедневные перевязки с введением кортикостероидов через шунт – ежедневно на первой неделе, через день – на второй неделе, далее
– по необходимости. Параллельно производился
комплекс мероприятий по восстановлению проходимости слуховой трубы. Медикаментозное
сопровождение включало в себя препараты, направленные на уменьшение явлений аллергического воспаления, улучшения носового дыхания, разжижение и эвакуацию экссудата.
Длительность пребывания шунта диктовалась сроками восстановления проходимости
трубы и ликвидацией воспалительных явлений в
прилегающих областях (полость носа, носоглотка, нёбные миндалины). В среднем шунт удалялся через 3-4 недели, хотя, в отдельных случаях, этот срок пролонгировался до 6 месяцев
(сочетанная патология в виде бронхиальной астмы, аллергического ринита, полипозного риносинусита).
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Осложнений во время операции зафиксировано не было. В позднем послеоперационном
периоде отмечалось самопроизвольное выпадение шунта у 1 пациента, с полным заживлением
перфорации.
Результаты: вышеприведенная тактика
лечения больных с экссудативным отитом позволила добиться клинического выздоровления
и нормализации аудиологических показателей у
всех пациентов. Однако, обсуждая вопросы эффективности лечения экссудативного отита,
нельзя не упомянуть о частоте рецидивов данного заболевания в отдалённом (свыше 2-х лет)
периоде. По нашим данным, частота повторного
заболевания у наших пациентов составила
17,4% (8 больных из 46). Поскольку никаких,
сколько-нибудь значимых ЛОР-заболеваний,
которые могли бы способствовать повторному
возникновению экссудативного отита, за ис-

ключением повышенного уровня Ig E сыворотки
крови, у этих больных отмечено не было, вопрос об истинном рецидиве или же повторном
заболевании остаётся дискутабельным и требует
дальнейших исследований.
Выводы:
1. При неэффективности консервативного лечения экссудативного отита операция шунтирования барабанной полости является основным методом выбора.
2. В послеоперационном периоде местное
лечение должно быть дополнено системной терапией десенсибилизирующими, противоотёчными и секретолитическими препаратами.
3. Пациенты с повышенным уровнем Ig E
сыворотки крови являются группой риска в
плане повторных эпизодов экссудативного отита и нуждаются в систематическом наблюдении.
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С.К. БОЕНКО, Д.С. БОЕНКО, А.А. МИНАЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКУЛЛЁЗНОГО ДАКРИОЦИСТИТА
Обнаружение конкрементов в слёзном
мешке (дакриолитов) является большой редкостью. Иногда дакриолиты образуются в слёзных
канальцах, какв более узком пространстве (Л.К.
Мошетова, О.А. Волков, 2004; Г.З. Пискунов,
С.З.Пискунов, 2006). Такие наблюдения обычно
связаны с грибковой инвазией слёзоотводящих
путей (R. Häusler, M. Caversaccio, 1998; С.К. Боенко и соавт., 2010). Выполнение эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии в
этих случаях может сопровождаться рядом особенностей.
Целью нашего исследования являлось выявление особенностей хирургического лечения
пациентов при наличии дакриолита в слёзном
мешке.
Материалы и методы. В клиниках кафедры оториноларингологии ФИПОДонНМУ
им. М. Горького с 2002 по 2012 гг. по поводу
хронического гнойного дакриоцистита прооперировано 78 пациентов в возрасте от 14 до 70
лет. Мужчин было 20 (25,6%), женщин – 58
(74,4%).
Длительное время (от 2 месяцев до 5 лет)
у окулистов по поводу рецидивирующего течения заболевания наблюдались 46 (59,0%) больных, консервативно лечились с бужированием
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слёзных путей 51 (65,4%) пациентов, наружная
дакриоцисториностомия была выполнена 6 (7,7
%) больным. У 9 (11,5%) пациентов в анамнезе
имела место травма костей лицевого скелета.
Диагноз подтверждали с помощью контрастной дакриоцистографии и/или компьютерной томографии слезоотводящих путей. С 2011
года в предоперационном обследовании таких
пациентов мы используем конусно-лучевую
компьютерную томографию с контрастированием слёзоотводящих путей, при этом контраст
вводим через нижнюю слёзную точку непосредственно перед исследованием.
Всем больным перед операцией мы выполняли эндориноскопию.
Полученные результаты и их обсуждение. У всех пациентов была подтверждена непроходимость вертикального отдела слёзоотводящих путей,что обосновывало диагноз хронического гнойного дакриоцистита. Конуснолучевая компьютерная томография с контрастированием слёзоотводящих путей даёт детальную
информацию о слёзном мешке и внутриносовых
структурах: скан-изображения в трёх плоскостях с шагом от 0,125 мм, амплитуда захвата –
все околоносовые пазухи, реконструкция 3Dмодели. В одном случае при таком исследова-
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нии контраст наполнил слёзный мешок неравномерно,в виде кольцевидной тени с дефектом
накопления в центре. Мы заподозрили наличие
дакриолита в слёзном мешке.
При эндориноскопии наблюдались различные изменения со стороны внутриносовых
структур (искривление носовой перегородки,
хронический вазомоторный ринит, полипы, гипертрофия средней носовой раковины и крючковидного отростка и пр.). У таких больных
вначале устраняли выявленную внутриносовую
патологию, выполняя соответствующие оперативные пособия, затем производили эндоназальную эндоскопическую дакриоцисториностомию по оригинальной методике.
У трёхпациентов (3,8%), обнаружены
конкременты в слёзном мешке: у одного – компактной формы, размером5x4x3 мм, а у двоих –
неправильной фестончатой формы, размерами

3x2x3 и 7x4x3 мм. Во время операции медиальную стенку слёзного мешка рассекали до его
дна и проводили тщательную ревизию нижних
отделов мешка с промыванием слёзоотводящих
путей раствором антисептика с метиленовым
синим. В послеоперационном периоде при промывании слёзоотводящих путей использовали
противогрибковые растворы. У всех больных
проходимость слезоотводящих путей восстановлена.
Выводы. При эндоскопической дакриоцисториностомии для предупреждения образования мелких конкрементов («песка») в области
дна слёзного мешка в послеоперационном периоде необходима тщательная его ревизия и
санация. В стандартной схеме лечения в послеоперационном периоде при промывании слёзоотводящих путей необходимо использовать
противогрибковые растворы.
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С.К. БОЕНКО, В.Н. ГИНЬКУТ, В.В. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ЭТИОЛОГИЯ ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА
Наиболее частой причиной острых гнойных средних отитов являются Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella
catarrhalis (T. Kilpi et al., 2001; F. Osazuwa et al.,
2011). Данные об этиологии острых средних
отитов в промышленных регионах крайне скудны.
Целью данного исследования являлось
изучение микрофлоры, высеваемой при острых
гнойных средних отитах у пациентов промышленного региона.
Материалы и методы исследования. Исследовался гной, получаемый из барабанной
полости при наличии спонтанной перфорации
или после наложения парацентеза, у 60 пациентов. Средний возраст больных был 19 лет. Соотношение мужчин и женщин было примерно
равное. В 70,0 % случаев продолжительность
заболевания составила 3 дня. 81,7 % пациентов
заболели впервые в жизни. До обращения к врачу 28,3 % больных принимали антибиотики.
Нами изучалась микробная культура и её
чувствительность к наиболее часто используемым в клинике антибиотикам.
Идентификация микроорганизмов проводилась на основе посева их на питательные сре-

34

ды и наблюдения за ростом колоний. С целью
дифференциации проводилось последующее
окрашивания бактерий по Граму и их микроскопическое исследование.
Бактериальная чувствительность была
протестирована на следующих антибиотиках:
амоксициллин-клавуланат, цефазолин, цефаклор, цефиксим и цефотаксим.
Результаты и их обсуждение. Из 60 образцов гноя, которые были включены в исследование, положительные результаты получены в
51 случае (85,0 %).
При микробиологическом исследовании
отделяемого из уха в начале лечения у 18
(35,3%) пациентов был высеян Staphylococcus
aureus, у 15 (29,4 %) - Streptococcus pyogenes, у
10 (19,6 %) - Staphylococcus epidermidis, у 5
(9,8%) - Proteus mirabilis, у 2 (3,9 %) - Proteus
vulgaris и у 1 (2,0 %) - E. coli.
Чувствительность к антибиотикам была
следующей. Staphylococcus aureus в 88,9 % случаев показывал чувствительность к амоксициллин-клавуланату, в 83,3 % - к цефаклору и в
66,7% - к цефазолину.
Streptococcus pyogenes в 93,3 % случаев
был
чувствительным
к
амоксициллинЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

клавуланату, в 86,7 % − к цефаклору и в 80,0 %
− к цефиксиму.
Staphylococcus epidermidis во всех случаях
был чувствителен к цефазолину и цефотаксиму.
Цефазолин в половине случаев был эффективным также для Streptococcus pyogenes, в то время как Proteus vulgaris был устойчив к нему.
В отношении Proteus mirabilis самыми активными были амоксициллин-клавуланат и цефиксим.

Наиболее активными в отношении Proteus
vulgaris оказались цефиксим и цефотаксим.
Escherichia coli преимущественно была
чувствительна к цефотаксиму.
Вывод. Наиболее частой причиной острых гнойных средних отитов у пациентов промышленного региона являются золотистый стафилококк и пиогенный стрептококк, чувствительные к амоксициллин-клавуланату и цефаклору.
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С.К.БОЕНКО, В.В.КИЗИМ, Е.А.ЮРЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ «RSI» И«RFS»В ДИАГНОСТИКЕ
ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА
Ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР)
патологическое состояние организма, обусловленное воздействием желудочного рефлюктата
на внепищеводные структуры. Полиморфность
жалоб и разнообразие ларингоскопических проявлений при ЛФР послужили причиной разработки различных тестов, опросников и оценочных таблиц для предварительной диагностики
ЛФР(D.W.Barry, M.F.Vaezi, 2010).
Целью нашего исследования явилась
оценка жалоб и ларингоскопических проявлений ЛФР c помощью тестов The Reflux Symptom
Index (RSI) и The Reflux Finding Score
(RFS).
Материалы и методы.
В 2009-2012 гг. в ЛОР-клинике ИНВХ мы
наблюдали 97 пациентов с воспалительными
заболеваниями и гранулемами гортани. Женщин
было 38 (39,2%), мужчин 59 (60,8%). Возраст
больных варьировал от 21 до 74 лет, в среднем
составляя 42 года. При ларингоскопии у них
отмечались гиперемия и отек слизистой оболочки межчерпаловидного пространства у 56
(57,7%), стойкая гиперемия слизистой оболочки
складкового отдела − у 25 (25,8%), полипозное
изменение голосовых складок (ларингит Рейнке) − у 11 (11,3%), лейкоплакия − у 7 (7,2%),
лейкокератоз − у 4 (4,1%), пахидермии − у 3
(3,1%). Гранулемы были диагностированы у 17
(17,5%) больных. С целью предварительной диагностики ЛФР все пациенты проходили тестирование RSI. При этом учитывались следующие
симптомы: дисфония или проблемы с голосом;
желание полоскать горло; большое количество
слизи в горле; затруднение при глотании пищи,
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жидкости; кашель после еды или в положении
лежа; приступы кашля или затруднения дыхания; постоянный неприятный, раздражающий
кашель; ощущение «комка» в горле; изжога,
боль за грудиной. Оценка симптомов производилась по 5-ти бальной шкале, максимальное
количество баллов – 45. В случае RSI более
«10», у пациента можно заподозрить наличие
патологического рефлюкса. С целью повышения точности интерпретации ларингоскопических проявлений ЛФР использовалась оценочную шкалу RFS (Р.С. Belafsky et al., 2000). По
данной шкале учитывались следующие клинические проявления: отек подскладочного пространства; облитерация гортанных желудочков;
гиперемия слизистой оболочки; гиперемия голосовых складок; диффузный отек гортани;
гипертрофия межчерпаловидного пространства; гранулёма и грануляции; эндоларингеальная слизь.Каждому из признаков присваивается
от 0 до 4 баллов, максимальная сумма – 26
баллов.
Для
объективизации
ЛФРассоциированых поражений гортани проводилось рН-мониторирование пищевода с помощью ацидографа «АГ-1рН-М».
Результаты и их обсуждение.
При тестировании индекс RSI превышал
«10» у 83 (85,6%) обследованных. рНмониторирование пищеводау пациентов данной
группы выявило наличие патологического рефлюкса у 79 (95,2%) больных. ЛФР у 41 (49,4%)
пациента проявлялся в виде постоянного, раздражающего кашля, у 27 (32,5%) – затруднением при глотании пищи и жидкости, у 58 (69,8%)
– дисфонией различной степени выраженности.
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Наибольшие средние показатели индекса RSI
отмечались в группах у больных с ларингитом
Рейнке (28,4 балла) и гранулемами гортани (34,5
балла). При этом рН-мониторирование пищевода в этих группах выявило наличие патологического рефлюкса у 9 (81,8%) и 14 (82,4%) больных соответственно.
В группе больных, с установленным ЛФР,
индекс RFS превышал «12». Наиболее часто
наблюдались гиперемия слизистой оболочки – у
56 (70,9%), гиперемия голосовых складок − у 47

(59,5%) больных и гипертрофия межчерпаловидного пространства – у 39 больных (49,4%).
Выводы.
Тест RSI является простым, удобным и
вместе с тем высоко достоверным методом
скрининг-диагностики ЛФР. Окончательный
диагноз ЛФР может быть установлен только с
помощью рН-мониторирования пищевода. Динамическое наблюдение за пациентами с данной
патологией может быть осуществлено с помощью теста RFS.

© С.К.Боенко, В.В.Кизим, Е.А.Юренко, 2013

С.К. БОЕНКО, Д.Е.КУЗЬМЕНКО, Е.Я.КУЗЬМЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ПУТЕЙ У ПОСТРАДАВШИХ
С ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
Термоингаляционные поражения (ТИП)
верхних дыхательных путей (ВДП) при ожоговых травмах головы и шеи наблюдаются в
90,6% случаев (Э.Я. Фисталь, Д.Е. Кузьменко,
2010). В связи с этим возникает необходимость
в своевременной точной диагностике ТИП.
Целью нашей работы явилось изучение
микроциркуляции крови в слизистой оболочке
верхних дыхательных путей у пострадавших с
термоингаляционными поражениями методом
лазерной допплеровской флуометрии.
Материалы и методы.
На протяжении 9 месяцев2012 г. в отделе
термических пораженийИнститутанеотложной и
восстановительнойхирургиииим.
В.К.Гусака
АМН Украинылечилось73 пострадавших с ТИП
в возрасте от 18 до 64 лет. Мужчин было
55(75,3%), женщин – 18(24,7%).
По степени тяжести поражения пациенты
были разделены на три группы. Первую группусоставили пациенты с ТИП легкой степени– 21
(28,8%), вторую – средней степени – 31 (42,4%),
третью – тяжелой степени – 21(28,8%). В контрольную группу вошли 25 человек без патологии со стороны ВДП.
Исследование микроциркуляции у пострадавших с ТИП выполняли при поступлении
в стационар, а также на 2, 5, 7, 10 и 14 сутки лечения. В контрольной группе исследование
микроциркуляции проводилось однократно.
Длядоплеровскойфлуометрии
использовали
ЛАКК-02–лазерный анализатор капиллярного
кровотока (Россия).
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С целью увеличения точности исследования всем пациентам помимо осмотра ЛОР – органов, дополнительно выполняли цифровую
термометрию (С.Ю. Подтаев, 2010). Исследование проводили в десяти точках: двух стандартных (Р.Г. Анютин, 2005) и восьми дополнительных. Анализ полученных данных выполняли с
использованием оригинального программного
обеспечения (лазерная допплеровская флуометрия, версия 2.2.0.507 НПП «Лазма»).
Полученные результаты
и их обсуждение.
Данные перфузии, Вейвлет-анализа и
цифровой термометрии, полученные у пострадавших первой группы, незначительно отличались от таковых в контрольной группе, но позволяли уточнить диагноз. У пациентов второй
группы чаще отмечалось снижение перфузиина
25%, максимальное нарушение микроциркуляции наблюдалось через двое суток от момента
пораженияи достигало 61,6%. Восстанавливаются показатели микроциркуляции достаточно
быстро, на 5-7 сутки после травмы. В третьей
группе показатели перфузии во всех точкахснижаются на 80% и более, за исключением нижних носовых раковин, где они значительно возрастают, иногда достигая четырехкратного увеличения. ДанныеВейвлет-анализа показали полное отсутствие нейрогенного механизма регуляции, что свидетельствует о полном распаде
нервных волокон.Максимальные изменения
также наблюдались спустя двое суток после
травмы, восстановительный период протекает
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

значительно медленнее. Первые признаки восстановления нейрогенного механизма регуляции
появляются на 7 сутки, а реабилитация микроциркуляции затягивается до месяца, а иногда и
более. Данные термометриианалогичны показателям ЛДФ-метрии.

Выводы. Использование лазерной доплеровской флуометрии в сочетании с цифровой термометрией дает возможность своевременно и точно установить диагноз ТИП, что позволяет рекомендовать эту методику для широкого применения в практике ожоговых отделений и центров.

© С.К. Боенко, Д.Е.Кузьменко, Е.Я.Кузьменко, 2013

Д.С. БОЕНКО, Д.А. МОЛЧАН (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ИЗУЧЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ
Взаимоотношение клиновидной пазухи
(КП) и окружающих ее жизненно важных
структур имеет большое клиническое значение
(А.С. Киселев, 1997; С.К. Боенко и соавт., 2002;
Г.З. Пискунов и соавт., 2003). В настоящее время анализ вариантов строения КП с помощью
компьютерной томографии (КТ) стал непременным условием успешного выполнения эндоскопических хирургических вмешательств на этой
пазухе (А.С. Лопатин, 1998; И.С. Пискунов,
2002; Ю.В. Думанский и соавт., 2010). Конуснолучевая компьютерная томография (КЛКТ) имеет ряд неоспоримых преимуществ перед спиральной КТ – в первую очередь благодаря низкой лучевой нагрузке, что позволяет обследовать больных в динамике (С.К. Боенко, Д.С. Боенко, Д.А. Молчан, 2011).
Целью нашего исследования являлось
изучение особенностей строения латеральной
стенки клиновидной пазухи с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии.
Материалы и методы.Нами в Донецком
ринологическом центре в 2011-2013 гг. обследовано 259 больных в возрасте от 14 до 76 лет с
различной патологией околоносовых пазух
(ОНП) и внутриносовых структур (ВНС). Мужчин было 108 (41,7%), женщин – 151 (58,3%).
Обследование проводили на конуснолучевом компьютерном томографе ЕСТVATECH (Южная Корея) сзоной захвата 120×85
мм.При анализе особенностей строения КП и
окружающих ее структур использовали разработанный нами алгоритм изучения компьютерных
томограмм.
Полученные результаты и их обсуждения.Преселлярный тип строения КП отмечен у
7 (2,7%) пациентов, селлярный – у 81 (31,3%),
постселлярный – у 57 (22,0%), гиперпневматический – у 114 (44,0%).Средний объем КП у

мужчин составил 11,6 ± 0,3 см3, у женщин –
10,2±0,2см3.
Протрузия канала внутренней сонной артерии (ВСА) разной степени выраженности
имело место у 166 (64,1%) пациентов. Чаще она
носила двусторонний характер –111 (66,9%)
случаев, значительно реже – односторонний –55
(33,1%).Наиболее часто протрузия ВСА встречалась при гиперпневматическом типе строения
КП –98 случаев(86,0% больных этой группы).
Степень выраженности протрузии ВСА была
такой: на весь диаметр артерии – у 33 (19,9%)
пациентов, на половину диаметра – у 77
(46,4%), на одну четверть – у 56 (33,7%).
Таким образом, протрузия ВСА при гиперпневматическом типе строения КП встречается почти в каждом случае и чаще носит двусторонний характер.
Протрузия зрительного нерва (ЗН) отмечена нами у 92 (35,5%) пациентов:несколько
чаще она носила двусторонний характер –52,2%
случаев, чуть реже – односторонний (47,8%).
Наиболее часто протрузия ЗН имела место при
гиперпневматическом типе строения КП: 72
случая из 92 – 78,3%.
Таким образомпротрузия ЗН, также как и
ВСА, чаще отмечена при гиперпневматическом
типе строения КП (63,2% случаев в этой группе
больных).
Выводы. Использование разработанного
нами алгоритма изучения компьютерных томограмм позволяет выявить особенности строения
клиновидной пазухи и прилежащих к ней структур.Изучение особенностей строения клиновидной пазухи и прилежащих к ней структур с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии является залогом успешного выполнения эндоскопических хирургических вмешательств на задней группе околоносовых пазух.

© Д.С. Боенко, Д.А. Молчан, 2013
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А.А. БОНДАРЕНКО, М.А. ЗОЛОТАРЕВА, А.В. ЗАВАДСКИЙ, А.И. КОЛИСНИЧЕНКО,
П.В. ГУЗЕНЮК, А.П. ШАЛАБАСОВА, Т.М. ФРЕЙТОР (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
АБСЦЕДИРУЮЩИЕ СТРУМИТЫ,
ОСЛОЖНЕННЫЕ СТЕНОЗОМ ГОРТАНИ, МЕДИАСТИНИТОМ
Одной из причин стенозов гортани и
шейных и грудных медиастинитов могут быть
абсцедирующие струмиты. Приводим два наших наблюдения.
1-е наблюдение. Г., 41г., отдыхающий из
Москвы (с кардиоводителем ритма) при первом
обращении к поликлиническому отоларингологу, в течение двух дней жаловался на боли при
глотании. Консервативное лечение не имело
эффекта. При повторном обращении к поликлиническому отоларингологу больной отмечал
появившиеся температуру до 40̊ С, затруднение
глотания, дыхания, умеренная припухлость и
болезненность середины шеи при пальпации.
Отоларинголог настоял на госпитализации
больного в стационар ЦРБ. По дороге в стационар больной падает без сознания, не дышит.
Реаниматолог ЦРБ успел заинтубировать больного интубационной трубкой №7. Больной госпитализирован в реанимационное отделение, где
активно проводились реанимационные мероприятия, начато противовоспалительное, дегидратационное, симптоматическое лечение. Больной оставался без сознания. На глазах объём
шеи увеличивался. По линии санавиации (КРУ
«Территориальное медицинское объединение
«Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф») вызвана бригада врачей в
составе торакального хирурга, отоларинголога,
челюстно-лицевого хирурга. К моменту прибытия бригады объё шеи достиг 56см. Экстренно
произведены верхняя трахеостомия, шейная медиастинотомия и передняя грудная торакатомия.
Мягкие ткани шеи (в т.ч. щитовидная железа)
некротические с неприятным запахом. Свободного гноя не было. В послеоперационном периоде продолжено противовоспалительное,

симптоматическое лечение, перевязки (из дренажей на шее появился гной), бронхосанация и
др. Шея уменьшилась в объёме, менее болезненная при пальпации.
Больной пришёл в сознание, температура
нормализовалась. Через 8 дней больной переведён в хирургическое отделение. Через 3 недели
лечения при восстановлении самостоятельного
питания после декануляции больной выписан
домой с выздоровлением с диагнозом: некротический струмит, осложнённый стенозом гортани
III-IV ст., шейным и передним грудным медиастинитом.
2-е наблюдение. В приемный покой одной из ГБ АР Крым в ноябре 2012г. обратился
пациент, который во время рыбалки простудился. Появилась боль в глотке при глотании, боль
и припухлость при пальпации передних отделов
шеи, температура 39-41̊ С. Глотание и дыхание
затруднены. Выехавшая бригада врачей по линии санавиации в составе торакального хирурга,
отоларинголога, челюстно-лицевого хирурга
экстренно произвела верхнюю трахеостомию,
операцию продолжил торакальный хирург –
произвел шейную медиастинотомию и переднюю грудную торакатомию, получен гной.
Комплексное лечение позволило через 12 дней
лечения в хирургическом отделении больного с
выздоровлением выписать домой.
Наши наблюдения представляют интерес
из-за того, что причиной стеноза гортани и
шейного и грудного медиастинитов могут быть
абсцедирующие струмиты.
Таких больных должна курировать бригада врачей (торакальный хирург, челюстнолицевой хирург, отоларинголог, эндоскопист и
др.).

© А.А.Бондаренко, М.А.Золотарева, А.В.Завадский, А.И.Колисниченко, П.В.Гузенюк, А.П.Шалабасова,
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А.А.БОНДАРЕНКО, Е.С.САДОГУРСКАЯ, А.И.КОЛИСНИЧЕНКО, Л.В.ГУЛЯЕВА,
Н.В.ЗАВАДСКИЙ, С.А.ЗУБКО (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ТРАХЕИ И ПИЩЕВОДА
В октябре 2012г. на пешеходном переходе
в одном из райцентров АРК автомашиной была
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ния появилась и нарастала подкожная эмфизема
грудной клетки, шеи, лица до верхних век. Кашель с примесью крови усиливал подкожную
эмфизему. Появилась алая кровь при рвоте.
Скорой помощью были оказаны реанимационные мероприятия. Больная заинтубирована интубационной трубкой с манжетой №7 и транспортирована в ЦРБ, госпитализирована в реанимационное отделение. Подключён аппарат
ИВЛ и введён пищеводный зонд. Проведено
обследование больной. Заподозрены разрыв
нижней трети трахеи и пищевода с осложнениями. У больной отмечено наличие искривления шейного и частично грудного отделов позвоночника. Экстренно вызвана бригада врачей
санавиации (КРУ «Территориальное медицинское объединение «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф») с участием эндоскописта, торакального хирурга. Торакальный хирург с целью уменьшения и нарастания подкожной эмфиземы ввёл чрезкожно множество коротких, широких игл. Эндоскопист
констатировал симметричный, контактный, вертикальный разрыв нижней трети трахеи и пищевода выше бифуркации трахеи на 0,3-0,4см длиной 0,8-0,9см. Мы предполагаем, что такую
травму можно объяснить силой, приложенной к
остистому отростку искривлённого позвоночника.
Вопрос о возможности операции по ушиванию трахеи и пищевода консилиум врачей
предложил снять из-за крайнего риска: пребывание больной в коме I-II при поступлении, низкое расположение разрыва пищевода и трахеи,
предполагаемая травматичность и возможность
получить смертельные осложнения.
На 7-й день после пребывания и активного лечения в реанимационном отделении ЦРБ

стал вопрос о производстве верхней трахеостомии. К этому времени отделений крови по дыхательным путям и пищеводу не отмечалось.
Вызвана по санавиации бригада врачей.
Произведена верхняя трахеостомия для лучшей
санации нижних дыхательных путей, для исключения «вредного - мёртвого» пространства,
для профилактики стеноза трахеи.
После бронхосанации произведена верхняя трахеостомия. Изготовлена интубационная
трубка с манжетой №7,5. Нижний отрезок трубки до манжетки удалён. Т.о. раздутая манжетка
фиксируется на бифуркации трахеи, обеспечивая сопоставление краёв разрыва трахеи. Со
стороны пищевода эту роль выполняет зонд.
Комплексное лечение продолжено до
полной ликвидации подкожной эмфиземы на
лице, шее, груди. Кровотечение из трахеи, пищевода не повторялось. В хирургическом отделении продолжено комплексное лечение. Через
18 дней удалены зонд из пищевода и трахеотомическая трубка из трахеи. Через 1,5 месяца
пребывания в ЦРБ больная выписана домой с
выздоровлением.
Данное наблюдение заслуживает внимания по следующим причинам:
1. Искривление шейного и грудного отдела позвоночника, возможно, привело при ДТП к
одномоментной контактной травме нижней трети трахеи и пищевода.
2. Использование необычной, укороченной снизу, интубационной трубки с раздутой
манжеткой способствовало заживлению разрывов пищевода и трахеи.
3. Данная методика позволила избежать
травматичную обширную рискованную операцию по ушиванию разрывов пищевода и нижней
трети трахеи.

© А.А.Бондаренко, Е.С.Садогурская, А.И.Колисниченко, Л.В.Гуляева, Н.В.Завадский, С.А.Зубко, 2013

О.Н. БОРИСЕНКО, Ю.А. СУШКО, И.А. СРЕБНЯК, Н.С. МИЩАНЧУК, Е.Е. ПРОКОПЕНКО
(КИЕВ, УКРАИНА)
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОЛОСТИ
ПРИ ОТКРЫТОМ ВАРИАНТЕ ТИМПАНОПЛАСТИКИ?
Выбор варианта тимпанопластики с мастоидэктомией при хроническом гнойном среднем отите определяется степенью развития
пневматической системы сосцевидного отростка, особенностями патологического процесса и
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

потенциальным функциональным результатом.
Преимуществами закрытого варианта тимпанопластики, когда сохраняется задняя костная
стенка слухового прохода, являются сохранение
нормальной анатомии наружного слухового
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прохода, восстановление барабанной перепонки
в нормальной физиологическом положении и
отсутствие открытой операционной полости в
сосцевидном отростке, требующей постоянного
ухода и наблюдения. Неоспоримым преимуществом открытого варианта тимпанопластики,
когда удаляется задняя стенка наружного слухового прохода, является более надежный визуальный контроль при удалении холестеатомы во
время операции, за счет чего снижается риск
образования резидуальной холестеатомы. Однако наличие операционной полости в сосцевидном отростке после открытого варианта тимпанопластики ухудшает условия для восстановления трансмиссионного механизма среднего уха,
обязывает больного регулярно посещать врача и
ограничивает возможности пациента в занятиях
водными видами спорта.
Для того, чтобы повысить эффективность
санации среднего уха при хроническом гнойном
среднем отите с холестеатомой мы производим
изначально аттико-адито-антротомию трансканальным доступом, следуя за ходом холестеатомного процесса. Вскрытие полостей среднего
уха заканчивается на уровне дна холестеатомного мешка. После санации среднего уха полость в
сосцевидном отростке заполняется мышечнопериостальным лоскутом на питающей ножке
или свободным мышечным лоскутом (в зависимости от размеров полости в сосцевидном отростке). Латеральная стенка аттика восстанавливается фрагментом кортикальной кости сосцевидного отростка. Таким образом, во время операции мы имеем адекватный визуальный контроль

за полостями среднего уха при удалении холестеатомы, восстанавливаем рамку костного барабанного кольца и ликвидируем операционную
полость в сосцевидном отростке. Это позволяет
нам восстановить анатомию наружного слухового прохода и его акустический резонанс, который положительным образом отражается на
состоянии слуха в диапазоне речевых частот.
Кроме того, неотимпанальная мембрана занимает естественное положение, что создает нормальный объем барабанной полости и оптимальные условия для оссикулопластики. Контроль за состоянием операционной полости
производился с помощью МРТ и КТ.
В последние годы подобная техника операции применена у 89 пациентов с хроническим
гнойным средним отитом, осложненным холестеатомой. Положительный морфологический и
функциональный результат достигнут у 84 (94,4
%) больных. В 2 случаях была отмечена вторичная перфорация, а еще в одном случае – рецидив
холестеатомы. Еще в 2 случаях обнаружена резидуальная холестеатома, которая располагалась
в глубоких синусах ретротимпанума.
Открытый вариант тимпанопластики на
наш взгляд представляется наиболее эффективным в плане санации уха. Основным его недостатком является наличие полости в сосцевидном
отростке, открытой в наружный слуховой проход. Предложенный нами вариант реконструкции слухового прохода и облитерации полости
позволяет использовать преимущества открытого и закрытого вариантов тимпанопластики в
одной операции.

© О.Н. Борисенко, Ю.А. Сушко, И.А. Сребняк, Н.С. Мищанчук, Е.Е. Прокопенко, 2013

В.А. БОРТНІК, Б.І. ШЕВАГА, П.М. БАГРІЙ, Д.В. БЕРЕГОВИЙ, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА,
Н.С. ГІЛЕЙКО (КУЗНЄЦОВСЬК, ЧЕРНІВЦІ, СТОРОЖИНЕЦЬ, ВОЛОЧИСЬК, ЧОРТКІВ,
ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СПРЕЮ ДЛЯ ГОРЛА “АКВА МАРІС”
В КОМПЛЕКСНОМУ 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 цієї хвороби, вважає І.Б. Солдатов (1997),
- гострий тонзиліт.
Під ангіною розуміють запалення піднебінних мигдаликів. Ангіна – доволі часте захво-
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рювання серед населення. У дорослих захворюваність на ангіну серед населення складає 4-5 %,
у дітей – більше 6 % (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). Ангіна не є однорідним захворюванням, вона розрізняється за етіологією,
патогенезом і формою клінічного перебігу. Ангіни поділяють на первинні і вторинні. Серед
первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Найтяжче
перебігає лакунарна ангіна. Для її лікування виЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

користовуються різні середники загальної і місцевої дії.
Ми застосували спрей для горла “Аква
Маріс” в комплексному лікуванні лакунарної
ангіни у дорослих. Спрей для горла “Аква Маріс” – лікарський засіб на основі води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами. Препарат на основі стерильної морської води застосовується з лікувальною, профілактичною і гігієнічною метою для очищення,
усунення подразнення та захисту слизової оболонки горла. Стерилізована гіпертонічна морська вода сприяє підтриманню нормального фізіологічного стану слизової оболонки горла, змиває віруси і бактерії зі слизової оболонки горла,
сприяє підвищенню місцевого імунітету, має
місцеву протизапальну дію (Р.А. Абизов і співавт., 2008). Спрей для горла “Аква Маріс” застосовується при гострих і хронічних запальних
захворюваннях горла, для профілактики інфекцій в осінньо-зимовий період, в комплексній
терапії гострих та хронічних тонзилітів, фарингітів, ларингітів. Призначається дорослим і дітям старшим 3 років у таких дозах: 4-6 разів по
3-4 упорскування на задню стінку горла. Курс
лікування 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 22 хворих на лакунарну ангіну віком від 20 до 46 років. Хворі
скаржились на головний біль, підвищення температури тіла в межах 38,2-39,1 °С, сильний біль
у горлі при ковтанні. Часто відмічалась ірадіація
болю у вухо, підвищена салівація. При фарингоскопії визначались гіперемія і збільшення піднебінних мигдаликів, наявність в лакунах жовтаво-білих нашарувань. В мазках із носа і зіва
паличок Лефлера не виявлено.
Хворі були розділені на дві групи: основну (12) і контрольну (10). Групи були співстав-

лені за віком і перебігом захворювання. Пацієнти основної групи отримували спрей для горла
“Аква Маріс” і протизапальну терапію, контрольної – тільки протизапальну терапію. Спрей
призначався хворим 5-6 разів на день по 3-4
упорскування на задню стінку ротової частини
горла і ділянки піднебінних мигдаликів.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими,
фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес симптомів
ангіни у хворих основної групи.
Скарги на головний біль, сильний біль у
горлі при ковтанні у хворих, що приймали протизапальне лікування та спрей для горла “Аква
Маріс”, поступово зникали через 5-6 днів у більшості (10) хворих. Решта 2 пацієнти відмічали
зменшення неприємних відчуттів у горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про позитивний
перебіг захворювання: зникали гіперемія і збільшення піднебінних мигдаликів, нашарування
в лакунах. Температура тіла нормалізувалась у
всіх пацієнтів. У хворих контрольної групи позитивний ефект наставав до 10-11-го дня лікування.
Стерпність спрею для горла “Аква Маріс”
у всіх хворих була доброю, алергійних реакцій
та інших небажаних явищ не спостерігалось у
жодного пацієнта.
Таким чином, застосування спрею для горла “Аква Маріс” в комплексному лікуванні лакунарної ангіни у дорослих суттєво покращує
самопочуття хворих, значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Спрей для горла
“Аква Маріс” простий у застосуванні, добре переноситься хворими, системно не впливає на
організм, застосовується разом з іншими лікарськими засобами для лікування лакунарної ангіни, не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для терапії пацієнтів з вказаною
патологією.

© В.А. Бортнік, Б.І. Шевага, П.М. Багрій, Д.В. Береговий, Л.А. Чортківська, Н.С. Гілейко, 2013
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
ПАТОЛОГИИ НЕБНЫХ МИНДАЛИН У ДЕТЕЙ
Считается, что диагностика хронического
тонзиллита и гипертрофии небных миндалин с
клинической точки зрения не представляет знаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

чительных трудностей, однако с позиций общепатологических взглядов и, особенно, иммунологических в этих вопросах нет единства мне-
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ний. Анализ современных данных по иммунологии хронического тонзиллита (ХТ) свидетельствует о том, что в миндалинах при гипертрофии
небных миндалин (ГНМ) процессы антителообразования к микробным антигенам, особенно
гемолитического стрептококка значительно интенсивнее, чем в миндалинах при хроническом
тонзиллите. Нами у детей с гипертрофией тонзилл 2-3 степени и у больных ХТ исследовано
содержание SIgA, α и γ – интерферонов, LIF,
реагиновых антител (IgE, IgG4), IL-1β, TNF-α,
факторов врожденного иммунитета (HNP-1,
SLPI, лактоферрина, лизоцима) в ткани миндалин, слюне и сыворотке крови до и после операции тонзиллэктомии при ХТ и тонзилотомии
при ГНМ. Уровни провоспалительных цитоки-

нов IL-1β, TNF- α, интерферонов были выше, а
факторы врожденного иммунитета были ниже
их контрольных значений в слюне при ХТ. Тонзиллэктомия и тонзиллотомия негативно влияют
на уровень интерферонов как в ротоглоточном
секрете, так и периферической крови, так и на
уровень SIgA, α-интерферона в слюне. В течение ближайшего месяца после операции тонзиллотомии иммунологические показатели близкие
к таковым при тонзиллэктомии, что предполагает нецелесообразность тонзиллотомии при
ГНМ. Предполагается использовать анализируемые показатели для дифференциальной иммунодиагностики состояния небных миндалин и
выбора метода лечения патологии небных миндалин.

© А.Ю. Бредун, О.Ф. Мельников, 2013
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ДОСЛІДЖЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ТА РОЗПОДІЛУ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ
В ПЛАЗМІ КРОВІ ХВОРИХ НА ЗАПАЛЬНІ ТА ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ В ДООПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Стрімке розповсюдження онкологічних захворювань ставить на порядок денний питання
про можливість швидкого виявлення захворювання на якомога ранній стадії та тлі різноманітних, в першу чергу – хронічних запальних – захворювань. Одним з можливих підходів до вирішення цього питання полягає в порівняльній оцінці дисбалансу білкового обміну та з’ясування
відмін, притаманних онко- та запальним захворюванням. Відомо, що в основі процесів білкового обміну лежить постійний розпад білкових молекул до вільних амінокислот та біосинтез з них
нових білків. Як злоякісні новоутворення, так і
запальні процеси істотно порушують процеси
білкового обміну. Це призводить до формування
амінокислотного дисбалансу, зумовленого змінами активності реакцій протеолізу та транспорту амінокислот. Тож видавалось за доцільне дослідити вміст вільних амінокислот в крові хворих
на онкологічні та запальні захворювання верхніх
дихальних шляхів, провести їх порівняння з відповідними показниками групи здорових осіб,
з’ясувати інформаційну цінність визначення вмісту вільних амінокислот в плазмі крові хворих
для прогнозу перебігу запальних та онкозахворювань верхніх дихальних шляхів.
Досліджено вміст вільних амінокислот та
аміаку в сироватці крові 27 хворих на хронічний
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тонзиліт, 5 хворих з викривленням носової перетинки, 15 пацієнтів на рак верхніх дихальних
шляхів, із них у 10-ти діагностовано ІІ-у стадію
захворювання, а у 5-ти – ІІІ-ю стадію. Контролем слугували 10 практично здорових осіб. З
метою збільшення інформативності отриманих
даних та для урахування можливого впливу молекулярних відмін на наявність чи відсутність
ускладнень хворих на хронічний тонзиліт додатково було поділено на наступні підгрупи: хворі, що мали рецидиви ангін 3-5 разів на рік та
субфібрилітет без супутніх захворювань (14
осіб); 5 пацієнтів мали в анамнезі паратонзилярні абсцеси; 5 – кровотечі під час операції або в
найближчому післяопераційному періоді.
Внаслідок проведеного дослідження встановлено, що розглянуті різновиди хронічних
запалень верхніх дихальних шляхів істотно відмінні між собою не лише за перебігом захворювання, але й за молекулярним складом вільних
амінокислот в сироватці крові. Водночас виявлено окремі амінокислоти, чий підвищений
вміст притаманний лише окремим з розглянутих
видів захворювань. Так, у хворих на онкозахворювання верхніх дихальних шляхів виявлено
істотні та достовірні відміни від норми, причому
показники рівнів вільних амінокислот при ІІІ
стадії онкозахворювань ЛОР-органів істотно
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відрізнялись від ІІ стадії. Порівняння показників
хворих на хронічний тонзиліт без супутніх захворювань та хворих на ІІ стадію онкозахворювань ЛОР-органів свідчить про істотні та статистично вірогідні відміни за цілою низкою амінокислот.

Отримані дані свідчать про інформативність оцінки процесів обміну білків за запальних
та онкологічних захворювань за вмістом вільних
амінокислот, високу діагностичну цінність цього
підходу та можливість виявлення онкологічного
процесу на тлі хронічних запальних захворювань.

© Ю.Б. Бурлака, Ю.В. Шукліна, Н.В. Гринь, С.В. Верьовка, 2013

Л.М. ВАКУЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНОЮ І ДОЛІНГВАЛЬНОЮ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ТА ГЛУХОТОЮ
Досвід світових досліджень підтверджує,
що відставання та психічна затримка при тяжких порушеннях слуху сприяє виникненню психологічних порушень та психічних розладів, які
перетворюються на стійкі зміни характеру, формують вторинні дефекти розвитку та негативно
впливає на соціалізацію дитини.
Мета роботи – покращити ефективність
діагностики, лікування та реабілітації психічних
порушень дітей із вродженою сенсоневральною
приглухуватістю та глухотою на підставі вивчення особливості психічного розвитку дітей
методами медичної психології.
Важливим завданням, що стоять перед
психологом у обстеженні дітей з вродженою і
долінгвальною сенсоневральною приглухуватістю та глухотою, є раннє виявлення й чітке розмежування дітей з затримкою психічного розвитку (ЗПР) та психічними розладами. Це стосується затримки розвитку когнітивних функцій,
комунікативної, соціальної поведінки, а також
розладів аутистичного спектра та глибокої розумової відсталості. Рішення цього завдання
здобуває особливе значення не тільки у зв'язку з
необхідністю своєчасного і спрямованого лікування дітей з тяжкими сенсоневральними порушеннями, але й з метою адекватної психокорекції та психолого-педагогічного супроводу в реабілітаційному періоді дітей після кохлеарної
імплантації. При своєчасному виявленні ЗПР,
оптимізації догляду за дитиною і адекватній
психокорекційній роботі, ЗПР може бути переборена, й діти можуть по своєму нервовопсихічному розвитку «догнати» однолітків.
Хворі, що спостерігалися нами, пройшли
комплексне медико-психологічне обстеження в
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМН України». Особливості
психічного розвитку вивчалися у 50 дітей з тяжкими сенсоневральними порушеннями слуху,
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які стоять на черзі на кохлеарну імплантацію, з
них 30 хлопчиків та 20 дівчаток, віком від 2 до
17 років. Аналіз отриманих психодіагностичних
даних здійснювався відповідно до розподілу
хворих залежно від причини захворювання, а
саме: І група – 11 хворих (22,00 %), з тяжкими
формами сенсоневральної приглухуватості та
глухотою невідомого ґенезу, ІІ група – 14 дітей
(28,00 %), що мають вроджені спадкові порушення слуху, ІІІ група – 5 осіб (10,00 %), які
мають порушення слуху після перенесеного
менінгіту, ІV група – 4 обстежуваних (8,00%),
порушення слуху після інфекційних захворювань, V група – 2 хворих (4,00 %), патологічні
пологи, VІ – 6 (12,00 %) дітей з порушенням
слуху внаслідок тяжкої недоношеності, VІІ – 8
осіб (16,00 %) із внутрішньоутробними порушеннями.
За медичними висновками у всіх обстежуваних виявлене двобічне сенсоневральне порушення слуху з порогами по повітряній
провідності в межах – від 85 до 120 дБ. Також
були виявлені додаткові діагнози: лікворна
гіпертензія, лейкодистрофія, церебрастенічний
синдром та порушення мозкової діяльності на
фоні гідроцефалії та асфіксії, травматична
енцефалопатія, психофізичний інфантилізм.
Для вивчення відхилення в психічній
діяльності
дітей
з
сенсоневральною
приглухуватістю та глухотою застосовувалися
різні клініко-психологічні методи. Особливості
розвитку дітей віком від народження до трьох
років, оцінювалися за стандартною шкалою психомоторного розвитку дітей раннього віку. Для
вивчення рівня психічного розвитку дітей від
трьох до семи років використовували Мюнхенську функціональну діагностику розвитку. У дітей
віком від 6 до 17 років, особливості когнітивного
розвитку оцінювали за нейропсихологічними
тестами та тестом Векслера.
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Результати аналізу вказують, що особливості порушення психічного розвитку дітей з
вродженою і долінгвальною сенсоневральною
приглухуватістю та глухотою характеризуються
когнітивним, моторним недорозвитком, а також
слабкістю регуляторних психічних функцій. Загальна оцінка психічних процесів вказує на ЗПР
низького та середнього ступенів. Отримані дані
свідчать, що найбільше психологічні порушення
виявлялися у хворих V групи, які мають порушення слуху внаслідок патологічних пологів
(100,0 %), дітей VI групи, які страждали на порушення слуху в зв’язку із тяжкою недоношеністю (83,0 %), та осіб III групи які мають порушення слуху після перенесеного менінгіту (80,0 %).
За результатами вивчення показників
праксису виявлено найбільше кількість помилок
у дітей з тяжкою недоношеністю (43,7 %) та
після менінгіту (50,0 %). З’ясовано, що порушення вільної регуляції рухової функції проявляється в різній інертності рухів, а саме труднощах розуміння, перемикання на нову позу,
повторення попередніх рухів та послідовності
рухових актів. Отже, у дітей вродженою і долінгвальною сенсоневральною приглухуватістю та
глухотою різного ґенезу в структурі порушень
пізнавальних процесів найбільше переважали

розлади уваги, пам’яті та комунікативної і соціальної поведінки.
Таким чином, супутні порушення психічного розвитку та ЗПР у дітей з тяжкими сенсоневральними порушеннями негативно впливають на здатність до навчання та результати реабілітаційного періоду після кохлеарної імплантації. У структурі порушень пізнавальних функцій переважають розлади гностичної сфери, затримка розвитку когнітивних функцій, комунікативної та соціальної поведінки, а також прояви делінквентної поведінки: невротичні, агресивні та маніпулятивні прояви.
Отримані результати проведеної роботи
вказують на необхідність розробки алгоритму
ранньої діагностики і корекції когнітивних та
поведінкових порушень з обов’язковим включенням психотерапевтичних дій, направлених
на психопрофілактику й психокорекцію порушення психологічного здоров'я. Психологічна
корекція психічних розладів та ЗПР у дітей з
тяжкими порушеннями слуху має бути спрямована, як на усунення когнітивних так і на неврологічні та поведінкові порушення, що дозволить
покращити психічний і соматичний стан та
сприяти підвищенню реабілітації дітей після
кохлеарної імплантації.

© Л.М. Вакуленко, 2013

В.М. ВАНЧЕНКО, Н.А. КОМАШКО, Я.І. ГЕНИК, Н.В.ВАНЧЕНКО
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ТРАНЕКСАМОВОЇ КИСЛОТИ В ЛОР ХІРУРГІЇ
Сучасні тенденції розвитку оперативної
ринології – широке застосування мікроендоскопічної техніки, одноетапне виконання втручань
на внутрішньоносових структурах і приносових
пазухах – привели до значного розширення об'єму операцій. Не дивлячись на те, що кровотеча
при подібних операціях рідко буває значною за
об'ємом і не викликає системних наслідків, вона
різко погіршує умови роботи хірурга, затягуючи
операцію. Тому зміни в системі гемостазу (зокрема, активації фібринолізу), в принципі характерні для будь-якого оперативного втручання, в
оперативній рінології вельми небажані, тим паче,
що післяопераційна кровотеча безпосередньо
пов'язана з ризиком аспірації крові.
Транексамова кислота (транестат) є антагоністом лізінового залишку в поліпептидному
ланцюзі фібрінового філамента (нитки). ТКінгібітор фібринолізу інгібує активацію плазмі-
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ногену і його перетворення на плазмін. Володіє
місцевою і системною гемостатичною дією при
кровотечах, пов'язаних з підвищенням фібринолізу (патологія тромбоцитів). Пригнічує утворення кінінів, інших активних пептидів, бере
участь в алергічних і запальних реакціях. Антифібринолітична концентрація в різних тканинах
зберігається протягом 17 год., у плазмі – 7-8 год.
Додатковим механізмом гемостатичного ефекту
ТК є стимуляція синтезу колагену, завдяки якій
збільшується еластичність фібринового згустка,
що також прискорює зупинку кровотечі. Перешкоджає передчасному розчиненню гемостатичної пробки. Не володіє тромбогенною активністю, а пролонгує розчинення тромбів, що вже
утворилися. По частоті тромбозів не поступається групі плацебо.
Матеріали і методи. Протягом 2012р. на
базі Івано-Франківської ОКЛ прооперовано 350
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пацієнтів (ендоскопічна хірургія на приносових
пазухах, септопластики) віком від 18 до 50 років, з них 224 чоловіків (64%), 124 жінок (36%).
310 пацієнтів з включенням в передопераційне,
інтраопераційне та післяопераційне лікування
транексамової кислоти (транестату) в дозі 500
мг в/в 2 рази на день 5 днів, та 40 пацієнтів (контрольна група) з аналогічним оперативним лікуванням без включення транексамової кислоти.
Результати. Загальна крововтрата під
час операції і в післяопераційному періоді знизилась на 73% в досліджуваній групі в порівнянні з контрольною групою (р = 0,05); зниження кровотечі після видалення носових тампонів

було в три рази нижчим (р = 0,000048). Змін в
коагуляційному профілі, тривалих системних та
гемодинамічних ефектів, після використання
транексамової кислоти (транестату), не спостерігалось.
Отже, використання транексамової кислоти (транестату)
- значно знижує інтра- та післяопераційну
крововтрату, що значно підвищує видимість
операційного поля хірургом, полегшує та скорочує терміни післяопераційного періоду та реабілітації пацієнтів;
- є ефективним та економічно доступним
методом контролю крововтрати в ринохірургії.

© В.М. Ванченко, Н.А. Комашко, Я.І. Геник, Н.В.Ванченко, 2013

И.Ю. ВАТАНСКАЯ, В.Р. ДЕМЕНКОВ, Т.М. ПРИСТАВКО (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ПАТОЛОГИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
У ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
На протяжении ряда лет сотрудниками
кафедры в составе комплексной бригады врачей
производилось изучение условий труда и состояние верхних дыхательных путей у шахтеров
Луганской области. Основной контингент это
проходчики, рабочие очистительных забоев,
крепильщики. Шахтеры работали на глубинах
600-800 метров в условиях повышенной сухости, температуры воздуха на рабочих местах 2735°C, высокой запыленности на различных участках от 90 до 320 мг/м3 (норма 5 мг/м3).
Изучение состава пыли показало, что
частицы ее в 65-85% случаев имели размеры до
1,5 мкм; 10-20% - 2,5 мкм и лишь 5-15% более 5
мкм. Это свидетельствовало о том, что угольная
пыль в большинстве случаев оказывалась высокодисперсной и не задерживалась на слизистой
оболочке полости носа и глотки и была способна проникать в нижние отделы дыхательных
путей вплоть до альвеол. В таких условиях шахтеры вынуждены были всю смену работать в
респираторах. Во многих случаях высокодисперсная пыль «штыб» попадала не только в дыхательные пути, но и в уши шахтеров. Она накапливалась в слуховых проходах, особенно в
местах, где хрящевая часть переходила в костную, образовывала плотные пробки, которые
удалялись с трудом. При полной обтурации слуховых проходов пылью отмечалось нарушение
слуха по типу поражения звукопроведения в
пределах 20-25 ДБ.
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Исследование основных функций полости носа: дыхательной, обонятельной, транспортной активности мерцательного эпителия
слизистой оболочки у 126 шахтеров функциональные нарушения были выявлены у 67 –
53,2% человек. Хронические воспалительные
процессы слизистой оболочки полости глотки
обнаружены у 56 – 44,4%. Следует отметить,
что обследованная нами группа имела профессиональный стаж работы на шахте до 10 лет и
проходила тщательное медицинское обследование при поступлении на работу, на шахту и была признана здоровой. Обращало внимание то,
что функциональные нарушения и воспалительные процессы слизистой оболочки полости носа
и глотки встречались у шахтеров со стажем работы 5-10 лет в два раза чаще, чем с профессиональным стажем до 5 лет, что свидетельствовало о прямой зависимости их от профессионального стажа.
Кроме того, у 38 – 30,1% человек обследованного контингента рабочих при рентгенологическом исследовании околоносовых пазух
обнаружено снижение пневматизации преимущественно верхнечелюстных пазух за счет
утолщения слизистой оболочки их. Эти изменения нами не расценивались как гаймориты, а
возникали за счет раздражающего действия пыли, которая проникала в эти пазухи через естественные отверстия пазух с полостью носа. Мы
неоднократно убеждались в этом производя ди-
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агностические пункции и промывания их. Во
всех случаях в промывных водах обнаруживалась угольная пыль.
В последние 10 лет на угольных шахтах
не проводится диспансерное наблюдение шахтеров. На первом месте стоят требования по выполнению плана добычи угля, а санитарно – ги-

гиенические условия труда не улучшаются. В
связи с этим, с увеличением профессионального
стажа в слизистой оболочке полости носа и
глотки следует ожидать возникновения и развития хронических дистрофических процессов,
лечение которых представляет большие трудности.

© И.Ю. Ватанская, В.Р. Деменков, Т.М. Приставко, 2013

В.Я. ВІВЧАР, І.В. МАЛЬОВАНА, В.В. МАЛЬОВАНИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.А. ГАВУРА
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ІНТРАОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ ТРАХЕОТОМІЇ
Незважаючи на те, що техніка трахеотомії
добре відпрацьована, ця операція може призводити до багатьох ускладнень (А.А. Лайко, Д.І.
Заболотний, А.Л. Косаковський і співавт., 2007).
Ускладнення можуть бути зумовлені як самою
операцією (Ф.А. Тышко, 1978), так і супровідними захворюваннями, при яких її проводять
(Е.Н. Мышкин, М.А. Калинин, А.И. Грабовская
и соавт., 1984). Переважна більшість ускладнень
доводиться на невідкладні операції (В.С. Чистихин, 1974; Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, 2006), коли
вони виконуються без достатньої підготовки і
часто хірургами, що не мають достатнього досвіду (В.С. Чистихин, 1974). Інтраопераційні
ускладнення трахеотомії досить детально описані в оглядовій праці Г.С. Протасевича, П.В.
Ковалика, А.П. Ковалика, О.В. Говди і Є.В.
Глуха (2000) “Ускладнення під час трахеотомії”,
де наведено 23 назви цих ускладнень.
Метою нашої роботи було проаналізувати
інтраопераційні ускладнення трахеотомії (тобто
ускладнення під час операції), за даними оториноларингологічного і реанімаційного відділень
Тернопільської університетської лікарні, за
останні 5 років (2008-2012 рр.). В названих відділеннях щорічно проводиться 50-60 трахеотомій. За вказані 5 років виконано 270 таких хірургічних втручань. Операції проводились з приводу сторонніх тіл гортані, інфекційних стенозів
гортані, набряку гортані, паралітичних і рубцевих стенозів гортані, травм гортані, пухлин гор-

тані, пухлин шиї, що стискують гортань, а також хворим, які знаходяться більше 6 днів на
інтубації. Вік оперованих від 20 до 72 років. Серед них було 216 чоловіків і 54 жінки. Хірургічні втручання проводились в основному під місцевою інфільтраційною анестезією. Хворих, які
знаходяться більше 6 днів на інтубації, оперували під внутрішньовенним наркозом. Ми відмітили 12 назв інтраопераційних ускладнень. Ці
ускладнення мали місце в 35 (12,9 %) випадках:
зупинка дихання (в 1), зупинка серцевої діяльності (в 1), різке падіння артеріального тиску (в
3), набряк легенів (в 1), асфіксія в момент накладання трахеостоми (в 1), пошкодження щитоподібної залози (в 5), розтин хрящових півкілець трахеї без розтину слизової оболонки (в
1), розтин духи перснеподібного хряща (в 2),
викашлювання трахеостомійної трубки (в 3),
кровотеча (в 10), підшкірна емфізема шиї (в 6),
летальний наслідок (в 1). Летальний наслідок
мав місце у хворого з зупинкою серцевої діяльності, що настала під час операції. Вважаємо,
що практикуючі лікарі (оториноларингологи,
хірурги, дитячі хірурги) повинні пам’ятати про
можливість таких інтраопераційних ускладнень
трахеотомії і вживати заходи щодо недопущення їх при виконанні цієї операції. Технічно
правильно проведена трахеотомія, правильний
вибір розміру трахеостомійної трубки дозволяють попередити інтраопераційні ускладнення
цієї операції.
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П.В. ВИННИЧУК, Г.Э. ТИМЕН, Е.Л. РУДЕНЬКА, А.С. МУДРЫЙ (КИЕВ, УКРАИНА)
ХИРУРГИЯ ЧАСТИЧНЫХ ДЕФЕКТОВ УШНЫХ РАКОВИН
Приобретенные деформации ушных раковин по частоте возникновения не уступают врожденным. Как правило, они диагностируются в
результате бытовых травм, несоблюдения правил техники безопасности на производстве и
дорожно-транспортных происшествий. Реже это
связано с криминогенными ситуациями или военными действиями.
Базовыми методами восстановления целостности частично поврежденных ушных раковин являются методики предложенные еще в
конце ХІХ века (Diffenbach, 1895; К Суслов,
1898; Köning, 1902). Однако, не смотря на их
современные модификации, результаты, полученные от проведенных вмешательств, не отвечают в полной мере, не только пожеланиям пациентов, ожиданиям хирургов, но и критериям
современной реконструктивно-восстановительной и эстетической хирургии.
В отделе ЛОР-патологии детского возраста
ГУ «Институт оториноларингологии им. проф.
А.И. Коломийченко НАМН Украины» разработана и с успехом применяется следующая методика реконструкции ушных раковин при их частичных посттравматических деформациях.
Вмешательство, как правило, производится в три этапа под эндотрахеальным наркозом.
На первом этапе, при поступлении больного по
скорой помощи, производится первичная хирургическая обработка раневой поверхности ушной
раковины с удалением размозженных участков
хряща и кожных покровов. Затем, в заушной
области, делается разрез кожи, зеркально ото-

бражающий края дефекта, после чего эти два
фрагмента сопоставляются и сшиваются.
Во время второго этапа изготовляется
каркас ушной раковины из ауто-, аллохряща или
исскуственного материала и размещается под
кожу, на место отсутствующего фрагмента.
Суть третьего этапа заключается в формировании заушной борозды: раковина отделяется от подлежащих тканей, а образовавшаяся
раневая поверхность, закрывается свободным
кожным лоскутом.
При обращении больного, с уже сформированным рубцом над дефектом, возможно совмещение первого и второго этапов.
По данной методике прооперировано 6
больных. Осложнений, как во время проведения
вмешательств, так и в отдаленном периоде (более 6 мес.) не отмечено. Восстановленные ушные раковины по форме и размерам были максимально приближены к здоровой – интактной
стороне, что не наблюдается при использовании
методики Суслов-Köning’а, а в отличии от метода Diffenbach’а – толщина кожных покровов
на ее передней поверхности была одинаковой,
что положительно влияло на эстетическую составляющую проведенного вмешательства.
Полученный косметический результат
полностью удовлетворял, как пациентов, так и
хирургов, что позволяет нам рекомендовать
данный метод для внедрения в практическую
деятельность, как отоларингологов, так и пластических хирургов, занимающихся лечением
данной патологии.

© П.В. Винничук, Г.Э. Тимен, Е.Л. Руденька, А.С. Мудрый, 2013

В.П. ГАЙОВИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЦЕРЕБРОАНГІОНЕВРОЛОГІЧНІ ДЕВІАЦІЇ
У ХВОРИХ З ВЕСТИБУЛЯРНИМИ РОЗЛАДАМИ СУДИННОЇ ЕТІОЛОГІЇ
Зростаюча в останні роки поширеність
серцево-судинної патології як одна з кардинальних причин збільшення захворюваності, інвалідизації та смертності населення України, зобумовила актуальність поставленої нами мети –
дослідити стан нервової системи у хворих з порушеннями вестибулярної функції судинного
ґенезу.
Насамперед задача даного дослідження
полягала не тільки у виявленні змін нервової
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

системи, характерних для хворих з порушеннями вестибулярної функції судинного ґенезу, але
й церебральних ангіоневрологічних порушень
як етіопатологічних моментів в каузальному
ланцюжку факторів формування цілісної патологічної картини в усій її варіативності.
Результати клініко-неврологічних досліджень співставлялись як з даними ультразвукової допплерогграфії екстракраніальних та інтракраніальних судин головного мозку, так і
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результатами методик нейровізуалізації, зокрема магнітно-резонансної томографії, рентгенкомп’ютерної томографії головного мозку, а
також вестибулометрії та інших методів дослідження.
Три рівноцінні в кількісному та якісному
аспектах групи обстежених з контингенту в 48
хворих молодого, середнього та старшого віку
включали в себе як осіб жіночої, так і чоловічої
статі.
Якщо систематизувати неврологічну картину, що мала місце у хворих першої групи,
сформованої з числа більш молодих осіб, то вона носила виключно ініціальний ангіоневрологічний характер у вигляді церебрального вегетативно-судинного симптомокомплексу з притаманним всім вищеозначеним пацієнтам в першу
чергу поліморфним зі схильністю до метеотропної екзацербації спорадичним цефалгічним
синдромом у двох третинах обстежених (75,0 %
випадків).
Поточний аналіз формування церебральних ангіовегетодистонічних порушень у них
вказує на наявність у превалюючої більшості
пацієнтів картини підвищення системного артеріального тиску крові, тоді як у незначної решти
спостерігалась тенденція до гіпотензії.
Щодо статикокоординаторної сфери, то
на момент обстеження зміни її були лише злегка
виражені, що знаходило своє певне клінічне відображення при проведенні тривіального неврологічного обстеження.
Резюмуючи, слід відзначити, що у всіх
цих хворих реєструвалась наявність початкових
проявів розладів вестибулярної функції. Суттєвих відхилень при нейровізуалізаційних дослідженнях у даних осіб не спостерігалось.
Другу групу обстежених з помірним порушенням вестибулярної функції утворювали ті
з них, у котрих мало місце формування, як правило, дисциркуляторної енцефалопатії, за поо-

диноким виключенням, в котрому не вдалося
виявити цілісної та повномасштабної енцефалопатичної картини, підтвердженої нейровізуалізацією. Остання ж зазвичай формувалась на фоні гіпертонічної хвороби. Лише зрідка мала місце маніфестація енцефалопатичного ураження
головного мозку на тлі гіпотонії. Слід зазначити, що в одного хворого відбулось формування
повноцінної венозної енцефалопатії, що знайшло своє підтвердження також і при ультразвуковому допплерографічному дослідженні судин
головного мозку.
Необхідно відмітити, що у четвертої частини пацієнтів вищеописаної групи при магнітно-резонансному дослідженні головного мозку
зареєстровані чіткі прояви внутрішньочерепної
гіпертензії, розширення конвекситальних субарахноідальних просторів.
Найбільш системно відбувалось формування цілісної патоневрологічної енцефалопатичної клінічної картини у хворих третьої групи з
вираженими вестибулярними розладами, як за
даними нейровізуалізаційних досліджень, так і
клінічної маніфестації переважно синдромологізованого характеру на основі комбінованого з
певним превалюванням сполучення гіпертонії та
церебросклерозу.
Крім вестибулярних розладів, які спостерігались у всіх без винятку хворих і тривали, за
їх словами, зазвичай від кількох хвилин до кількох годин, особливо в період загострення основної соматичної патології – гіпертонічної хвороби, у випадках її кризів, патогномонічною
особливістю був виражений вторинний по своїй
суті персистуючий цефалгічний синдром більшменш континуального характеру.
Таким чином, встановлені цереброангіоневрологічні девіації можуть бути не лише клініко-діагностичним фоном вестибулярних розладів, але й базисністю для їх подальшого усунення в процесі клінічної реабілітації.

© В.П. Гайовий, 2013

О.Г. ГАРЮК, А.Ю. МЕРКУЛОВ, А.С. НЕЧИПОРЕНКО, В.В. ЧМОВЖ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХЕ
ПРИ ДЫХАНИИ НОСОМ В НОРМЕ
Изучение вопросов функционирования
соустий околоносовых пазух в аэродинамическом смысле актуально и до конца не изучено.
Многие исследователи в своих работах
высказывали предположение, что сложное

48

строение остиомеатального комплекса, в частности взаимоотношение средней носовой раковины и крючковидного отростка, связано с аэродинамическими особенностями потоков воздуха и воздухообменом в гайморовой пазухе.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Целью нашей работы явилось изучение
поведения изменения давления в гайморовой
пазухе у пациентов с нормальным носовым дыханием и нормально функционирующим соустьем между верхнечелюстной пазухой и полостью носа.
В исследовании участвовало 32 пациента,
которые были прооперированы по поводу инородного тела (пломбировочного материала)
гайморовой пазухи. Проблем с носовым дыханием и хроническими воспалительными явлениями в полости носа и околоносовых пазухах в
анамнезе и на момент операции у этих пациентов не было. Инородные тела удалялись эндо-

скопически через переднюю стенку верхнечелюстной пазухи, осматривалась слизистая оболочка, выводное отверстие. При отсутствии патологии пациенту производилось измерение
давления в гайморовой пазухе и для сравнения в
носоглотке так, как это делается при передней
активной риноманометрии – в обтурированной
противоположнойстороне носа.
В результате интраоперационных измерений мы пришли к выводу, что поведение изменения давления в верхнечелюстной пазухе соответствует таковому в носоглотке, однако отличается от него по амплитуде в меньшую сторону
при спокойном носовом дыхании от 20 до 80 Па.

© О.Г. Гарюк, А.Ю. Меркулов, А.С. Нечипоренко, В.В. Чмовж, 2013

О.Г. ГАРЮК, А.С. НЕЧИПОРЕНКО, В.В. ЧМОВЖ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФАЗ НОСОВОГО ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
Одной из научных проблем в оценке носового дыхания является определение нормальных объективных показателей. Для объективной
оценки носового дыхания в современной медицинской практике используется передняя активная риноманометрия. Данный метод позволяет
получить соотношения между расходом воздушного потока через носовую полость и внутриносовым дифференциальным давлением.
Существующие показатели норм носового сопротивления имеют зависимость от множества факторов, и до сих пор нет единой методики анализа риноманометрических данных.
В настоящее время деление носового дыхательного цикла осуществляется путем анализа
изменения величины расхода воздушного потока на четыре фазы: 1 – фаза восходящего инспираторного дыхания, 2 – спадающего инспираторного дыхания, 3 – восходящего экспираторного дыхания, 4 – спадающего экспираторного
дыхания. Такое разделение не в полной мере
отображает режим течения воздушного потока.
В процессе дыхания режим течения может изменяться от ламинарного до турбулентного при изменении расхода воздушного потока
через носовую полость. Анализ изменения

усреднённого коэффициента аэродинамического
сопротивления дает возможность разделить дыхательный цикл на 6 фаз: 1 – фаза нестабильного восходящего инспираторного дыхания, 2 –
стабильного инспираторного дыхания, 3 – нестабильного спадающего инспираторного дыхания, 4 – нестабильного восходящего экспираторного дыхания, 5 – стабильного экспираторного дыхания, 6 – нестабильного спадающего
экспираторного дыхания. 1, 3, 4 и 6 фазы характеризуются ламинарным режимом течения, а 2 и
5 фазы – турбулентным режимом течения, при
которых коэффициент сопротивления принимает постоянное значение.
По нашему мнению, во время нормального носового дыхания имеется определенное соотношение между объемами проходящего воздуха в различных фазах. С точки зрения физиологии важно соотношение между объемом воздуха, прошедшего через полость носа в турбулентном режиме к объему воздуха, прошедшему
в переходном и ламинарном режиме течения.
Предлагаемый подход к идентификации
фаз носового дыхательного цикла позволит повысить диагностическую ценность метода передней активной риноманометрии.
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Г.І. ГАРЮК, І.В. ФІЛАТОВА, Н.А. ГОЛОВКО, А.М. ГОЛОВКО (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ЛАБОРАТОРНИХ ТЕСТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ РИНОСИНУСИТІВ У ДІТЕЙ З ПАРАЗИТОЗАМИ
Риносинусити (РС) у дітей є домінуючою
патологією як в амбулаторії, так і в стаціонарі із
щорічним зростанням до 2% (А.А. Лайко, 2004;
Г.Е. Тімен та співавт., 2004; Є.П. Карпова, 2009;
В.С. Зайцев та співавт., 2009). Аналогічні тенденції визначені щодо паразитозів з переважним
зростанням захворюваності паразитозами дітей
віком до 14 років, що складає 80% (Л.М. Мухарська та співавт., 2004; О.Я. Бабак, 2007; І.Б. Єршова та співавт., 2007). Отже, вірогідність поєднання цих захворювань є досить високою. За даними А.М. Головко (2010), відсоток дітей, у яких
були клініко-анамнестичні підстави прогнозувати наявність паразитарної інвазії, складав 30,8%
від загальної кількості дітей на амбулаторному
прийомі і в стаціонарі, а у 64,2% із них в подальшому підтверджено наявність паразитозу. Слід
відзначити, що у 82% випадків мали місце тканинні паразитози (токсоплазмоз, токсокароз, лямбліоз), яким притаманні тривалий перебіг, торпідність до лікування та значний вплив на імунну
систему. Лікування поєднаних захворювань є
певною проблемою, оскільки в переважній більшості випадків важко встановити чинниковінаслідкові зв’язки, що особливо стосується етіології, патогенезу та імунних порушень (Ю.Г. Резніченко та співавт., 2006).
За сучасними уявленнями, слизові оболонки шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та верхніх дихальних шляхів тісно пов’язані між собою імунофізіологічними процесами, а лімфоїдні органи ШКТ – з іншими компонентами лімфоїдної системи, тому при проходженні антигену через ШКТ може виникати загальна толерантність у вигляді імуносупресії (Т.В. Смагіна,
2007; К.Г. Назаренко та співавт., 2001; С.М. Пухлик та співавт., 2009). З огляду на це, розвиток
та особливості перебігу РС у дітей при паразитові обумовлені залученням як слизової оболонки порожнини носу, так і лімфоїдної тканини
(глоткового мигдалика – ГМ).
Нашими дослідженнями доведено, що в
«хронічній»
стадії
паразитозу,
яка
об’єктивізується наявністю специфічних протипаразитарних антитіл G, за клінічними та морфологічними ознаками формується інфекційноалергічний РС із вмістом еозинофілів в риноцитограмах до 30%. Визначальним у даної категорії
дітей з РС є наявність хронічного аденоїдиту
(ХА) в 88,7% випадків. Після комплексного іму-

нологічного обстеження у цієї категорії дітей
виявлені ознаки вторинної імунної недостатності
із зниженням вмісту Т-супресорів (20,9+0,74%),
зростанням лімфоцитотоксичних аутоантитіл
(ЛЦТААТ) – 14,7+0,65%, гемолізінів (0,8+0,06
од) та IG A сироватки крові (1,9+0,7 ). Встановлені зміни характеризували наявність аутоімунного процесу за відсутності ознак, притаманних
алергії ( підвищення рівня Ig E та еозінофілії периферичної крові). Визначений також зворотній
кореляційний зв язок вмісту CD 8+ та ЛЦТААТ у
95,2% дітей, гіперімуноглобулінемія А в 76,2%
випадків та шийний лімфаденіт у 80,9% хворих.
При проведенні клініко-лабораторних
співставлень виявилось, що коли санація вогнища запалення у ГМ була ефективною та супроводжувалась санацією від паразита, спостерігалось зниження вмісту ЛЦТААТ та гемолізінів, зростання питомої ваги Т-супресорів. У випадках, коли рівень ЛЦТААТ не знижувався, а
навіть зростав до 16% та вище, питома вага CD
8+ зменшувалась, санація від паразита не простежувалась навіть тоді, коли об’єктивно мала
місце ремісія ХА. Наявність аутоімунного процесу, при якому ГМ розглядається як осередок
аутоімунізації, є показанням для хірургічного
лікування – аденотомії.
Оперативне лікування проведено у 28 дітей з РС та ХА на тлі паразитозу. Динамічне
спостереження в катамнезі 3 та 6 місяців виявило зниження вмісту ЛЦТААТ порівняно до операції ( 15,3+3,6%, 14,1+3,8% і 11,2+2,7% відповідно), гемолізінів (0,8+0,02 од., 0,65+0,03 од. і
0,58+0,07 од. відповідно) та зростання питомої
ваги CD 8+ (19,7+3,2%, 21,5+2,6% і 23,1+2,1%
відповідно). Характерною клінічною ознакою
позитивного впливу санації осередку імунізації
та запалення ГМ була санація від паразита у всіх
дітей в строки до 6 місяців.
Таким чином, комплексне визначення вмісту Т-супресорів, ЛЦТААТ, гемолізінів та Ig A є
інформативними показниками для визначення
наявності аутоімунного процесу у дітей з РС на тлі
паразитозу. Зниження питомої ваги CD 8+ у поєднанні із зростанням рівня ДЦТААТ вище 12-14%
в тому числі в динаміці консервативного лікування, підвищення вмісту гемолізінів при відсутності
ефективної санації від паразита є показанням для
призначення оперативної тактики лікування (аденотомії) у дітей з РС на тлі паразитозу.
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В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ МИРАМИДЕЗА ПРИ ОТОМИКОЗАХ
Лечение воспалительных заболеваний наружного уха грибкового генеза весьма трудная
и до конца нерешённая проблема, которая приобретает в последние годы всё большую актуальность в связи с высокой распространенностью этой патологии среди населения (В.Я. Кунельская, 2005).
Это обусловлено бесконтрольным использованием антибиотиков, что приводит к
ослаблению иммунитета и аллергизации организма (G.M. Gonzalez et al., 2005). Недостаточная эффективность предложенных методов лечения отомикозов вызывает необходимость поиска в современных экологических и экономических условиях более дешёвых, безвредных и
доступных средств (А.А. Кубанова и соавт.,
2001; А.И. Крюков и соавт., 2003).
В этой связи наше внимание привлёк антисептик мирамидез. В основе действия мирамистина (действующее вещество препарата) –
прямое гидрофобное взаимодействие молекулы
с липидами мембран микроорганизмов, что
приводит к их фрагментации и разрушению.
Препарат оказывает противогрибковое действие
на аскомицеты рода Aspergillus и Penicillium,
дрожжеподобные (Candida albicans), дерматофиты и другие патогенные грибы, включая грибковую микрофлору с резистентностью к химиотерапевтическим препаратам.
Целью исследования являлось определение клинической эффективности применения
мирамидеза при местной терапии отомикозов.
Материалы и методы.
В исследование были включены пациенты
обоего пола (15 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 22 до 50 лет, лечившиеся по поводу грибкового наружного отита. Кроме общеклинических исследований, всем больным осуществляли
целенаправленное микологическое исследование патологического ушного отделяемого,
включающее микроскопию нативного и окрашенного по Граму препаратов и культуральную
диагностику с посевом на селективные среды.
Мирамидез вводили пациентам в слуховой проход больного уха на турунде, смоченной
препаратом, на 10 мин 3 раза в сутки.

Критериями излечения являлись улучшение самочувствия больного, нормализация отоскопической картины, прекращение гноетечения
из уха, отрицательный результат контрольного
микологического обследования и отсутствие
рецидивов болезни в течение полугода.
Результаты и их обсуждение
При микологическом обследовании мазков и соскобов из поражённого уха у 4 (11,4 %)
пациента были высеяны грибы рода Penicillium,
у 7 (20,0 %) – плесневые грибы рода Aspergillus,
у 16 (45,7 %) – дрожжеподобные грибы рода
Candida
albicans.
Смешанные
грибковобактериальные ассоциации были получены у 5
больных (14,3 %). При этом чаще других из бактерий высевались Staphylococcus epidermidis и
Streptococcus pyogenes. У 3 больных (8,6 %) посев роста не дал. Преимущественно это были
пациенты, уже получавшие ранее лечение по
поводу отомикоза.
На фоне применения мирамидеза у 68,6%
пациентов отмечено быстрое регрессирование
основных симптомов заболевания уже на пятые
сутки лечения. Средние сроки прекращения зуда у них составили 4,5±0,3 дня. Прекращение
отореи, исчезновение заложенности уха и
уменьшение гиперемии и мацерации кожи слуховых проходов отмечены у пациентов на
5,8±0,4, 7,6±0,3 и 8,2±0,5 день соответственно.
Улучшение самочувствия к 10-му дню отмечено
у 88,6 % больных. Микологическая эффективность при этом составила 82,9 %. Полное клиническое выздоровление к 14-му дню отмечено
у 97,1 % пациентов. Эффективность мирамидеза
оценена как высокая в 85,7 % случаев, удовлетворительная – в 14,3 %, переносимость препарата – как очень хорошая. Следует подчеркнуть,
что побочных явлений на применение мирамидеза мы не наблюдали.
Вывод
Мирамидез (мирамистин) является высокоэффективным и безопасным препаратом при
местной терапии пациентов с грибковым наружным отитом.
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В.Н. ГИНЬКУТ, В.Н. АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ МИРАМИСТИНА ПРИ МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ
ОСТРЫХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ
Острый средний отит являётся одним из
наиболее распространённых заболеваний в мире
(R. Dachs et al., 2012; J.H. Song et al., 2012).
При его лечении отоларингологи всё чаще
сталкиваются с растущей резистентностью патогенов к традиционно используемым противомикробным препаратам (J.J. Daniero et al., 2012;
K.A. Pohlman, M.S. Holton-Brown, 2012).
Антисептик мирамистин успешно применяется в медицине при лечении ожогов, гнойных ран, заболеваний глотки, наружного уха и
околоносовых пазух. Он обладает выраженным
антимикробным действием в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных, аэробных и анаэробных, спорообразующих и аспорогенных бактерий в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы с полирезистентностью к
антибиотикам.
Целью данного исследования явилось
сравнительное изучение эффективности применения мирамистина и диоксидина при местном
лечении острых гнойных средних отитов.
Материалы и методы исследования.
Под нашим наблюдением находилось 20
пациентов (основная группа) в возрасте от 18 до
52 лет с диагнозом острый гнойный средний
отит, которым трижды в день транстимпанально
вводили 0,01% раствор мирамистина (Окомистин).
В качестве контроля была взята группа
больных (21 человек), репрезентативных по полу и возрасту, которым для местного лечения
острого гнойного среднего отита использовали
1 % раствор диоксидина.
Базисная терапия больных основной и
контрольной групп была идентичной и включала назначение антибиотиков (защищённые пенициллины, макролиды или фторхинолоны ІІІ
поколения), муколитиков и деконгестантов.
В день поступления больным производилась аудиометрия и выполнялся забор материала из уха для бактериологического исследования.
Эффективность лечения оценивали по
динамике жалоб пациентов (интенсивность и
характер выделений из уха, дискомфорт и ощущение заложенности в ухе, шум, улучшение

слуха) и изменениям отоскопических данных
(визуализация опознавательных пунктов барабанной перепонки и спонтанное закрытие перфорации).
Сравнивали также результаты общелабораторных исследований.
В конце лечения выполняли контрольную
тимпанометрию и аудиометрию.
Результаты и их обсуждение.
При микробиологическом исследовании
отделяемого из уха в начале лечения у 15
(36,6%) пациентов был высеян Staphylococcus
aureus, у 8 (19,5 %) – Streptococcus pyogenes, у 6
(14,6 %) – Staphylococcus epidermidis, у 4 (9,8 %)
– Proteus mirabilis, у 1 (2,4 %) – Pseudomonas
aeruginosa. У 7 больных (17,1 %) посев роста не
дал.
На 3-й день лечения о значительном
улучшении самочувствия сообщили 10 (50,0 %)
пациентов основной группы и 7 (33,3 %) – контрольной (p < 0,05).
По сравнению с контрольной в основной
группе больных отмечалась более выраженная
динамика выздоровления. Так, 70,0% пациентов
отмечали существенное улучшение своего состояния в виде прекращения отореи, уменьшения ушного шума и чувства заложенности в ухе
уже через 5 дней лечения. У них быстрее нормализовалась отоскопическая картина и наблюдались положительные изменения акуметрических показателей (р<0,05).
Культуральное исследование мазков из
уха показало полную элиминацию возбудителей
у пациентов основной группы через 7 дней, а в
контрольной – через 10 (p<0,05).
Эффективность лечения мирамистином
была подтверждена статистически: полное клиническое выздоровление и восстановление слуха к 7-му дню отмечено у 19 (95,0 %) больных
основной группы и у 17 (85,7 %) – контрольной
(p<0,05).
Негативных реакций при использовании
Окомистина мы не наблюдали.
Вывод
Окомистин (мирамистин) целесообразно
применять при местном лечении острых гнойных средних отитов.
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О.В. ГОВДА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ, Г.П. КИЦАЙ, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ,
І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, БУЧАЧ, УКРАЇНА)
СТОРОННІ ТІЛА ТА СІРКОВИЙ КОРОК ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ
Метою нашої роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по сторонніх тілах і сірковому корку зовнішнього слухового ходу. Публікації сторонніх тіл
зовнішнього слухового ходу оториноларингологами Тернопільщини розпочалось з 1974 року, а
публікації сіркового корка – з 2011 року. За період з 1974 по 2012 рр. опубліковано 11 наукових робіт (9 по сторонніх тілах, 2 по сірковому
корку), що складає 0,99 % від загального числа
наукових публікацій (1102) оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней”
(м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових
хвороб” (м. Київ), збірнику “Здобутки клінічної
та експериментальної медицини” (м. Тернопіль).
Серед опублікованих робіт 7 тез і 4 спостереження з практики.
В спостереженні з практики “Два случая
редко встречающегося инородного тела наружного слухового прохода (капля расплавленного
металла)” І.А. Яшан і А.Ф. Масик (1974)описали
два випадки попадання краплі розплавленого
металу у зовнішній слуховий хід (у чоловіків 42
і 52 років) під час зварювальних робіт. У обох
хворих настало ушкодження барабанної перетинки. У одного пацієнта стороннє тіло локалізувалось в передньонижньому відділі лівої барабанної перетинки. Воно було видалене під контролем операційного мікроскопа. В іншому випадку стороннє тіло попало у лівий зовнішній
слуховий хід 5 років назад і викликало хронічне
гнійне запалення середнього вуха (мезотимпаніт).
Хворому
була
проведена
меатомембранопластика з ревізією барабанної порожнини. Обидва спостереження вказують на те, що
травми барабанної перетинки, викликані опіком
тканин, ведуть до утворення стійких перфорацій.
Наведені спостереження вказують на необхідність більш серйозного відношення зварювальників до індивідуальних профілактичних
заходів захисту під час роботи (носіння захисного шолома), підкреслили автори.
В спостереженні з практики “Инородное
тело – парафиновая пленка на барабанной перепонке” А.Ф. Масик (1978) навела випадок такого стороннього тіла на барабанній перетинці у
хворої 22 років. Пацієнтка відмітила, що 2 тижні
назад в райлікарні при накладанні парафіну на
праву половину обличчя (з приводу пареза лиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

цевого нерва) відчула короткочасний сильний
колючий біль в правому вусі. В подальшому
біль пройшов, залишилось зниження слуху. Під
мікроскопом з п’ятикратним збільшенням була
зішкріблена парафінова плівка з барабанної перетинки, яка тягнулась як рідке скло і з трудом
відділилась. Після проведення таких маніпуляцій слух у хворої був відновлений до норми.
Спостереження автора вказує на необхідність
дотримання профілактичних заходів (турунда в
слуховий хід чи ватний тампон під час застосування парафінових аплікацій поблизу вуха) і на
ефективний спосіб видалення парафінової плівки з барабанної перетинки під хірургічним мікроскопом.
В тезах “Неживі сторонні тіла зовнішнього слухового ходу у дорослих” навели дані власних досліджень про такий характер сторонніх
тіл слухового ходу П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич, О.І. Яшан і співавтори (2011). Вони відмітили, що неживі сторонні тіла зовнішнього слухового ходу бувають різні за характером і величиною. Описана їх клініка. Підкреслено, що тактика при видаленні стороннього тіла визначається його характером і величиною.
Відомості про неживі сторонні тіла зовнішнього слухового ходу у 340 дітей віком від 6
до 18 років навели П.В. Ковалик, О.І. Яшан, Г.С.
Протасевич і співавтори (2011) в тезах “Неживі
сторонні тіла зовнішнього слухового ходу у дітей”. При цьому спостерігались самі різноманітні сторонні тіла. Описана їх клініка та методи
видалення різного характеру сторонніх тіл зовнішнього слухового ходу у дітей. Відмічено, що
клініка неживих сторонніх тіл зовнішнього слухового ходу залежить від їх величини, форми і
характеру, лікувальна тактика визначається характером такого стороннього тіла, його величиною і формою, а також клінічною симптоматикою. Підкреслено, що видалення сторонніх тіл
зовнішнього слухового ходу, як неживих, так і
живих, повинен проводити тільки оториноларинголог.
Г.С. Протасевич (2007) в спостереженні з
практики “Живі сторонні тіла зовнішнього слухового ходу” описав випробувані власне на собі
два випадки потрапляння живих сторонніх тіл
(комах) в зовнішній слуховий хід з різною симптоматикою. В одному випадку (1957 р.) стороннє тіло потрапило у правий зовнішній слуховий хід вночі під час сну. Відмічався різкий
біль у вусі, відчуття “повноти” і шкрябання у
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ньому. Після вливання кількох крапель спирту
денатурату з нього виповзла панцирна комаха
світлозеленого кольору, довжиною біля 3-4 мм.
В другому випадку (1999 р.) під час перебування в лісі у зовнішній слуховий хід (знову ж таки
правий) потрапило живе стороннє тіло, яке викликало закладеність, шум, шкрябання у вусі.
Після закрапування у зовнішній слуховий хід
кількох крапель горілки (спирту не виявилось)
через деякий час шкрябання у вусі припинилось.
На другий день в обласній лікарні черговим
оториноларингологом за допомогою гачка було
видалено стороннє тіло, яке виявилось комахою,
сірого кольору, довжиною до 4-5 мм. Проаналізувавши ці випадки, автор підкреслив, що за
клінічною симптоматикою живі сторонні тіла
зовнішнього слухового ходу можуть бути двох
видів: 1) ті, що дотикаються до барабанної перетинки, подразнюють її і викликають різкий біль
у вусі; 2) ті, що не дотикаються до барабанної
перетинки, тому болю не викликають, а спричиняють закладеність, шум, шкрябання у вусі.
Живі сторонні тіла зовнішнього слухового ходу у дорослих осіб в тезах “Живі сторонні
тіла зовнішнього слухового ходу у дорослих”
описали О.І. Яшан, П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич і співавтори (2011). Такі сторонні тіла автори спостерігали в 9 лікувальних закладах: Дзержинській (нині Романівській) і Ємільчинській
центральних районних лікарнях Житомирської
області, Калуській центральній районній лікарні
Івано-Франківської області, Кременецькій, Теребовлянській і Чортківській центральних районних лікарнях Тернопільської області, Тернопільській обласній комунальній клінічній лікарні (нині Університетській лікарні), Тернопільській обласній комунальній дитячій клінічній лікарні, Тернопільській міській комунальній клінічній лікарні.
Всього спостерігалось 111 хворих віком
від 25 до 49 років. Серед сторонніх тіл були
блохи (у 19 хворих), таргани (у 27), панцирні
комахи (у 6), інші комахи (у 45), личинки
м’ясних мух (у 14 хворих). Наведена клініка
живих сторонніх тіл зовнішнього слухового ходу, яка залежала від величини і характеру стороннього тіла, і методи їх видалення, що також
залежали від величини і характеру стороннього
тіла. Відмічено, що лікувальна тактика визначається величиною стороннього тіла і його характером.
О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура і
співавтори (2011) в тезах “Живі сторонні тіла
зовнішнього слухового ходу у дітей” проаналізували такі сторонні тіла у цієї категорії хворих
(у 132 дітей). При цьому описані різні живі сторонні тіла і способи їх видалення. Клінічна сим-
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птоматика і лікувальна тактика такі ж, які наведені в попередній роботі. Також підкреслено,
що сторонні тіла зовнішнього слухового ходу
(живі і неживі) повинен видаляти тільки оториноларинголог.
І.А. Яшан і О.І. Яшан (2001) в спостереженні з практики “Особливості живих сторонніх
тіл у зовнішньому слуховому ході при хронічному гнійному середньому отиті” описали ці
особливості. Автори спостерігали 25 випадків
живих сторонніх тіл у зовнішньому слуховому
ході (блохи, таргани, личинки мух) у хворих на
хронічний гнійний середній отит.
Відмічено, що за останні роки видовий
склад живих сторонніх тіл дещо змінився. Раніше дуже рідко зустрічали тарганів, що залазили
у вухо. За останні 3 роки в ЛОР-клініку звернулось 12 осіб, із зовнішнього слухового ходу у
яких були видалені таргани.
Описано механізм попадання живих сторонніх тіл у зовнішній слуховий хід і методики
їх видалення. Автори вважають, що найзручніше видаляти сторонні тіла з вуха під контролем
операційного мікроскопа. Підкреслюється, що
використання операційного мікроскопа особливо корисне у випадках, коли частина живого
стороннього тіла (кліща чи личинки мухи) занурилась у тканини зовнішнього чи середнього
вуха. На погляд авторів, видалення всіх сторонніх тіл з вуха (і, в першу чергу живих) слід виконувати у лежачому положенні хворого, коли
його голова нерухомо фіксована до стола, що
значно полегшує всі маніпуляції у вусі.
Г.С. Протасевич (2009) в тезах “Сторонні
тіла зовнішнього слухового ходу в дітей і дорослих” навів дані про сторонні тіла зовнішнього
слухового ходу в цих категоріях хворих. Описано характер сторонніх тіл, клінічні прояви і лікувальну тактику при сторонніх тілах різного
характеру і різної величини.
В тезах “Використання явища церуменолізису в отології” Г.С. Протасевич, І.В. Хоружий, О.В. Говда і співавтори (2011) описали це
явище при видаленні сіркового корка з зовнішнього слухового ходу у 16 пацієнтів віком від 20
до 52 років. З цією метою хворі застосували
препарат А-церумен, який розплавляв сірковий
корок. А-церумен застосовували двічі на день
протягом 4 днів згідно інструкції, тобто закрапували половину вмісту одноразової упаковки в
кожне вухо і тримали приблизно 1 хв, після чого
промивали зовнішній слуховий хід фізіологічним розчином натрію хлориду. Температура
розчинів дорівнювала температурі тіла хворого.
Тривалість лікування визначалась індивідуально
лікарем. Відмічено, що терапевтична ефективність препарату А-церумен при лікуванні хвоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

рих з сірковим корком зовнішнього слухового
ходу виявилась високою і що препарат Ацерумен є сучасною альтернативою існуючим
методам видалення сіркового корка зовнішнього слухового ходу, оскільки в переважній більшості випадків при його застосуванні сірковий корок не тільки розм’якшується, а й самостійно видаляється без промивання слухового
ходу.
В тезах “Нові можливості видалення сіркового корка зовнішнього слухового ходу у дітей” Г.С. Протасевич, Т.В. Чортківський, В.А.
Башинский і співавтори (2011) навели дані про
використання А-церумену у лікуванні 14 дітей з
сірковим корком зовнішнього слухового ходу.
А-церумен застосовували двічі на добу (вранці і
ввечері) протягом 4 днів згідно інструкції, тобто
закрапували половину вмісту одноразової упаковки в кожне вухо і тримали приблизно 1 хв,
після чого промивали зовнішній слуховий хід

фізіологічним розчином натрію хлориду. Температура розчинів дорівнювала температурі тіла
дитини. Тривалість лікування визначалась індивідуально лікарем. Лікування виявилось ефективним більше ніж у 2/3 дітей.
Таким чином, публікації наукових робіт
оториноларингологів Тернопільщини по сторонніх тілах і сірковому корку зовнішнього слухового ходу складають 0,99 % від загального
числа наукових публікацій (1102) оториноларингологів Тернопільщини. Частіше публікувались роботи по сторонніх тілах, рідше – по сірковому корку. Метод видалення стороннього
тіла визначався його характером і величиною.
Лікування сіркового корка здійснювалось застосуванням А-церумену. Допускаємо, що наведені
в цій статті відомості матимуть теоретичне і
практичне значення для оториноларингологів та
інших спеціалістів (хірургів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів та ін.).

© О.В. Говда, Г.С. Протасевич, В.В. Ніколов, Г.П. Кицай, Т.В. Чортківський, І.В. Войнаровський, 2013

Т.М. ГОЛУБОК-АБИЗОВА, Ю.В. ДЄЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ СЛУХОВИХ ВАД
У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ
Проблема хронічної сенсоневральної приглухуватості є надзвичайно актуальною з огляду
на поширеність захворювання серед усіх груп
населення, щорічне збільшення числа хворих,
обумовлене постарінням хворих та негативним
впливом гомінкого оточення. Порушення слуху
розвивається поступово, а ефективність лікування слухових вад критично залежна від терміну виникнення захворювання. Нажаль, пізнє
звернення пацієнтів, призводить до виникнення
стійких незворотних слухових вад, де адекватним реабілітаційним заходом є проведення електроакустичного лікування. Арсенал слухових
апаратів дає змогу відновити втрачену слухову
функцію та зберегти розбірливості мови. Особливу категорію хворих становлять пацієнти,
яким вперше проводиться слухопротезування.
Наявність супутньої неврологічної патології,
цукровий діабет, похилий вік хворих, емоційні
чинники потребують особливої уваги з боку лікаря на етапі адаптації до слухового апарата та
пошуків додаткових можливостей покращення
цього процесу.
Під нашим спостереженням знаходилась
хворі, яким на адаптаційному етапі слухопротезування (повторні настроювання слухових апаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ратів та програмне анкетування за допомогою
APHAB (Abbreviated Profile of Hearing Aid
Benefit) кожні 2 тижні протягом 1 місяця, призначався курс медикаментозної терапії метаболічним антигіпоксантом Цитофлавін® (виробництво «НТФФ ПОЛИСАН», м. Санкт-Петербург,
Російська Федерація) по 1 таблетці 2 рази на
добу протягом 1 місяця. До складу препарату
входять янтарна кислота, нікотинамід, рибоксин
(інозин), рибофлавіна мононуклеотид. Мультикомпонентний склад Цитофлавіну® спричиняє
дію на різні ланки метаболізму клітин. Янтарна
кислота збільшує споживання кисню за рахунок
підсилення транспорту електронів в мітохондріях. Поєднання янтарної кислоти з нікотинамідом та рибоксином, створює основу для застосування препарату у хворих з різного типу хронічними дегенеративно-дистрофічними захворюваннями. Хронічна сенсоневральна приглухуватість є поліетіологічним, поліпатогенетичним захворюванням, застосування Цитофлавіну® при якому, дозволяє підтримувати нейрональний гомеостаз ушкоджених клітин завитки.
Застосування медикаментозного супроводу слухопротезування не зайшло широкого
висвітлення в доступній літературі, проте, доці-
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льність використання лікарських препаратів,
антиоксидантів зокрема, є цілком виправданим,
а випадку супутньої патології – необхідним.
Призначення Цитофлавіну® сприяє зменшенню
оксидантного стресу і може запобігати поглибленню слухових порушень. Перевагами Цитофлавіну® є: комплексний склад, полімодальність
дії, відсутність лікарської взаємодії та можливість амбулаторного застосування.
Результати оцінки APHAB свідчили про
більш позитивну динаміку у групі хворих «слу-

хові апарати + Цитофлавін®»: пацієнти відмічали зменшення вушного шуму, покращення розбірливості мови, стабілізацію емоційного стану,
прискорення звикання до слухових апаратів.
Таким чином, призначення таблетованого
комплексного цитопротектора Цитофлавін®
може бути ефективним медикаментозним доповненням індивідуального алгоритму електроакустичної корекції у хворих на хронічну сенсоневральну приглухуватість з метою оптимізації
складного та тривалого адаптаційного процесу.

© Т.М. Голубок-Абизова, Ю.В. Дєєва, 2013

Т.М. ГОЛУБОК-АБИЗОВА, Я.В. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА)
АУДІОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ: ЕТАПИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Проблема реабілітації хворих з незворотними слуховими порушеннями є однією з найактуальніших проблем сучасної медицини. Кількість хворих збільшується щорічно. Втрата слуху є основним чинником обмеження людини в
спілкуванні, навчанні, праці, повноцінній активності в повсякденних життєвих ситуаціях. Досить часто втрату слуху супроводжують соціальні зміни в житті людини - втрата роботи, статусу в суспільстві, когнітивні, емоційні, комунікативні порушення. Своєчасне виявлення слухової вади та проведення адекватної аудіологічної реабілітації дає змогу запобігти ізоляції людини від соціального, домашнього, професійного оточення, мінімізувати фінансові проблеми,
пов’язані з втратою професії, розвитку стресу та
емоційних порушень.
Завдяки сучасним високотехнологічним
засобам відновлення слуху, відбулися принципові зміни в підходах до реабілітації: нові покоління слухових апаратів, імпланти середнього
вуха, багатоканальні системи кохлеарної імплантації використовують всі найсучасніші
стратегії кодування мовної інформації.
Не дивлячись на високу ефективність таких засобів, відсоток користувачів слуховими
апаратами складає від 10 до 16% від всіх хворих, які цього слухопротезування потребують.
Серед причин відмови від слухопротезування
найчастіше називають високу вартість слухових
апаратів, низьку їх ефективність, психологічне
негативне сприйняття слухового апарата (слуховий апарат – ознака похилого віку).
Реабілітаційна аудіологія охоплює широке коло проблем, але, вочевидь, потребує розробки адекватних програм, що дозволять оптимі-
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зувати складний процес відновлення порушеної
слухової функції.
Діагностичний етап слухової допомоги
має дати кількісну оцінку проблеми, реабілітаційний – вивчає соціальні, емоційні, супутні
чинники, індивідуальні потреби особи зі слуховою вадою та визначає стратегію подальших
рішень. До процесу реабілітації залучаються
психологи, педагоги, неврологи, лікарі інших
спеціальностей, інженери-акустики, техніки з
виготовлення індивідуальних вушних вкладок,
корпусів слухових апаратів. Але, якщо модель
скринінгу слуху новонароджених добре відпрацьована в усьому світі, а її впровадження в
Україні гальмується економічними негараздами,
то питання масових дослідження слуху дітей
старшого віку та дорослих не розглядаються
взагалі. Результати масштабних досліджень
слухової функції дітей дошкільного та шкільного віку, проведені в сусідній Польщі, виявили
значний відсоток (біля 10%) дітей з різними типами ураження слуху. Діагностика слуху дорослих пацієнтів проводиться за зверненнями хворих. Питання про раннє виявлення захворювання не ставиться.
Аналіз вікового складу хворих, які звертались до сурдологічного кабінету поліклінічного відділення КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня» протягом 2004-2012 рр. виявив, що
найбільший відсоток складають пацієнти від 41
до 60 років та старше 60 р. (29% та 32% відповідно). Нозологічні чинники відповідали загальноприйнятими уявленнями: у 65% хворих діагностовано сенсоневральні ураження, 23% мали
комбіновану втрату слуху, 12% - кондуктивну
приглухуватість.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Слід зауважити такі чинники, як пізнє
звернення хворих (лише 8% від всієї кількості
хворих звернулись за сурдологічною допомогою
в термін до 3 років від виникнення захворювання), значний відсоток сенсоневральних уражень,
погіршення показників функції розбірливості
мови, наявність супутньої патології (цукровий
діабет, гіпертонічна хвороба та інші порушення
системи кровообігу).
Спеціалісту сурдологічного профілю необхідно визначити адекватну індивідуальну медико-реабілітаційну тактику для кожного хворого. Оцінити необхідність та евентуальну ефективність електроакустичних корекційних заходів згідно потреб хворого, рекомендувати програму занять з сурдопедагогом по здобуттю чи
відновленню мовних навичок та комунікативних функцій, залучати психологів, лікарів інших
спеціальностей.
Таким чином, аудіологічна реабілітація є
багатопрофільною дисципліною, що включає

медичну та соціальну реабілітацію, для ефективної роботи котрої необхідні:
- впровадження універсального скринінгу
слуху новонароджених, дітей старшого віку,
дорослих пацієнтів (осіб старшого віку);
- відбір кандидатів на кохлеарну імплантацію, післяопераційне настроювання мовного
процесора та забезпечення реабілітаційного
процесу в цілому;
- підбір, встановлення, настроювання слухових апаратів, післяустановче спостереження
за слухопротезованими хворими;
- інтеграція пацієнтів в мовне середовище,
підбір допоміжних засобів реабілітації;
- повторні консультування хворих.
Цілком зрозуміла необхідність оптимізації існуючих алгоритмів допомоги хворим, направлена на визначення індивідуальних функціональних потреб хворого, а не симптоматології
ураження слуху, як і важливість розробки нових
комплексних підходів до слухової реабілітації.

© Т.М. Голубок-Абизова, Я.В. Шкоба, 2013

І.І. ГОРІШНІЙ, В.В. КРИВША, Ю.Д. ПАВЛИШИН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВІДДАЛЕННІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ СЕКРЕТОРНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ
В останні роки намітилась тенденція до
збільшення питомої ваги негнійних захворювань середнього вуха, серед яких значне місце
займає секреторний середній отит. Високий
процент захворюваності, скудність або відсутність скарг, часті рецедиви, відсутність, або мінімальна значимість ефекту від проведеного
консервативного лікування, незворотні наслідки
– основні риси клінічного перебігу ХССО на
даний момент.
Актуальність вивчення проблеми ХССО,
зумовлена дисфункцією слухової труби, пояснюється високим рівнем його розповсюдження і
є причиною стійкої приглухуватості. Остання
може неблагоприємно впливати на формування
мови у дітей і загальний розвиток дитини при
захворюванні на ХССО в дитячому віці.
Також суттєво знижується рівень соціальної активності у дорослих пацієнтів з ХССО,
приймаючи до уваги той факт, що максимальний відсоток захворюваності випадає на найбільш соціально активний вік – 25-50 років.
Не дивлячись на вдосконалення методів
консервативного лікування хворих на ССО, заЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

лишається багато дискутабельних і не вирішених питань, та якби успішно не проводились
методи консервативного лікування, значна частка хворих буде підлягати хірургічному лікуванню.
На наш погляд вивчення клінічного перебігу ХССО в залежності від форми захворювання і його наслідків, розробка комплексного методу лікування мають важливе практичне значення.
Метою нашого дослідження було поглиблене вивчення клінічної характеристики серозної форми, слизової форми ХССО та їх наслідків на основі анамнезу, об’єктивного стеження,
отомікроскопії, даних тимпанопункцій, біохімічного дослідження секрету, імпедансометрії,
аудіометрії, ендоскопії, КТ і динамічного стеження.
Нами проведений ретроспективний аналіз
безпосередніх та віддалених результатів лікування за даними стаціонарних та амбулаторних
історій хвороб 137 пацієнтів (190 випадків) хворих на ХССО, які отримували курс комплексного лікування. Вік хворих був від 16 до 60 років
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Осіб чоловічої статі було 77, жіночої – 60. Тривалість захворювання становила від 6 місяців до
10 років і більше. Причиною ХССО було порушення функції слухової труби на фоні хронічних захворювань ВДШ. Усіх хворих впродовж
1998–2012 рр. лікували та спостерігали у нашій
клініці на базі КОКЛ. Критеріями включення в
дослідження були наявність у хворих ХССО.
Хворих розподілили на 2 групи залежно від форми ХССО: 1-ша група: 52 хворих (69 випадків),
у яких була серозна форма ХССО; 2-га група: 54
хворих (73 випадків), у яких була слизова форма
ХССО. В групу порівняння був 31 пацієнт (48
випадків). Групи хворих не відрізнялися за віком і статтю, більшість складали чоловіки та
особи молодого та середнього віку.
Визначали ступінь приглухуватості до
лікування: пороги повітряно-проведених звуків
на основних мовних частотах були наступними:
в І групі хворих cередні величини порогів слуху
становили 24,71 + 0,21 дБ (p<0,05); в ІІ групі:
33,14-_+0,16 дБ (p<0,05); в групі порівняння:
32,23 + 0,1 дБ (p<0,05). За даними імпедансометрії наявність рідини в порожнині середнього
вуха підтверджувались тимпанограмами типу
“В” в І і ІІ групах у всіх досліджуваних групи
порівняння,
Комплексне лікування хворих з серозною
формою було наступним:
1) санація ВДШ + тимпанопункція, парацентез, промивання барабанної порожнини з
активною евакуацією секрету відсмоктувачем і
введенням розчину хімопсину в малій концентрації, антибіотика з гідрокортизоном; 2) консервативне лікування дисфункції слухової труби
(адреналізація, продування, катетеризація з введенням судинозвужуючих розчинів, кортикостероїдів; 3) короткочасне шунтування барабанної порожнини (1-3 міс.); 4) призначення імуномодуляторів; 6) ендоназальний фонофорез з ма-

зю “Гіоксізон” при набряках вічка слухової труби. Лікування хворих з слизовою формою полягало в наступних комплексних діях: 1) cанація
ВДШ + тимпанопункція, парацентез, активне
відсмоктування секрету з послідуючим введенням розчину антибіотика з гідрокортизоном; 2)
консервативне лікування дисфункції слухової
труби (адреналізація, продування, катетеризація
з введенням, судинозвужуючих розчинів, кортикостероїдів, муколітиків; 3) ендоназальний
фонофорез з мазю “Гіоксізон” при набряках вічка слухової труби; 4) ендауральний фонофорез;
5) довготривале транстимпанальне шунтування
барабанної порожнини (від 3 до 12 місяців) до
відновлення дренажної функції слухової труби;
6) меатотимпанотомія з видаленням желеподібного густого слизового секрету і дренуванням
барабанної порожнини; 7) імуномодулятори; 8)
муколітики. Лікування хворих в групі порівняння було традиційним: тимпанопункція, парацентез, шунтування, муколітики.
Після проведеного комплексного лікування позитивний клініко-функціональний результат у хворих з серозною формою ХССО в
найближчому періоді після лікування складав
86,7 %, а у віддаленому 92,3%; у хворих із слизовою формою ХССО – 81,5 % та 91,8%, в групі
порівняння 32,15% та 26,29%. Також в групі
порівняння в різний термін (від 3 до 10 років)
виникли наступні ускладнення (наслідки): ретракційна кишеня у 8 хворих, латентний мастоїдит у 2 хворих, хронічний епітимпанит з холестеатомою у 10 хворих, адгезивний отит у 3 хворих.
Аналізуючи дані власних спостережень
ми прийшли до висновку, що лікування хворих
на ХССО повинне бути комплексним з урахуванням клінічної форми захворювання, це дозволяє запобігти переходу секреторного отиту
до незворотних наслідків.

© І.І. Горішній, В.В. Кривша, Ю.Д. Павлишин, 2013

І.І. ГОРІШНІЙ, Ю.Д. ПАВЛИШИН, О.І. ГОРІШНЯ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОКАЗАННЯ ДО МІРИНГОТОМІЇ І ШУНТУВАННЯ БАРАБАННОЇ ПЕРЕТИНКИ,
ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ НА ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОМУ ЕТАПІ
Найбільш частим оперативним втручання
в практиці оториноларинголога єміринготомія
(МТ). Це – хірургічна процедура, в процесі якої
робиться маленький розріз барабанної перетинки в межах задньо-нижнього або пердньо-
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нижнього квадрантів. Завдяки міринготомії тиск
у барабанній порожнині вирівнюється і
забезпечується відтік інфікованої рідини при
ГСО, видалення рідини з середньоговуха при
ХССО, створюються умови для транстимпанаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

льного шунтування. З історії відомо, що у 1869
р. Адам Політцер вперше провів міринготомію і
зробив спробу шунтування при лікуванні катара
середнього вуха та слизово-гнійних захворювань вуха. Однак на той час цей метод лікування
не прижився, і вентиляційні трубки не мали успіху, вони були заборонені через високу частоту
ускладнень. У 1952 році Беверли Армстронг
відновив використання вентиляційних трубок
(ВТ). З того часу по сей день техніка МТ і встановлення ВТ, їх форма і матеріал значно змінились. Більшість молодих практикуючих лікарів
обережно відносяться до МТ і шунтування БП,
це пов’язано з можливими ускладненнями.
Показання для МТ являються: стійка набряклість і випинання барабанної перетинки,
різкий біль при ГСО; ускладнення гострого середнього отиту: мастоїдит, параліч лицьового
нерва або менінгіт; рецидивуючий середній
отит, ослаблений імунітет (табл. 1).
Ускладнення пов’язані з МТ і МТ з встановленням шунтів на щастя не часто виникають
і відомі всім хірургам. Ускладнення при міринготомії діляться на: передопераційні, під час
операції, післяопераційні у віддаленому періоді.
З власного досвіду можемо вказати, що найбільш частою проблемою в передопераційному
періоді є підготовка пацієнта, якому показано це
оперативне втручання.Так при ХССО термін і
показання до оперативного втручання дуже важливі. Бо відомо, що евакуація секрету з барабанної порожнини може бути самостійною в
більшості випадків, а оториноларинглогу треба
вирішити: робити МТ, МТ з ВТ чи ні. Перед
проведенням МТ ми повинні чітко встановити
діагноз: вивчити анамнез і скарги хворого (звертаємо увагу на хронічні соматичні хвороби),
провести огляд ЛОР-органів, отомікроскопію,
пневмоотоскопію (за допомогою воронки Зігля),
тимпанометрію, аудіометрію. Також передопераційне обстеження хворих повинно бути спрямованим на виявлення аномалій БП і середнього
вуха, а саме гломусних пухлин, судинних аномалій (високого стояння цибулини яремної вени, дегистенцій сонної артерії). При визначені
даної патології можна попередити непередбачені ситуації виникнення кровотечі під час операції. Можливість травмування цих судин є протипоказанням до проведення МТ і шунтування.
У хворих з одностороннім ХССО треба прицільно досліджувати порожнину носа і носоглотку
для виключення новоутворення. В передопераційному періоді пацієнти повинні бути проінформованими про всі можливі ускладнення і знати
чому важливість проведення оперативного
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втручання перевищує ризик можливих ускладнень. Тоді в післяопераційному періоді при виникненні ускладнень у хворого не виникає зайвих запитань і негативізму. Для цього в нашій
клініці перед оперативним втручанням пацієнт
підписує інформовану згоду, яка фіксується в
історії хвороби. Якщо у хворого є алергія, системні захворювання, хронічні соматичні хвороби – це ускладнює післяопераційний перебіг з
тенденцією до ускладнень. При алергічних захворюваннях треба починати лікувати основного захворювання, а потім вирішувати питання
про МТ і дренування барабанної порожнини.
Передопераційна підготовка пацієнта повинна
перекривати можливі ускладнення.
Техніка цього оперативного втручання
добре вивчена і знайома кожному фахівцю. В
нашій клініці МТ ми проводимо наступним чином: 1) видалення сірчаних мас з зовнішнього
слухового проходу; 2) місцеве знеболення: інфільтративна анестезія розчином новокаїна, лідокаіна (після проби), з попередньою премедикацією. Якщо плануємо взяти секрет з БП на бактеріологічне дослідження, треба видалити залишки анестетика з зовнішнього слухового проходу перед процедурою;3) положення хворого:
лежачи на спині, голова повернута в бік здорового вуха; хворого треба попередити, що під час
процедури він не рухав головою при відчутті
дискомфорту у вусі, так як ми працюємо гострим інструментом, або попросити асистента
утримувати голову хворого; 4) вставляємо вушну лійку в зовнішній слуховий прохід і візуально визначаємо місце де будемо проводити МТ;
5) серпоподібним мікро-ножем робимо розріз
БП; широкий розріз БП може бути проведений
при затяжній і упорній гноєтечі; 6) забираємо
мікро-ніж; 7) для аспірації рідини з барабанної
порожнини використовуємо відсмоктувач; при
потребі дослідження секрету на мікрофлору,
останній треба брати під час тимпанопункції, а
не з слухового каналу, так як до неї може приєднатись флора зовнішнього слухового проходу;
8) при потребі ставимо шунт (при ХССО, ателектазі БП, ретракційній кишені); 8) при туалеті
зовнішнього слухового проходу не використовуємо 3% розчин перекису водню а видаляємо
залишки рідини турундами; 9) забираємо вушну
воронку; 4) ставимо в слуховий прохід стерильну турунду.
Пацієнтам пояснюємо, що вухо треба
утримувати сухим протягом 5-7 днів після МТ,
особливо звертаємо увагу на те що під час миття
голови вухо треба обтурувати тампоном з вазеліном.
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Хірургічна процедура

Міринготомія

Міринготомія
з шунтуванням

Показання до оперативного втручання
1.ГСО з вираженим больовим синдромом
(для негайного полегшення болю і тиску
в БП).
2.Гнійні ускладнення ГСО (мастоїдит,
параліч лицевого нерва, менінгіт, менінго-енцефаліт, абсцес мозку).
1.ХССО.
2.Рецидивуючий ГСО.
3.Дисфункція слухової труби.
4.Ателектаз БП.
5.Ретракційна кишеня.

В нашій клініці з 2009 р. по 2012 р. було
проведено 234 міринготомії з них 38 з шунтуванням. Ускладнень в передопераційному періоді не було, всі оперативні втручання були проведенні по чітким показанням, вказаними в таблиці. Про інтраоперативні і післяопераційні
ускладнення ми розповімо в наступних повідо-

Протипоказання
1.При аномальному розташуванні
яремної вени.
2.Дегистенції сонної артерії
3.Гломусна пухлина
3.Кохлеарнийімплант,
4.Гострий зовнішній отит
(відносний протипоказ)
5.Відмова пацієнта від співпраці
(відносний протипоказ).

мленнях. Кожен практичний лікар повинен володіти методикою міринготомії і проводити
шунтування барабанної порожнини, чітко знати
показання і протипоказання для даних хірургічних процедур, а при виникненні ускладнень
вміти їх подолати.

© І.І. Горішній, Ю.Д. Павлишин, О.І. Горішня, 2013

Н.В. ГУБИН, Ю.Н. КРАВЧЕНКО, Г.И. ГАРЮК, В.Н. ГУБИН, В.Л. ЧУВАКОВ
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ САРКОМЫ КАПОШИ C ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЛОР-ОРГАНОВ
ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ),
несмотря на совершенствование мероприятий
направленных на его лечение и профилактику, в
Восточной Европе, в том числе и в Украине,
продолжает распространятся достаточно быстрыми темпами. При этом судебно-медицинские
эксперты чаще сталкиваются с ВИЧ при экспертизе живых лиц по поводу половых преступлений в случаях изнасилования. При судебномедицинском исследовании трупов лиц инфицированных ВИЧ умерших дома или на улице
экспертам чаще всего приходится проводить
диагностику в направлении распознавания
имеющегося у них оппортунистического заболевания, которое и приводит к наступлению
смерти. При этом в патологический процесс могут вовлекаться различные органы и системы, в
том числе и ЛОР органы. При жизни такие пациенты обращаются к различным специалистам
в том числе и отоларингологам для оказания им
как плановой так и неотложной медицинской
помощи. Адекватно проведенная диагностика
патологии врачами у таких пациентов и грамотно составленная медицинская документация
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значительно
облегчают задачу судебномедицинского эксперта по составлению выводов
и ответа на вопросы, интересующие судебноследственные органы в случае наступления
смерти. При этом, при исследовании трупа лица
инфицированного ВИЧ основная задача судебно-медицинского эксперта сводится к диагностике оппортунистического заболевания и правильному установлению причины смерти. Из
этих позиций на наш взгляд представляет интерес случай судебно-медицинской экспертизы
трупа гражданина Р. с саркомой Капоши. Труп
гр-на Р. был обнаружен дома соседями со слов
которых было известно, что Р. состоял на учете
в центре по борьбе со СПИДом г. Харькова. За
год до смерти ему был установлен онкологический диагноз, какой в материалах случая не
уточнялось. При наружном исследовании трупа
Р. установлено, что кожные покровы в общем
были бледными, а кожа лица синюшная. На всей
поверхности кожи лица, грудной клетки, спины,
живота, конечностей усматривались множественные узелковые образования размерами от
4,0х3,0х2,5 см до 3,5х2,5х2,0 см, синюшноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

бурого цвета, плотноватые на ощупь. При внутреннем исследовании трупа в области корня языка, язычной мендалины со стороны слизистой
оболочки глотки, слизистой оболочки пищевода,
а также нижележащих отделах желудочнокишечного тракта, желудка, толстого и тонкого
кишечника усматривались множественные шаровидные, выпячивающиеся в полость органов образования, плотные на ощупь, размерами от
3,5х2,5х2,0 до 4,0х3,5х2,0 см, буроватосинюшного цвета, на разрезе прораставшие через
всю толщу стенки органов. При вскрытии грудной клетки в плевральных полостях имелись
множественные плотные спайки, и по 500 мл
прозрачной жидкости, желтоватого цвета. Ткань
легких на разрезе имела темно-красный цвет,
была малокровная, с очаговыми участками уплотнения легочной ткани, коричневато-черного
цвета, размерами от 3,5х4,0х2,0 см до 5,5х4,5х3,0
см. Результаты иммуноферментного анализа направленные на установление антител к структурным белкам ВИЧ в крови от трупа были положительными. Судебно-гистологическое исследование подтвердило наличие злокачественного но-

вообразования кожи у Р. Таким образом с учетом
всех результатов исследования, принимая во
внимание известные обстоятельства случая, мы
пришли к заключению, что у Р имелось заболевание - синдром приобретенного иммунодефицита человека, вызываемый ВИЧ. Указанное заболевание в своем течение осложнилось развитием
злокачественного новообразования кожи (саркомы Капоши) с метастазированием во внутренние
органы (корень языка, глотку, пищевод, толстую
и тонкую кишку, желудок легкие), что привело к
интоксикации организма, которая и явилась непосредственной причиной смерти Р.
Таким образом, анализ приведенного наблюдения показывает, что с диагностикой оппортунистических заболеваний обусловленных
ВИЧ могут сталкиваться специалисты самого
различного профиля (отоларингологи, дерматологи и др.). Вместе с тем судебно-медицинская
экспертиза таких случаев требует от судебномедицинского эксперта достаточно глубоких
знаний данной патологии, так как от этого будет
зависеть объективность и доказательная ценность экспертных выводов.

© Н.В. Губин, Ю.Н. Кравченко, Г.И. Гарюк, В.Н. Губин, В.Л. Чуваков, 2013

Л.В. ГУЛЯЕВА, Е.Л. БАНЬКОВСКАЯ, Т.И. КОРОВАЙКО (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
БОЛЬ В ГОРЛЕ У ДЕТЕЙ
Воспалительные заболевания глотки являются одной из наиболее распространенных
причин обращения детей к детским отоларингологам, педиатрам, семейным врачам поликлиник. В свою очередь, в структуре оперированных больных заболевания лимфоглоточного
кольца занимают ведущее место в детских отоларингологических стационарах.
Плохая переносимость боли в области ротоглотки маленькими пациентами, и как следствие отказ от приема пищи, неумение полоскать
горло, негативное восприятие вкусовых качеств
многих лекарственных препаратов местного
применения – это те трудности, с которыми постоянно сталкивается детский отоларинголог.
Среди врачей отоларингологов до настоящего времени отсутствует единая тактика
на ведение послеоперационного периода у
больных, которым проводилось оперативное
лечение на лимфоглоточном кольце. Болевой
синдром, возникающий в ответ на операционную травму, приобретает наибольшую актуальЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ность в педиатрической практике, так как страдает, прежде всего, качество жизни детей.
В послеоперационном периоде возникает
явления реактивного воспаления ткани и опасность микробной контаминации раневой поверхности, что требует назначения противовоспалительных и противомикробных препаратов.
В практике отоларингологического отделения Республиканской детской клинической
больницы г. Симферополя мы широко используем препарат «ТАНТУМ-ВЕРДЕ» производство фирмы «АНЖЕЛИНИ ФРАНЧЕСКО, Италия». Действующее вещество – бензидамина
гидрохлорид, является нестероидным противовоспалительным препаратом местного действия
и относится к группе индазолов. Противовоспалительное действие обусловлено ингибированием провоспалительных цитокинов.
Местно-анестезирующая активность связана со структурными особенностями молекулы
бензидамина, подобной местным анестетикам.
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«ТАНТУМ ВЕРДЕ» хорошо проникает через
слизистую оболочку и насыщает пораженную
ткань. Улучшает процессы регенерации ткани
раневой поверхности.
Минимальная ингибирующая концентрация (МИК) бензидамина для большинства бактерий составляет 320-1280 мкг/мл, что значительно ниже, чем концентрация бензидамина в
препарате «ТАНТУМ-ВЕРДЕ» (1500 мкг/мл).
Фунгицидный
эффект
«ТАНТУМВЕРДЕ» обусловлен прямым повреждением цитоплазматической мембраны Candida Albicans.
Показания к применению данного препарата следующие: ангины, паратонзиллярный
абсцесс, состояния после оперативных вмешательств на лимфатическом кольце, фарингомикоз, тонзиллофарингиты, стоматиты.
Важно отметить, что бензидамин не вызывает побочных эффектов, характерных для

системных препаратов этой группы (агранулоцитоз, тромбоцитопения, снижение агрегации
тромбоцитов).
«ТАНТУМ-ВЕРДЕ» выпускается в форме
раствора для местного применения 120 мл и в
форме дозированного спрея для местного применения – 30 мл (176 доз). Обладает приятным
мятным вкусом.
Препарат разрешен к применению в виде
спрея с 4-х летнего возраста, в виде раствора – с
12-ти летнего.
Использование препарата позволяет сократить применения системных противовоспалительных средств и анальгетиков, что особенно актуально в педиатрической практике и рекомендовать его в качестве симптоматического
средства в практике отоларинголога, педиатра,
семейного врача в условиях стационара и поликлиники.

© Л.В. Гуляева, Е.Л. Баньковская, Т.И. Коровайко, 2013

Л.В. ГУЛЯЕВА, Е.Л. БАНЬКОВСКАЯ, В.В. МУРАНОВА, Т.И. КОРОВАЙКО
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ПРОБЛЕМА ЗАЛОЖЕННОСТИ НОСА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Частота распространения заболеваний носа и околоносовых пазух у детей составляет 2830% среди всех заболеваний верхнего отдела
дыхательных путей и наблюдается во всех возрастных группах детей, начиная с периода новорожденности.
Заложенность носа ухудшает качество
жизни пациента, нарушает сон, аппетит, повседневную активность, что особенно важно в педиатрической практике.
В протоколе лечения этой группы заболеваний особенное место занимают топические
декогнестанты, которые представляют собой
ключевое звено патогенетической терапии носа,
околоносовых пазух и уха.
Необходимо отметить, что основной проблемой применения местных сосудосуживающих средств является «высушивание слизистой
оболочки носа». Поэтому перспективным является использование средств, которые наряду с
действующим веществом содержат увлажняющие компоненты.
Увлажняющие компоненты способствуют
более равномерному распределению сосудосуживающего ингредиента на поверхности слизистой оболочки носа и, следовательно, более
длительному эффекту.
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Среди небольшого количества препаратов,
соответствующих современным требованиям к
сосудосуживающему препарату в педиатрической
практике мы широко используем деконгестант
ОТРИВИН, который производит фирма «Новартис» (Швейцария). Действующее вещество – ксилометазолин. Являясь альфаадреномиметиком,
ОТРИВИН вызывает стимуляцию адренергических рецепторов гладкой мускулатуры сосудистой
стенки с развитием обратимого спазма.
ОТРИВИН содержит сорбитол, который
обладает свойствами увлажнителя, нормализует
уровень жидкости в слизистой, не допуская пересыхания и раздражения, оказывает смягчающее действие и метилгидроксипропилцеллюлозу, усиливающую увлажняющий эффект за счет
усиления вязкости раствора. Данную фармацевтическую форму принято считать одной из самых щадящих и безопасных для носа совсем
еще крохотных детей.
Преимуществами препарата ОТРИВИН
является высокая эффективность, которая позволяет активно снимать заложенность носа, не
раздражая ее и не нарушая функцию реснитчатого эпителия носоглотки. Препарат назначается с 3 месячного возраста, что говорит о его высокой безопасности.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

В состав лекарственной формы препарата
ОТРИВИН МЕНТОЛ, наряду с действующим
веществом и увлажняющими компонентами,
входят ментол и эвкалипт. Ментол получают из
мяты перченной. Это вещество обладает выраженным антибактериальным эффектом.
Другой компонент препарата ОТРИВИН
МЕНТОЛ - Эвкалипт получают из растения семейства миртовых. Этот вещество, является
сильным антисептическим и противовоспалительным средством. Благодаря ментолу и эвкалипту, идеально сочетающимся с основным сосудосуживающим компонентом препарата,
ОТРИВИН моментально облегчает носовое дыхание и уменьшает насморк. Продолжитель-

ность действия препарата до 10 часов, возможность применения до 2 недель.
Показания:
- Острые и хронические воспалительные
заболевания носа и параназальных синусов;
- Аллергические риниты;
- Состояния после эндоназальных оперативных вмешательств;
- Острые отиты (для восстановления вентиляционной функции слуховой трубы).
При назначении современных декогнестантов детям в составе комплексной терапии
необходимо исходить из соображений максимальной эффективности, высокой безопасности,
удобства применения.

© Л.В. Гуляева, Е.Л. Баньковская, В.В. Муранова, Т.И. Коровайко, 2013

Л.В. ГУЛЯЕВА, М.А. ЗОЛОТАРЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
25 ЛЕТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ КРЫМСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Отоларингологическую службу принято
считать одной из определяющих в состоянии
показателей здоровья населения. Это особенно
важно для развития детской отоларингологии,
так как вопросы, связанные с укреплением детского здравоохранения выдвигаются на передний план среди основных программ государства. Это всеукраинская программа «Украина
3000», «Здоровый ребенок», «От сердца к сердцу», «Услышь мир», «Слух».
Сегодня в Украине под руководством
Главного отоларинголога МОЗ Украины, академика Национальной Академии наук Украины,
профессора Д.И. Заболотного функционирует
четко регламентируемая система оказания специализированной
оториноларингологической
помощи населению страны.
Детские отоларингологии Крыма работают в строгом соответствии с основными законодательными актами по службе.
В лечебно-профилактических учреждениях, подведомственных МЗ АР Крым работает 39
детских отоларингологов. Обеспеченность кадрами на 10 тыс. детского населения (0-17) АР
Крым – 1,03, Украина – 0,9. Однако в 6 регионах
республики отсутствуют детские отоларингологи. В этих регионах оказывают помощь детскому населению взрослые отоларингологии, которые имеют сертификаты по специальности
«Детская отоларингология».
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Уровень аттестованности детских отоларингологов составляет 77,0%. Украина – 73,7%.
Мы тесно сотрудничаем с детским отделом НИИ отоларингологии под руководством
профессора Г.Э.Тимена, кафедрой Детской отоларингологии, сурдологии и фониатрии Академии последипломного образования им. Шупика
под руководством профессора А.Л. Косаковского.
По линии фонда «Украина 3000», программа «Здоровый ребенок» благодаря помощи
профессора А.Л. Косаковского мы получили
современное сурдологическое оборудование:
1. Двухканальный аудиометр Maico М-52.
2. Акустический импедансометр Интеракустикс 235H
3. Аппарат Audera для регистрации отоакустической эмиссии, коротколатентных слуховых вызванных потенциалов, стационарных
слуховых вызванных потенциалов.
Что позволило нам полноценно включится во всеукраинскую программу «Слух», своевременно диагностировать и реабилитировать
детей с нарушениями слуха.
В настоящее время детское население АР
Крыма получает специализированную стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь в полном объеме.
Стационарная помощь представлена 85
койками. Обеспеченность койками на 10 тыс.
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детского населения (0-17 лет) составляет – 2,59
(Украина – 2,02). Показатель обеспеченности
койками на 10 тыс. продолжает оставаться выше
среднеукраинского, несмотря на проведенную
оптимизацию коечного фонда.
В целом, в сравнении со среднеукраинскими показателями детская ЛОР-служба
АР Крым работает стабильно:
- Высокий оборот койки;
- Низкий средний койко-день;
- Высокая хирургическая активность.
Показатели работы говорят о рациональном использовании койки и соответствии ее работы с лечебно – диагностическими стандартами.
ЛОР - отделение КРУ «ДКБ» является организационно-методическим центром детской
отоларингологической службы Крыма. В отделении работают 8 врачей, аттестованных на
ВЫСШУЮ и ПЕРВУЮ врачебные категории.
Трое врачей окончили клиническую ординатуру. Поликлиническое звено представлено отоларингологом, сурдологом, фониатром.
ЛОР-отделение КРУ «ДКБ» – база кафедры отоларингологии КГМУ им. С.И. Георгиевского. Заведующий кафедрой доктор мед. наук,
профессор А.В. Завадский, доцент М.А. Золотарева, ассистент А.А. Бондаренко ведут большую
лечебную, консультативную и научную работу.
За 25 лет работы отделения накоплен достаточно большой опыт в оказании плановой и
экстренной помощи детям.
Из общего количества операций на ЛОРорганах у детей 52% составляют хирургические
вмешательства проводимые в КРУ «ДКБ».
Весь объем хирургической работы осуществляется под общим обезболиванием.
В отделении широкий диапазон хирургических вмешательств. Внедрена эндоскопическая диагностика и лечение заболеваний ЛОРорганов.
Особое внимание мы уделяем восстановлению носового дыхания. Благодаря квалификации врачей, а также высоко квалифицированному анестезиологическому обеспечению, мы
проводим симультантные операции в полости
носа и параназальных синусах с 4-5 летнего
возраста, по показаниям.
На базе ЛОР-отделения КРУ «ДКБ» в течение последних 10 лет ежегодно проводится
постоянно действующие семинары (ПДС) под
руководством заведующего кафедрой отоларингологии Запорожской академии последипломного образования профессора А.Д. Гусакова. Особое место по эффективности, наглядности и
прикладной значимости в рамках ПДС имеют
семинары типа «Мастер-класс». Сегодня мы
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переосмыслили подход в лечении детей с холестеатомой уха. Дети с хроническим эпитимпанитом должны санироваться по выявлению заболевания, а не находиться на «Д» учете в течение нескольких лет.
К одному их важных направлений в хирургической работе мы относим лечение детей с
ювенильным респираторным папилломатозом
гортани.
Учитывая, что сегодня мы знаем этиопатогенез заболевания и биологию вируса. А
именно, что ПГ – это иммуно- и экстрогензависимая опухоль, в протокол лечения включены
не только иммунотерапия, но и препараты, которые блокируют пролиферацию инфицированных клеток.
Необходимо отметить, что увеличилось
количество детей с постинтубационными рубцовыми стенозами гортани. В нашей больнице
имеется реанимационное отделение, где выхаживаются дети с момента рождения до 30 дней.
Большинство больных данного отделения находится на аппаратном дыхании и количество таких детей растет, так как сегодня жизнеспособным считается плод с массой тела от 500 грамм.
Нами предложена и проводится контрольная
прямая ларингоскопия всем детям до одного
года находящихся на аппаратном дыхании более
5 дней.
Отделение имеет достаточно большой
опыт в тактике ведения и хирургического лечения, больных с риногенными орбитальными и
внутричерепными осложнениями. По этому вопросу мы имеем ряд печатных работ и выступлений.
Поиски эффективных методов предотвращения «аллергического марша» продолжаются. На сегодняшний день уже не вызывает
сомнения эффективность метода, который способен изменить характер иммунного ответа –
специфическая аллерговакцинация. Своевременное проведение специфического лечения
особенно актуально у детей младшего возраста.
Имея небольшой стаж заболевания, они не обладают широким спектром сенсибилизации и у
этих детей есть перспектива предотвращения
более тяжелых проявлений аллергии, таких как
бронхиальная астма.
В лечении больных мы широко используем санаторно-курортное лечение. Курортная
терапия направлена на повышение защитных
сил организма, подавление активности воспалительного процесса, стимулирование и повышение функциональных способностей организма.
Детские отоларингологии Крыма постоянно повышают свой профессиональный уроЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

вень. Принимают активное участие в ежегодных
научно-практических конференциях отоларингологов Украины, международных форумах.
Имеем печатные работы.
За последние годы в АР Крым, благодаря
настойчивости главный внештатных специалистов и кафедры отоларингологии ГУ «КГМУ
им. С.И. Георгиевского», все заведующие межрайонными и городскими ЛОР-отделениями
имеют 2 сертификата по отоларингологии и детской отоларингологии.
Мы принимали активное участие в создании и обсуждении проекта приказа по усовершенствованию отоларингологической помо-

щи детям в Украине. К сожалению, за последние 20 лет мы так и не имеем регламентирующего приказа по службе.
В настоящее время активно реформируется здравоохранение АР Крым. Наша задача
сохранить отоларингологическую службу на
всех уровнях оказания медицинской помощи
населению и продолжать готовить квалифицированные кадры врачей отоларингологов.
Несмотря на сложности и проблемы детские отоларингологи с оптимизмом смотрят в
будущее. Мы продолжаем совершенствовать
свою работу на благо здоровья детского населения АР Крым.

© Л.В. Гуляева, М.А. Золотарева, 2013

Л.В. ГУЛЯЕВА, М.А. ЗОЛОТАРЕВА, Н.А. СТАДНИЧУК, В.В. МУРАНОВА
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩАЯ АДЕНОТОМИЯ
Проблема хронического аденоидита ввиду ее медицинской и социальной значимости
многие годы находится в центре внимания не
только детских отоларингологов, но и врачей
других специальностей, поскольку воспаление
ГМ (так называемый аденоидит), связано с сопряженными и сопутствующими заболеваниями, которых в настоящее время насчитывается
более 50.
Глоточная миндалина (ГМ) относится к
периферическим органам иммунной системы,
обеспечивает слизистые оболочки носа и околоносовых пазух иммунокомпетентными клетками
и контролирует адекватность местного иммунного ответа, известного, как мукозальный иммунитет (MALT) (М.Р. Богомильский, Т.И. Гаращенко, 2004 г).
Распространенность инфекции лимфоэпителиального кольца у детей обуславливает
частоту и тяжесть хронических заболеваний
ЛОР – органов у взрослых со всеми вытекающими последствиями, в том числе и экономического характера, что диктует необходимость
своевременной санации патологии глотки в детском возрасте.
Существующие методы лечения можно
разделить на консервативные и хирургические.
Сегодня в современной литературе нет
четкого разделения показаний к аденотомии на
абсолютные и относительные.
Абсолютные показания к аденотомии:
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

- Гипертрофию глоточной миндалины с
синдромом обструктивного sleep apnea (нарушения дыхания во время сна).
- Выраженная назальная обструкция (храп
во сне), которая не поддается консервативному
лечению.
- Патология со стороны ОНП и уха (синуситы, отит, тубоотиты, кондуктивная тугоухость), которая не поддается консервативному
лечению.
- Челюстно-лицевые аномалии, неправильное формирование лицевого скелета.
- Подозрение на злокачественное перерождение глоточной миндалины.
- Психоневрологические и рефлекторные
расстройства (энурез, эпилептиформные расстройства)
Мы используем технику эндоскопической
органосохраняющей аденотомии, обоснованной
и разработанной российскими отоларингологами.
Предложенная тактика оперативного
вмешательства позволяет устранить клинические проявления гипертрофии глоточной миндалины, сохраняя при этом часть аденоидной
ткани как иммунного органа (Ю.Ю. Русецкий,
И.О. Чернышенко, 2012г.).
Операция проводится под внутривенным
многокомпонентным наркозом с интубацией
трахеи и использованием современных анестетиков.
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Техническое обеспечение с помощью
шейвера, оснащенного специальной носоглоточной фризой, которая проводится через ротоглотку, и система орошения.
Под контролем 70 градусной оптики
осуществляется контроль операционного поля.
Критерием достаточного удаления аденоидной
ткани является визуализация границ хоан и задних концов средней и нижней носовых раковин
(Ю.Ю. Русецкий, Т.К. Седых). Сохранной оставалась лимфоидная ткань в области перехода
свода носоглотки в ее заднюю стенку.

Для устранения обструкции глоточного
устья слуховой трубы достаточно удаления латеральной порции глоточной миндалины.
Выводы.
Эндоскопическая
органосохраняющая
аденотомия является высокоэффективным методом хирургического лечения аденоидных вегетаций и связана с сохранением части миндалины, как иммунного органа, малым количеством рецидивов, небольшой хирургической
травмой и минимальным риском развития осложнений.

© Л.В. Гуляева, М.А. Золотарева, Н.А. Стадничук, В.В. Муранова, 2013

Л.В. ГУЛЯЕВА, В.В. МУРАНОВА, Е.Л. БАНЬКОВСКАЯ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ЧТО НУЖНО ВАШЕМУ РЕБЕНКУ С ЗАЛОЖЕННОСТЬЮ НОСА?
Заложенность носа является основной
проблемой при лечении воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, таких как
риниты, риносинуситы (РС), которые, в основном, являются одним из типичных проявлений
ОРВИ. В структуре ринитов аллергический ринит (АР) занимает лидирующие позиции. Распределение неаллергических и АР составляет
1:4, в пользу АР. Рост воспалительных поражений околоносовых пазух и снижение эффективности лечения в первую очередь связаны в повышением аллергического фона населения.
Сегодня нам интересны лекарственные
препараты, которые способны оптимизировать
многоцелевую терапию и позволяют избежать
одновременного применения нескольких лекарств, добиться стойкого эффекта при высокой
безопасности. Этот принцип особенно важен в
детской отоларингологии.
Хорошей альтернативой декогнестантам
стали натуральные, в первую очередь гомеопатические препараты. Отсутствие побочного действия и возрастных ограничений делают их незаменимыми в педиатрической практике.
Среди небольшого количества препаратов, соответствующих современным требованиям к сосудосуживающему препарату в педиатрической практике детские отоларингологи АР
Крым широко используют ДЕЛУФЕН (производства компании «Рихард Биттнер», Австрия) в
форме дозированного спрея.
В состав этого препарата входят: горчица
черная, молочай смолоносный, прострел луго-
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вой, люфа, ртути дийодид. ДЕЛУФЕН являет
собой комплекс натуральных компонентов, которые взаимно потенцируют друг друга.
Механизм действия препарата основан на
его способности снижать чувствительность слизистой оболочки носа к аллергенам и эндогенным раздражителям, что способствует снижению отечности и уменьшению секреторной активности желез слизистой оболочки.
Показания к назначению ДЕЛУФЕНа:
- острые риниты, риносинуситы, вызванные бактериальной или вирусной инфекцией;
- интермитирующие и персистирующие
аллергические риниты;
- острые отиты (для восстановления вентиляционной функции слуховой трубы).
ДЕЛУФЕН влияет на все звенья патогенеза воспаления слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, поэтому эффективен в комплексном лечении, как при аллергических, так и
при бактериальных риносинуситах.
У препарата ярко выражен противоаллергический эффект: устраняет отек, зуд, заложенность носа и ринорею аллергического происхождения, даже при поллинозах.
ДЕЛУФЕН оказывает секретолитическое
и секретомоторное действие. Нормализует продукцию слизи бокаловидными клетками слизистой, улучшает физико-химические свойства
секрета, обеспечивает эффективное дренирование полости носа и синусов, улучшает естественную вентиляцию синусов.

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Препарат обладает трофическим и репаративным эффектом, не только защищает, но и
восстанавливает поврежденную слизистую.
ДЕЛУФЕН выполняет противомикробное
действие, что усиливает иммунитет слизистой и
восстанавливает ее нормальный биоценоз.
Особенность препарата состоит в том, что
спрей находится не в баллоне, а во флаконе без
газа и его применение не сопровождается повышением давления в носоглотке. Поэтому
ДЕЛУФЕН рекомендован к использованию у
детей с периода новорожденности.
Способ применения и дозы. Для новорожденных – по 1 впрыскиванию 4 раза в день,
для детей до 12 лет – по 1 впрыскиванию 4 раза
в день, взрослые и дети после 12 лет – по 2
впрыскивания 4 раза в день.

Выводы:
1. ДЕЛУФЕН с успехом применяют для
лечения, как детей, так и взрослых.
2. Препарат относится к разряду безопасных, без противопоказаний и возможности передозировки.
3. Может использоваться в период беременности и лактации.
4. При длительном лечении не вызывает
привыкания и не появляется снижение эффективности воздействия.
5. Не оказывает седативного воздействия
и не способен влиять на скорость реакции.
6. ДЕЛУФЕН можно рекомендовать в лечении пациентов, которые со сложностями переносят обычное медикаментозное лечение.

© Л.В. Гуляева, В.В. Муранова, Е.Л. Баньковская, 2013

И.В. ДЕМЕНКОВ, Т.М. ПРИСТАВКО, И.Ю. ВАТАНСКАЯ, В.Р. ДЕМЕНКОВ
(ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ПРОТИВОМИКРОБНОЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ЙОДДИЦЕРИНА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ГАЙМОРИТОМ
В структуре заболеваемости ЛОР-органов
острые и хронические синуситы занимают первое место, а из всех околоносовых пазух в воспалительный процесс чаще других вовлекаются
гайморовы пазухи (Д.И. Заболотный, 1999).
Ф. Юрочко (2010) указывает, что инфекция проникает в эти пазухи в абсолютном
большинстве случаев риногенным путем через
естественные соустья с полостью носа. Он подчеркивает, что в 80% случаев причиной возникновения острых гайморитов являются вирусы и
лишь 20% бактериальная флора, что подтверждается тем, что количество этих больных резко
возрастает в период эпидемии гриппа.
В наших наблюдениях, когда больные поступали в отделение на 8 – 20 сутки от начала
заболевания в 87% случаев после пункции нам
удавалось получить патогенную микрофлору
преимущественно Streptococcus pneumoniae, S.
aureus, S. epidermidis, E. coli.
Традиционным способом консервативного лечения больных острым гнойным гайморитом является метод перемещения по Проетц и
пункционный, когда воспаленная пазуха прокалывается через медиальную стенку иглой Куликовского. Она промывается 0,9% раствором
хлорида натрия или антисептиков до «чистых
вод» после чего в полость ее вводятся растворы
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

антибиотиков, гормональные препараты, больным назначается комплексное лечение. В этих
случаях практически всегда антибиотики внутрипазушно вводятся эмпирически без учета чувствительности микрофлоры, что значительно
снижает шанс на быструю эрадикацию инфекции.
Несмотря на то, что и в настоящее время
антибиотики расцениваются как мощный лечебный фактор при их рациональном применении, но они не могут считаться единственными
средствами борьбы с гнойной инфекцией и постоянно ведутся поиски и разработка препаратов действующих на все звенья воспалительного
процесса. Одним из этих препаратов является
йоддицерин. В него входит: йод кристаллический 0,45-0,55%, диметилсульфоксид (ДСМО) –
29-31%, глицерин до 100%. Препарат имеет широкий спектр антимикробной активности в отношении стрептококков, стафилококков, пневмококков, эшерихий, клебсиелл, вирусов герпеса, ветряной оспы (Р.В. Бондарев, 1999; А.Н.
Ловягин, 2004).
Цель нашего исследования – повышение эффективности консервативного лечения
больных острым гнойным гайморитом путем
внутрипазушного введения раствора йоддицерина.
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Под нашим наблюдением находилось 32
больных в возрасте 18-56 лет с диагнозом острый гнойный гайморит. Диагноз был подтвержден данными анамнеза, рентгенологическими
исследованиями и результатами диагностических пункций пазух. Пазухи под аппликационной анестезией слизистой оболочки носа 10%
раствором лидокаина через нижний носовой ход
пунктировались иглой Куликовского, промывались 0,9% раствором натрия хлорида до «чистых вод» после чего в пазуху вводилось 5 мл
йоддицерина в разведении 1:3 физиологическим
раствором. Парентерально больным назначали
цефтриаксон, гипосенсибилизирующую терапию, сосудосуживающие капли в нос.
Группа сравнения того же возраста и пола в количестве 30 человек получала аналогич-

ное лечение, но в полость пазухи после промывания вместо йоддицерина вводились антибиотики и гормоны.
Сравнивая результаты лечения, нами было установлено, что в основной группе пациентов после двух пункций, патогенной микрофлоры в пазухах не обнаружилось у 27 – 84,4%
больных, восстановилось носовое дыхание, резко уменьшился отек слизистой оболочки носа и
восстановилась проходимость естественного
соустья пазухи с полостью носа. В контрольной
группе для санации пазух приходилось проводить 3-4 пункции, клиническое выздоровление в
этой группе больных наступало на 2-3 суток
позже, чем в основной. Это свидетельствовало о
целесообразности использования у этой категории больных местно раствора йоддицерина.

© И.В. Деменков, Т.М. Приставко, И.Ю. Ватанская, В.Р. Деменков, 2013

В.Р. ДЕМЕНКОВ, Т.М. ПРИСТАВКО, И.В. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
ПРИ ПОДСЛИЗИСТОЙ РЕЗЕКЦИИ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Подслизистая резекция носовой перегородки – одна из самых частых операций в городских и областных ЛОР-стационарах. В Луганском ЛОР-отделении на базе областной клинической больницы ежегодно производится 230250 таких операций. Много десятилетий подслизистая резекция носовой перегородки выполнялась под местной инфильтрационной анестезией 0,5-1% раствора новокаина с добавлением 0,18% раствора адреналина из расчета одна капля адреналина на 5 мл новокаина. В последние годы в качестве местного анестетика
широко стали использовать ультракаин Д-С
форте 3-4 мл на операцию. Анестезирующее
действие его оказалось значительно сильнее,
чем новокаина, оно наступало через 2-3 мин
после введения препарата и держалось 50-60
мин. Нередко раствор ультракаина вводился
больным как дополнение к новокаину.
В качестве аппликационного анестетика
у взрослых использовался 10% раствор лидокаина, у детей – 2%. Врачи, которые часто выполняют эти операции, отмечают, что после такой анестезии около 25% оперированных проявляют беспокойство в конце операции и при
тампонаде носа ввиду возникающих болевых
ощущений.
Мы обращали внимание, что практически
у всех больных с искривлением носовой перего-

68

родки травматического или врожденного характера на стороне противоположной искривлению
имелась гипертрофия нижних носовых раковин.
Это обстоятельство нужно обязательно учитывать, так как возвращение в срединное положение перегородки носа после операции вызывает
нарушение дыхания на стороне противоположной первоначальному искривлению. Поэтому
мы после выполнения подслизистой резекции
носовой перегородки в обязательном порядке
больным производим двустороннюю вазотомию
и латерофиксацию нижних носовых раковин
элеваторами Ю.Н. Волкова.
В последние 3 года при подслизистой резекции носовой перегородки мы широко стали
использовать интубационный наркоз, часто на
этом настаивают сами больные. При таком
обезболивании операция проходит в спокойной
обстановке, анестезиолог контролирует по монитору все показатели деятельности организма,
при повышенной кровоточивости тканей снижает кровяное давление или внутривенно вводит
препараты, повышающие свертываемость крови. На наш взгляд подслизистая резекция носовой перегородки под интубационным наркозом
в ближайшие годы станет основным методом
обезболивания.
Мы категорические противники выполнения подслизистой резекции носовой перегоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

родки под внутривенным обезболиванием, главным недостатком его является отсутствие надежного контроля затекания крови в носоглотку
во время операции.
Мы давно отказались от выполнения
подслизистой резекции носовой перегородки по
методике Киллиана, которая использовалась
оториноларингологами более 100 лет. Эта операция предусматривает максимальное удаление
деформированного хрящевого или костного отдела носовой перегородки для восстановления
носового дыхания. Анализируя отдаленные ре-

зультаты (10-15 лет после операции) выполненной различными врачами по этой методике В.Р.
Деменков 1978 отмечал, что у 24,8% оперированных были обнаружены перфорации носовой
перегородки, преимущественно в хрящевом отделе ее, у 11,5% отмечалось западение спинки
носа. Кроме того у этих пациентов часто возникали дистрофические процессы слизистой оболочки носовой перегородки (передние сухие
риниты, субатрофические и атрофические) с
образованием корок, возникновением рецидивирующих носовых кровотечений.

© И.В. Деменков, Т.М. Приставко, В.Р. Деменков, 2013

М.І. ДЕРЕВ’ЯНКО, І.В. БАЧИНСЬКИЙ, В.В. МЕЛЬНИЧУК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ НА ВАЖКІ МЕТАЛИ У ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ
У 8 хворих на АР, що мали скарги на
наявність шкірних проявів у вигляді висипу або
пустул при контакті із металічними прикрасами
і у 10 хворих, які таких проявів не мали,
дослідили дегрануляцію тканинних базофілів
(ТБ) та індекси гальмування міграції лейкоцитів
периферичної крові у присутності сироваток
обстежених осіб та різних концентрації солей
важких металів (Ni, Pb, Cd, Cr). Було встановлено, що у хворих на круглорічний АР без проявів
металотоксикозу (або гіперчутливості) виявлялась підвищена дегрануляція ТБ на солі Cd. У
хворих на сезонний АР був встановлений
підвищений рівень IgE-антитіл до таких металів
як Ni, Pb та Cd.
Водночас, при визначенні можливості
підсилення спонтанної дегрануляції ТБ щурів у
присутності різних концентрації солей важких
металів (Ni, Pb, Cd, Cr) в умовах іn vitro було
встановлено, що в концентрації від 1 до 100
мкг\мл жоден з досліджуваних зразків не викликав підвищення де грануляції ТБ.
В подальшому були досліджені показники, що відображають певною мірою стан
клітинної сенсибілізації – рівень ФТМЛ (LIF) у
сироватці крові хворих на круглорічний АР до
та після лікування та здатність мононуклеарів
крові до продукції ФТМЛ під дією солей
нікелю. Встановлено, що загальна антиалергічна
імунофармакотерапія (ІФТ) була малоефективною щодо зниження клітинної сенсибілізації до
важких металів, зокрема до нікелю: індекс гальмування міграції лейкоцитів становив 0,68 при
додаванні сироватки від хворих, що пройшли

курс ІФТ, а до лікування – 0,66; при додаванні
нормальної сироватки – 0,95. При застосуванні
ентеросорбентів сумісно з ІФТ цей показник
наближався до 0,85, тобто достовірно не
відрізнявся від показників норми.
Аналогічний
вектор
змін
був
зареєстрований при дослідженні продукції
ФТМЛ в умовах культивування in vitro клітин
крові із солями нікелю. Мононуклеари крові
хворих на круглорічний АР після комбінованої
терапії (ІФТ+) продукували значно менше
ФТМЛ (індекс – 0,78), ніж клітини крові хворих
до лікування (0,545), або після тільки ІФТ (0,62).
Дослідження рівня IgE-антитіл до солей
нікелю та кадмію під впливом лікування
свідчать про позитивний вплив дії еферентної
терапії на рівень специфічних антитіл до важких
металів.
Таким чином, проведені імунологічні
дослідження
свідчать
про
наявність
гіперчутливості
як
негайного
так
і
уповільненого типів у хворих на алергічний
риніт, що може впливати на перебіг захворювання. Результати дослідження по впливу
імунофармакотерапії антиалергічними засобами
в поєднанні із прийомом ентеросорбентів
свідчать про доцільність апробованої схеми
лікування.
Головним
придбанням
цих
досліджень є той факт, що зменшення вмісту
важких металів в організмі людини, яка хворіє
на АР, не тільки покращує імунологічну характеристику хворих після лікування, а є доказом
суттєвої ролі важких металів у ґенезі та
клінічному перебігу алергічного риніту.

© М.І. Дерев’янко, І.В. Бачинський, В.В. Мельничук, 2013
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013
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В.В. ДИДЕНКО, А.Д. ГУСАКОВ, В.И. ДИДЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ПЛОЩАДЬ ОСТОВА ПЕРЕГОРОДКИ НОСА И ЕГО ДЕФОРМАЦИЙ.
ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ВЫРАБОТКЕ АДЕКВАТНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Известно, что основными составляющими
остова перегородки носа являются: четырехугольный хрящ, перпендикулярная пластинка
решетчатой кости и сошник. В литературе мы
нашли данные о размерах перегородки носа у
детей до 14 лет и их изменении в возрастном
аспекте (Талышинский А.М., 1999). В тоже время, до настоящего времени нет данных о размерах (площади) этих структурных единиц у
взрослых людей.
Полученные данные при рентгенографии,
компьютерной томографии во фронтальной и аксиальной проекциях, современной эндоскопии
носа и околоносовых пазух не всегда могут дать
необходимую информацию о выше изложенных
структурах перегородки носа и их взаимоотношениях с окружающими их анатомическими образованиями. Располагая такими объективными данными ринохирург смог бы планировать конкретное хирургическое вмешательство, иметь путеводитель при его выполнении, избегая при этом
ошибок и порой опасных осложнений.
Нами впервые, по специальной программе Ez Implant Easy Dent Viewer v. 4.1, освоена и
внедрена в практику томография перегородки
носа в сагиттальной проекции (Патент Украины
на полезную модель № 68385), которая позволяет визуализировать перегородку носа в целом со
всеми ее аномалиями и патологическими изменениями. Исследование проводилось на дентальном компьютерном томографе «Vatech»
EST-12, ЕПХ-impla (Южная Корея), который
относится к конусно-лучевым томографам и

имеет ряд преимуществ перед спиральными томографами (Мчедлидзе Т.Ш. и соавт., 2007) при
исследовании «тонких» структур остова перегородки носа. Измерение площади перегородки
носа и составляющих структур ее остова проводилось после выведения перегородки носа в
срединное положение. Также измерялась площадь деформаций перегородки носа, которая
проявлялась в виде «пробела» рентгенологического изображения.
Согласно с этой программой нами обследовано 74 пациента (59 мужчин и 15 женщин) в
возрасте от 18 до 65 лет. Получены объективные
данные о площади перегородки носа и составляющих ее скелета. Так площадь перегородки
носа равна 25,2±0,49 см2 (100 %), четырехугольного хряща – 9,8±0,30 см2 (38,88 %), сошника – 6,1±0,24 см2 (24,20 %), перпендикулярной пластинки решетчатой кости - 9,3±0,32 см2
(36,92 %).
Таким образом, обладая, такой важной
информацией ринохирург может: заранее спланировать ту или иную методику операции; измерить площадь искривленных участков перегородки носа и определить минимальную площадь резекции остова, при которой может возникнуть такое осложнение, как флотация оперированной перегородки носа; определить, хватит
ли для пластики остова своих тканей, или же
придется ставить имплантат, что необходимо
учитывать при коррекции выраженных деформаций, а также при повторных вмешательствах
на перегородке носа.

© В.В. Диденко, А.Д. Гусаков, В.И. Диденко, 2013

О.В. ДІХТЯРУК (КИЇВ,УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАНЯ ПРОБІОТИКА «ЛАКТО» В СХЕМІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
ХРОНІЧНОГО АТРОФІЧНОГО ФАРИНГІТУ
Хронічний атрофічний фарингіт є останньою стадією хронічного фарингіту, що закінчується прогресуючим склерозом слизової оболонки, підслизового шару, залозистого і лімфаденоїдного апарату.
Неможливо розглядати хронічний атрофічний фарингіт як результат лише місцевого запального процесу, адже важливу роль відіграють хронічні патологічні процеси, такі як синд-
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ром системного дистрофічного захворювання
шлунково-кишкового тракту (ШКТ). До цих
дисфункцій можна віднести гіпо- та антацидний
гастрит, гіпотонію та дисбактеріоз кишечника,
різні функціональні порушення гепатоліенальої
системи, що призводить до функціональних порушень глотково-стравохідного комплексу. Загальновідомим є той факт, що ефективне
лікування гастроентерологічної системи приЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

зводить і до поліпшення стану глотки навіть без
будь-якого місцевого лікування.
Метою нашого дослідження було визначення ефективності використання пробіотиків
«Лакто» в комплексному лікуванні хворих на
атрофічний фарингіт.
Згідно критеріям включення нами було
обстежено 30 хворих на атрофічний фарингіт з
достовірно встановленим діагнозом дисбактеріозу ШКТ. Лікування тривало 4 тижні. Основна
група отримувала місцеве і загальне лікування,
контрольна – лише місцеве.
Місцевим медикаментозним впливом було очистка глотки від кірок і слизу шляхом зрошення її розчинами протеолітичних ферментів
та використання лужних полоскань з подальшим сеансом фізіотерапії (опромінення гелійнеоновим лазером) та нанесенням активнодіючої речовини на основі депротеїнiзованого
гемодеривату. Загальне лікування складало від-

новлення мікрофлори ШКТ препаратом «Лакто».
Критеріями оцінки ефективності лікування була нормалізація/покращення фарингоскопічної картини, відновлення нормальних показників мікрофлори, та не менше 10 балів за шкалою «оцінки якості життя», яку проводить сам
хворий, висловлюючи ставлення до стану свого
здоров'я, яке полягає в оцінці фізичного, емоційного, психосоціального стану.
Згідно з отриманими результатами можливо зробити наступні висновки: лікувально-профілактичні заходи осіб з атрофічним
фарингітом повинно бути тривалим і комплексним, а його ефективність прямо пропорційно залежить не лише від своєчасного місцевого лікування але й у дбалому лікуванні
порушень ШКТ, зокрема відновленню нормальної флори препаратами пробіотичної дії
«Лакто».

© О.В. Діхтярук, 2013

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
КРІОГЕННЕ ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЛОР-ОРГАНІВ У ДІТЕЙ
Доброякісні пухлини ЛОР-органів у дітей
займають різноманітну локалізацію. Показники
захворюваності доброякісними пухлинами є
своєрідним
маркером
онкологічної
настороженості, незалежно від віку дитини.
Клінічні прояви пухлин, особливості динаміки
їх перебігу, локалізація та результати різних
методів лікування дають узагальнюючі дані про
патологічні процеси в ЛОР-органах, які можуть
бути використані при плануванні та проведенні
конкретних методів спеціалізованої ЛОРдопомоги дитячому населенню. Вивчення даної
проблеми є актуальним.
Під нашим спостереженням за останні
п’ять років
знаходилося 48 дітей з
доброякісними пухлинами ЛОР-органів різної
локалізації у віці від народження до 18 років,
яким було проведено кріолікування. Дівчат було
27, хлопців – 21. У 22 дітей виявлено первинні
та рецидивні папіломи, у 15 – гемангіоми
(капілярні 9, кавернозні 3, змішані 3), у 7 –
келоїди часточок вушних раковин і у 4 – атероми.
Діагноз захворювання встановлювався на
основі анамнезу, даних клінічного огляду,
результатів лабораторного та гістологічного
дослідження.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Клінічні симптоми захворювання залежали від локалізації пухлини, форми, типу росту
і її розмірів. Для проведення сеансів
кріодеструкції
пухлин
використовувався
кріохірургічний апарат КАО-02 з аплікаторами
необхідного розміру, в залежності від величини
пухлини. Кріодія на пухлину проводилася
індивідуально, дозовано, поступово і багаторазово. Експозицію кріовпливу вибирали в
залежності від товщини пухлини, її густини та
морфологічної структури. Так, для папілом замороження тривало до 1 хв. при повному
побілінні основи тканини і повторенні 2-3 рази.
Відторгнення папіломи від шкіри наступало на
7-8 добу. Поверхня рани була у вигляді ніжного
червоного рубця. Для кріодеструкції капілярної
гемангіоми час експозиції становив 30-40 сек. в
межах пухлини і на 1-2 мм захоплював
оточуючі тканини. Місце кріодії ставало білим,
щільним, а після розмороження мало рожевий
колір. Через добу на місці кріовпливу виникав
пухир, який через 3-4 дні розкривався з
виділенням густої коричневої рідини. Некроз
тканини поступово засихав, утворювався струп,
який на 10-12 добу відпадав. На місці некрозу
залишався тонкий рожевий рубець. При
кавернозній гемангіомі кріодія проводилася в 2-
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3 сеанси через кожні 2-3 дні, після зменшення
реактивних явищ в тканині. Час експозиції був
більше 1 хв. Кріодеструкція при келоїдах часточок вушних раковин виконувалася при їх
величині до 1,5 см. Більші розміри келоїдів видалялися хірургічним методом. Час експозиції
при келоїдах був до 1,5 хв., 3-4 сеанси, кожні 34 доби. Після кріодії келоїди покривалися пухирцями, які через 5-6 днів некротизувалися,
зморщувалися і на 10-12 добу відпадали.
Кріодеструкція доброякісних пухлин
характеризується їх некрозом, незначною пери-

фокальною
реакцією
здорових
тканин,
мінімальною локальною болючістю, швидким
заживленням рани, без утворення грубих рубців
і не впливає на загальний стан хворого. Рецидиву пухлинного процесу не відмічали.
Отже, кріодеструкція доброякісних пухлин ЛОР-органів у дітей є доступним, простим,
не травматичним, безкровним, органо- та косметично збереженим, ефективним методом їх
лікування. Він дозволяє проводити дозований та
неодноразовий вплив на пухлину в залежності
від результатів лікування.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2013

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КРІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ
З ХРОНІЧНИМ ТОНЗИЛІТОМ
Хронічний тонзиліт – інфекційноалергічне захворювання, яке дуже часто зустрічається в дитячому віці. Розповсюдженість його
в загальній захворюваності складає 12-15%, а в
групі часто і тривало хворіючих дітей доходить
до 40-45% випадків. Вибір ефективного методу
лікування хронічного тонзиліту у дітей є дуже
важливим та відповідальним завданням. На сьогоднішній день існує величезна кількість методів консервативного лікування дітей з хронічним тонзилітом. Одним з таких методів є кріотонзилотомія. По даним ряду авторів ефективність кріотонзилотомії коливається від 44,0% до
87,5% і більше (В.Д. Драгомирецький і співавт.,
1982 та інші).
Нами накопичений за 25 років відповідний досвід кріохірургічного методу лікування
дітей з хронічним тонзилітом. Щорічно проводиться біля 60-70 кріотонзилотомій. Під наше
динамічне спостереження взято 250 дітей шкільного віку (125 дівчат і 125 хлопців) з давністю
захворювання від 3 до 6 років, яким було проведено кріотонзилотомію. Всі хворі раніше безуспішно лікувалися різними консервативними методами. Контрольну групу (50) склали хворі діти хронічним тонзилітом, такого ж віку і статі,
яким не проводилося кріолікування.
Діагноз встановлювався на основі скарг
хворих та загальновідомих об’єктивних проявів
захворювання. Компенсована форма хронічного
тонзиліту була встановлена у 167, декомпенсована – у 83 хворих. Перед кріотерапією проводилося звичайне клініко-лабораторне обстеження дітей.
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Кріодеструкція мигдаликів проводилася
по загальноприйнятій методиці, дворазово з допомогою апарату КАО-02. Віддалені результати
лікування хронічного тонзиліту оцінювали по 3х бальній шкалі через 1,3, 5 років після лікування, як добрі, задовільні та негативні. Добрими
результатами вважалися в тих випадках, коли
були відсутні ангіни, зникали симптоми інтоксикації організму та об’єктивні признаки хронічного тонзиліту. Задовільними, коли кількість
ангін зменшувалася, послаблювалися симптоми
інтоксикації та наступали позитивні локальні
зміни в мигдаликах.
Клінічна оцінка ефективності кріотонзилотомії залежала від тривалості захворювання,
величини піднебінних мигдаликів і форми хронічного тонзиліту. Кріолікування не проводилося у хворих дітей з гіпертрофією мигдаликів Ш1У ступеня, в яких наперед було передбачено
сумнівний результат. Таким хворим ми проводимо операцію тонзилотомію, а в послідуючому, при необхідності, виконуємо кріолікування.
Позитивні результати лікування дітей з компенсованими формами були отримані через рік у
152 (91,0%) хворих, через 3 роки досягнутий
ефект лікування зберігався у 136 (81,4%) і через
5 років він був стабільним у 130 (77,8%) випадків. У дітей з декомпенсованими формами хронічного тонзиліту через рік отримано позитивні
результати кріолікування у 68 (81,9%) хворих,
через 3 роки – у 63 (75,9%) і через 5 років – у 58
(69,8%) випадків.
Таким чином, використання кріолікування дітей з хронічним тонзилітом є високоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ефективним методом, який дозволяє отримати
стійкі позитивні результати у віддаленому періоді та суттєво скоротити захворюваність дитячого населення хронічним тонзилітом і зменшити кількість оперативних втручань. Локальний кріогенний вплив на тканину мигдалика

максимально зберігає її функцію, є ощадливим, мінімально інвазивним втручанням. Метод простий, доступний, безкровний, не дає
ускладнень, що дозволяє рекомендувати його
для широкого використання в клінічній ЛОРпрактиці.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2013

В.В. ДЯЧУК. В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ФІБРОЗНОЇ ДИСПЛАЗІЇ
ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ДІТЕЙ
Фіброзна дисплазія верхньої щелепи – рідкісне та маловивчене захворювання кісткової
тканини лицевого скелету. В 1938 році
Lichtenstein виділив її в окрему нозологічну форму.
В основі даного захворювання є виникнення у внутрішніх відділах кісткової тканини
обличчя вогнищ пухлиноподібних клітинноволокнистих остеогенних утворень з вираженими резорбтивними змінами, в замін розвитку
нормальних кісткових структур.
Етіологія захворювання невідома. Захворювання виявляється в дитячому віці, частіше у
дівчат. В клінічній картині захворювання спостерігається не болюча, однобічна деформація
скелету обличчя, яка визначається локалізацією
і величиною вогнища ураження кісткової тканини. По даних ряду авторів фіброзна дисплазія
може виникати у всіх видах кісток людського
організму. Частіше уражає трубчасті кістки, рідше кістки черепа і дуже рідко – кістки лицевого скелету.
Під нашим спостереженням було двоє дітей. Хлопець 12 і дівчина 14 років. Діти були
госпіталізовані в ЛОР-відділення обласної дитячої лікарні із скаргами на наявність припухлості
в проекції правої верхньощелепної пазухи, яка
появилася у хлопця більше 3-х років, у дівчини
10 місяців тому назад і повільно, але поступово
збільшувалася. Біль спонтанна та при пальпації
відсутня. На рентгенограмах приносових пазух
виявлено значне зниження пневматизації гайморових пазух, яка зливалася з кістковою структурою верхньої щелепи. Інші приносові пазухи та
ЛОР-органи були в нормі. Загальний стан дітей
був задовільним. Аналізи клінічні і біохімічні в

нормі. При риноскопії виявлено деяке зміщення
латеральної стінка порожнини носа до середини.
Були проведені діагностичні пункції уражених
пазух, але промити їх не вдавалося. У хлопця
виконана правостороння гайморотомія. Вся пазуха була заповнена компактною кістковою тканиною, яка видалена. При патогістологічному
дослідженні виявлено розростання волокнистої
остеогенної тканини і розкидані неправильної
форми, тонкі структурні елементи у вигляді балочок нормальної кісткової тканини. Фіброзна
тканина пронизана судинами. Висновок: фіброзна дисплазія. При огляді хлопця через 1, 2 і 5
років скарг не було. Деформація лицевого скелету в проекції правої гайморової пазухи відсутня. На контрольних рентгенограмах права гайморова пазуха не затемнена, але її краї не чіткі.
У дівчини, в якої була дещо менша деформація
обличчя, проводилося тривале динамічне спостереження, обстеження, загальностимулююче
лікування, заняття лікувальною фізкультурою,
плаванням, корекція пубертатного періоду і
вдалося призупинити подальшу деформацію
обличчя. При її огляді через 1, 2 і 5 років спостерігається незначна асиметрія обличчя. Скарг
не має. На контрольних рентгенограмах права
верхньощелепна пазуха помірно, не гомогенно
затемнена. Спостереження за хворими продовжується.
Отже, наявність тривалої однобічної деформації верхньої щелепи у дітей з безсимптомним перебігом процесу, повинна насторожити
лікаря і провести необхідну диференціальну
діагностику захворювання з метою встановлення правильного діагнозу та виконання адекватного лікування.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2013
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК, Ю.Ю. КАМПІ (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГОРТАНІ І ТРАХЕЇ У ХВОРИХ ДІТЕЙ,
ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНТУБАЦІЮ
В екстрених ситуаціях, при деяких захворюваннях у дітей, виникає необхідність проведення інтубації трахеї. Вона є одним з найбільш
радикальних методів для невідкладного відновлення прохідності дихальних шляхів. Існують
відповідні показання для її проведення, а також
переваги та недоліки при виконанні оро- чи назотрахеальної інтубації трахеї.
При проведенні інтубації трахеї можливі
механічні ушкодження слизової оболонки, її
кровоточивість, компресія через невідповідність
потрібного діаметру трубки, обумовлені недосконалою технікою маніпуляції і трактуються, як
ранні ускладнення. Існують пізні ускладнення
на 5-7 добу, внаслідок порушення мікроциркуляції в слизовій оболонці і активізації мікрофлори в ділянці її травмування. Розвиваються
також віддалені ускладнення у вигляді утворення рубцевих звужень, гранульом під голосовими
складками та інші порушення функції гортані і
трахеї.
Мета дослідження – вивчення стану гортані і трахеї у дітей дошкільного віку, яким по
екстреним показанням була проведена інтубація
трахеї в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні.
Матеріали та методи. Під нашим спостереженням протягом 2010-2012 років було 83 хворих дітей, із них до року – 14, від 1 до 3 років –
43, від 3 до 7 років – 26. З вродженими пороками
розвитку, в т.ч. ВВС було 18 дітей, ураженням
шлунково-кишкового тракту – 13, нейроінфекцією – 13, обструктивним бронхітом – 12, пневмонією – 10, черепно-мозковими травмами – 7, отруєннями – 6, ензимопатією – 4. Всі діти знаходилися в дуже важкому стані. Інтубацію трахеї
здійснювали на самостійному диханні, під контролем зору, обертовими рухами вводилася трубка через гортань в трахею при відкритій голосовій щілині. Інтубаційна трубка відповідала вікові
дитини. При необхідності використовували седативні препарати. Одночасно оглядалася слизова
оболонка гортані і трахеї. Тривалість інтубації
трахеї була від декількох діб до 25 днів.
Результати дослідження та їх обговорення. Після екстубації проводили контрольну

пряму ларингоскопію з уважним оглядом слизової оболонки гортані і трахеї. Зверталася увага
на наявність гіперемії слизової оболонки, набряку, фібринних утворень, гнійних виділень,
оскільки часто приєднувалася вторинна інфекція дихальних шляхів. Частіше патологічні зміни проявлялися в підскладковому відділі гортані. У 22 дітей виявлено помірний підскладковий
набряк, у 18 - дифузну гіперемію слизової оболонки гортані і трахеї, у 15 - вогнищеве її ерозування та утворення фібрину, у 14 – гнійні виділення.. У 14 дітей слизова оболонка гортані і
трахеї була в нормі. Тривалість інтубації трахеї
у цих дітей була до 7 днів. Віддалених ускладнень інтубації трахеї ми не спостерігали. Проводилися посіви виділень з трахеї на мікрофлору. Виявлялися Staph. aureus, Strepth. pneumoniae, Haemoph. іnfluenzae, Moraxella catarchalis,
які були чутливі до більшості антибіотиків. Нами встановлена пряма пропорційна залежність
між тривалістю перебування хворих дітей на
інтубації і патологічними змінами в гортані і
трахеї. При тривалості інтубаціїї трахеї більше 7
днів у 83,1% випадках виникало запалення гортані і трахеї, що проявлялося зміною голосу та
наявністю кашлю і потребувало огляду отоларинголога. Для профілактики постінтубаційних
ускладнень необхідно проводити правильний
догляд за інтубаційною трубкою, при можливості періодична її зміна і тимчасове переведення
дитини на самостійне дихання через гортань.
Анестезіологи-реаніматологи, проводячи екстренну інтубацію трахеї, повинні дбати про ощадливе відношення до гортані, трахеї і мати на
увазі можливість розвитку різних ускладнень.
Висновки.
Інтубація трахеї у дітей дошкільного віку
викликає швидкі реактивні явища в слизовій
оболонці підскладкового відділу гортані. Для
профілактики постінтубаційних ускладнень потрібно всім дітям з інтубацією трахеї, незалежно
від її тривалості, щоденно виконувати контрольну пряму ларингоскопію, з метою своєчасного
виявлення патологічних змін в гортані і трахеї
та проведення адекватного лікування і недопущення віддалених ускладнень.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, Ю.Ю. Кампі, 2013

74

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК, М.І. СЕМЕНЯК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ЛОР-ЗАХВОРЮВАННОСТІ В БУДИНКУ ДИТИНИ
Відомостей про ЛОР-захворюваність дітей в закритих медичних закладах недостатньо.
Тому актуальним завданням сучасної дитячої
отоларингології є поглиблене вивчення частоти
і характеру патології ЛОР-органів у дітей, які
перебувають в будинках дитини.
Нами проведено динамічне спостереження на протязі 2010-2012 років за 239 дітьми грудного і малечого віку, які знаходилися в обласному будинку дитини м. Свалява, Закарпатської
області. Всі діти досліджувалися по спеціальній
карті, яка включала дані анамнезу, загального
фізичного і психомоторного розвитку, стан вигодовування, відхилення в анте- і перинатальному періоді, недоношеність, наявність гіпотрофії, рахіту, анемії, діатезу, початок та перебіг
захворювання ЛОР-органів. Враховувалися також хронічні ЛОР-захворювання батьків.
Дівчаток було 131, хлопчиків – 108. Дітей
до року – 65. В результаті аналізу даних встановлено, що 16,7% діти родилися недоношеними.
Майже всі діти періодично по 3-4 рази на рік
хворіли на ГРВІ, бронхіти, мали розлади шлунково-кишкового тракту та інші недуги. Тільки
28 (11,7%) дітей не хворіли. У 32 (13,3%) дітей,
віком від 2 до 3 років діагностовано гострий
тонзиліт і тонзилофарингіт, із них у 9 (3,7%)
розвився хронічний процес. У 18 (7,5%) дітей
виявлено гострий аденоїдит, у 2 в подальшому
проведена операція аденотомія. У 29 (12,1%)
дітей був затяжний гострий гнійний риніт. Саму більшу групу склали захворювання вуха, які
частіше виявлялися у дітей після ГРВІ та з гіпотрофією. У 26 (10,8%) дітей встановлено гострий катаральний середній отит, у 9 (3,7%)
гнійний, який у 7 (2,9%) прийняв рецидивуючу,
а у 3 (1,2%) – хронічну форми. Латентний отит
був виявлений у 5 (2,0%) дітей, яким проведена
тимпанотомія, отримано слизово-гнійні виділення. Одній дитині 10-и місячного віку виконана операція антротомія. У 6 (2,5%) дітей спостерігалося однобічне зниження слуху, у 3
(1,2%) – двобічне. Встановлена статистична
достовірність (Р < 0,05) залежності вперше виявленого отиту від характеру вигодовування, а
також між тривалістю грудного вигодовування
дітей (Р < 0,001).

Захворювання середнього вуха у 20,0%
випадках розвивалося у ослаблених дітей, недоношених, які в період народження хворіли піодермією, знаходилися на штучному вигодовуванні, у 19,2% мали хронічні розлади живлення
(гіпотрофію), у 10,0% рахіт, у 6,2% ексудативний діатез, у 4,6% відхилення в анте- і перинатальному періоді – токсикоз вагітності, родову
травму, у 3,7% сенсибілізацію організму частими ГРВІ, бронхітами, а також необґрунтованим і
неодноразовим отриманням антибіотиків. Встановлено, що одна і та ж дитина мала декілька
захворювань. До ураження органу слуху діти у
64,0% випадках перенесли ГРВІ. Виявлено, що у
1/3 обстежених дітей батьки в дитинстві страдали отитами. Без сумніву, на розвиток ЛОР і інших захворювань сприяла незрілість імунної
системи дітей, вірулентність збудника хвороби.
Всі грудні діти були на штучному вигодовуванні і більшість часу перебували в горизонтальному положенні і в такій позиції отримували харчові продукти.
В процесі обстеження дітей встановлено,
що на виникнення частих уражень ЛОР-органів
у дітей грудного і малечого віку впливають несприятливий преморбідний фон, перинатальна
патологія, штучне вигодовування, недоношеність, а також наявність гіпотрофії, рахіту, анемії, діатезів та інші супутні захворювання. Особливо часто хворіють недоглянуті діти, а також
ті, які перебувають в закритих медичних закладах чи тривалий час знаходяться в лікарнях. В
таких випадках має значення скупчення дітей,
суперінфекція резистентної мікрофлори. Тривале лежання на спині приводить до застою в носоглотці, порушення мікроциркуляції в слизовій
оболонці, що сприяє ураженню слухової труби з
послідуючим розвитком запального процесу в
порожнинах середнього вуха.
Отже, поглиблене вивчення ЛОРзахворюваності дітей грудного і малечого віку,
які перебувають в будинку дитини, є важливим
та необхідним завданням з метою використання
отриманих даних для організації, планування і
розробці необхідних заходів, направлених на
зниження частоти ЛОР-патології та оздоровлення даного контингенту дітей.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, М.І. Семеняк, 2013
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Ф.Д. ЄВЧЕВ, В.В. ГАЄВСЬКИЙ, О.В. ТИТАРЕНКО, І.Е. ЧЕРНИШОВА, К.Д. ГАЄВСЬКА
(ОДЕСА, УКРАЇНА)
КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ФОНОВИХ СТАНІВ
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГОРТАНІ
Хронічні ларингіти займають значне місце в отоларингологічній практиці. Запальні процеси верхніх дихальних шляхів, несприятливі
побутові та професійні фактори, алергія, шкідливі звички (куріння, алкоголь) є основними в
етіології та патогенезі хронічних ларингітів.
Хронічний гіпертрофічний ларингіт може бути
обмеженим і дифузним.
Топічна і диференційна діагностика хронічного гіпертрофічного ларингіту (якій може
бути передраковим станом), особливо при тривалому перебігу з метою визначення непластичного процесу – є досить непростим завданням.
Клінічні прояви захворювань у вигляді охриплості голосу спостерігаються достатньо рано.
Ларингоскопічна картина при рецидивуючих
гострих ларингітах, хронічного гіперпластичного ларингіту та стан слизової оболонки гортані
при фонових захворювань до і в процесі лікування, а також при динамічному спостереженні
фіксується отоларингологами тільки письмово,
що є суб'єктивним. Особливо слід визначити і
труднощі оцінки динаміки запального процесу у
гіперстеників під час терапії і після неї.
Також слід визначити, що ізольований
набряк слизової оболонки гортані, який зумовлений лімфостазом і зворотним усмоктуванням
тканинної рідини в судинні капіляри не дає ендоскопічне і цитологічне підтвердження непластичного процесу. У таких випадках потрібно
провести лікування набряку слизової оболонки.
Відомі трудності в діагностики межі променевого набряку в процесі променевої терапії, у
зв’язку з чим лікування повинно супроводжуватися з лікарськими засобами. Все це не дає можливість своєчасно встановити діагноз і оцінити
результат лікування.
Все викладене вище підтверджує необхідність впровадження таких методів, які би
уточнювали статус патологічного процесу, не
тільки точно візуалізуючи його межі (топічна
діагностика), але й такі, що дозволяють провес-

ти прицільну біопсію и отримати патоморфологічне заключення не тільки в процесі лікування,
а також при динамічному спостереженні.
Відомо, що оториноларингологи користуються методом патогістологічного дослідження (біопсія) тканин гортані у процесі або
після лікування хворих на хронічній запальний
процес гортані. Така тактика виправдана, щоб
встановити діагноз пухлинного процесуна реактивних запальних змін слизової оболонки.
У неефективних випадках лікування хронічного ларингіту необхідно провести достовірну діагностику: цитологічне дослідження за допомогою імпресійної цитології, фіброларингоскопію білим світлом та з 2% толуідіновим синім, а також і прицільну біопсію з метою визначення патологічного процесу.
У нашій клініці застосовується спосіб імпресійної цитології, який дозволяє максимально
ощадливо до тканин патологічного процесу слизової оболонки гортані отримати достатню кількість матеріалу для проведення достовірного
цитологічного дослідження і з'ясування патоморфологічного процесу до і після лікування. Спосіб є малоінвазивний і нетравмуючий тканин
гортані (досліджуємої зони), має шанси отримати з мазка-відбитка достовірну інформацію про
характер запального процесу,її патоморфологічні ознаки (ЖУНіГХ, №5.-2011)
Фіброларингоскопія білим світлом та з
2% толуїдиновим синім є відомим способом, на
жаль він не використовується часто оториноларингологами. Крім того спосіб дозволяє провести прицільну біопсію.
Таким чином, ці три способи допомагають визначити характер і точність патологічного ураження слизової оболонки гортані, що
дозволяють визначити прихованих специфічних та неопластичних процесів, не визначених
візуально при дзеркальної ларингоскопії, яка
використовується на частіше отоларингологами.

© Ф.Д. Євчев, В.В. Гаєвський, О.В. Титаренко, І.Е. Чернишова, К.Д. Гаєвська

76

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Ф.Д. ЄВЧЕВ, В.В. ГАЄВСЬКИЙ, К.Д. ГАЄВСЬКА (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПУХЛИННОГО УРАЖЕННЯ
ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ВТРУЧАННІ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ З Т1-Т2
Ефективність будь-якого виду радикального лікування хворих на рак гортаніоцінюють
за тривалістю безрецидивного періоду. Пролонгація пухлинного процесу та ранні рецидиви
свідчать про неякісність проведеного лікування
в наслідок недостатнього обстеження хворих на
до операційному етапі та використання не ефективних методів інтраопераційної візуалізації під
час хірургічного втручання. За даними літератури рецидив раку гортані у прооперованих пацієнтів складає від 22,5 % до34,2%. Сьогодні спостерігається тенденція до зросту кількості хворих на рецидив.
Ці дані свідчать про тривалість захворювання, агресивність гістотипу пухлини, низький
стан
захисних
механізмів
організму,неадекватність хірургічного втручання, відсутність якісної інтраопераційної візуалізації та
відсутність профілактичних дій у післяопераційному періоді. Ця проблема є актуальною і
повинна вивчатися по далі.
Метою дослідження є визначення ефективності інтраопераційної візуалізації пухлинного
ураження у хворих на рак гортані з Т1-Т2 приG1
та G 2.
Матеріали та методи дослідження. Під
наглядом знаходилося 55 хворих які лікувалися
в ЛОР-онкологічному відділенні міської клінічної лікарні № 11 з 2009 по 2012 рр. Вік хворих
варіював від 40 до 70 років. Хворі розділені на
дві групи в залежності від компонентів інтраопераційної візуалізації зони пухлинного ураження. I група – 30 пацієнтів, II – 25 пацієнтів. У
I групі з T1 було 10 хворих, з Т2 - 20. У другій
групі 7 пацієнтів зТ1 та 18 хворих з Т2. У 12
(21,8%) пацієнтів I групи був високодиференційований плоскоклітинний рак з зроговінням G1,
у 18 (32,7%) — плоскоклітинний помірнодиференційований без зроговіння G2. Друга група –
10 хворих з високо диференційованим плоскоклітинним раком з зроговінням G1 і 15 хворих з
помірно диференційованим без зроговіння
G2.На доопераційному етапі хворим обох груп
проводилося комплексне дослідження пухлин-

ного ураження. Використовувалися сучасні високоінформативні методи променевої візуалізації: рентген-комп’ютерна томографія гортані та
органів шиї, УЗД органів шиї та фіброларингоскопія білим світлом. Всі пацієнти одержували
комбіноване лікування з проведенням хірургічного втручання на першому етапі. Пацієнтам
першої групи хірургічне втручання проводилося
з інтраопераційною візуалізацією пухлинного
ураження за допомогою 2% толуідинового синього (методика ЖВНГХ, № 4, 2012). Хворі II
групи одержували хірургічне втручання без використання елементів інтраопераційного визначення пухлинного ураження, тобто хірургічне
втручання проводилося за умовами онкологічного принципу (видалення пухлини в межах
здорових тканин).
Результати дослідження. Операції зроблено в обсязі передньобічної резекції гортані
у33 пацієнтів, а у 22 хворих – бічна резекція.
Об’єм хірургічного втручання залежав від стадії
(Т). Післяопераційний період протікав без
ускладнень. Декан’юляція хворих проводилася
на третій день після операцій. Оцінка ефективності застосованого лікування проводилася за
тривалістю безрецидивного періоду та функціонального стану гортані. Спостереження за хворими на протязі двох років показали відсутність
продовженого росту пухлини та рецидиву у 30
(100%) пацієнтів першої групи. В другій групі у
2 пацієнтів з Т1 при G1 після передньої резекції
гортані діагностовано рецидив в області гортані
через 5 місяців. У 9 хворих з Т2, при G2 діагностовано рецидив пухлини через 6-8 місяців. Функціональний стан гортані у хворих без рецидиву був задовільний.
Таким чином, ефективність хірургічного
втручання та відсутність рецидиву у хворих
першої групи була задовільною і очевидно
пов’язана з якісною інтраопераційною візуалізацією. Відсутність продовженого росту пухлини (перших трьох місяців) є результатом проведеної променевої терапії у післяопераційному
періоді.
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, М.А. ЗАЙЦЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОБОСНОВАННОСТЬ ТЕРМИНОЛОГИИ:
ОПУХОЛИ ФАРИНГО-ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Опухоли головы и шеи выделены по клиническому и анатомическому принципу в отдельную группу. В группу опухолей глотки объединяют новообразования различные по тканевому происхождению и степени их дифференцировки, исходящие из анатомических образований парафарингеального пространства или
врастающие в него из близлежащих областей.
Анализ специальной литературы показал,
чтоновообразования парафарингеального пространства трактуются, как опухоли глотки, так как
они тесно контактируют со стенкой глотки, нередко деформируя ее просвет. Симптомы со стороны глотки появляются с ростом новообразования в виде жалоб на чувство «инородного тела» в
глотке, боли в горле (в области опухоли), изменение тембра голоса, явления дисфагии и т.п.
Опухоли глотки впервые описаны Бушем
в 1857 году под названием «ретрофарингеальные опухоли», а в 1909 г. Фроли предложил называть их парафарингеальными.
Диагностикой и лечением этих заболеваний занимаются врачи различных специальностей – отоларингологи, стоматологи, хирургии
онкологи. Отоларингологи эти опухоли описывают как глоточные.Хирурги и онкологи их
описывают, как опухоли области шеи, так как
они часто имеют проявления со стороны шеи и
отсюда же осуществляется к ним оперативный
доступ.
Сегодня, многие исследователи среди
внеорганных опухолей шеи выделяют отдельную группу новообразований и называют их
фаринго-парафарингеальными. Среди первичных внеорганных опухолей шеи, расположенных в фаринго-парафарингеальной области, по
сложности клинических проявлений стоят ново-

образования неврогенного происхождения, а
именно невриномы, которые составляют –
48,8%. Вторая группа больных с параганглиомой – опухоли, которые возникают из параганглионарных клеток симпатической нервной системы, или находятся в стволе блуждающего
нерва или в ganglionnodosum блуждающего нерва. Параганлиомы составляют 18% от всех внеорганных опухолей шеи.
Третья группа – новообразованиядизэмбрионального генеза – в частности боковые кисты шеи и глотки. Кистозные образования овоидной (округлой) формы, с солитарным расположением, гладкой поверхностью, плотноэластичной консистенцией, опухоль может
смещаться в горизонтальной и вертикальной
плоскости, характеризуется медленным ростом
(ускорение роста образования отмечается после
травмы или после перенесенного простудного
заболевания). Типичной локализацией боковых
кист шеи является боковая поверхность шеи,
под углом нижней челюсти, по переднему краю
кивательной мышцы (в области сонного треугольника шеи). Клинически проявляются в виде деформации стенки глотки, без нарушения
целостности ее структур.
Таким образом, схожесть (подобность)
гистогенеза и клиники внеорганных объемных
опухолей глотки позволяет рассматривать эти
новообразования, как отдельную группу - новообразования фаринго-парафарингеальной области шеи.
Клинические проявления опухолей фаринго-парафарингеального пространства зависят от вовлечения в процесс сосудисто-нервных
образований, от размеров и направления роста и
распространения опухолевого процесса.

© Ф.Д. Евчев, М.А. Зайцева, 2013

Ф.Д. ЕВЧЕВ, М.А. ЗАЙЦЕВА, О.В. ТИТАРЕНКО, И.Э. ЧЕРНЫШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА ПАТОЛОГИИ ГЛОТОЧНОЙ ПОРЦИИ
ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Из всех заболеваний околоушной слюнной железы чаще всего встречаются полиморфные аденомы (смешанные опухоли) составляя
47,3%, среди доброкачественных эпителиальных новообразований 87,3% .
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Несмотря на то, что опухоли слюнных желез относятся к «наружным» локализациям, их
распознавание не всегда бывает быстрым и точным. Особенно возникают неудачи в дооперационной диагностике опухолей глубоких отделов
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железы, ее глоточного отростка и нижнего полюса (фаринго-парафарингеального пространства).
Клиническое течение патологии околоушной железы зависит от вида новообразования, локализации и распространенности процесса. Они развиваются безболезненно и медленно,
иногда в течение десятков лет. Даже колоссальные размеры опухолей околоушной железы,
свисающие с боковой стороны околоушной области не вызывают болей и нарушение функции
лицевого нерва. Практически только ускоренный рост опухоли в виде припухлости заставляют больного обратиться за помощью к врачу.Итак, первый объективный признак – припухлость с асимметрией мягких тканей шеи без
серьезных клинических проявлений.
Учитывая непосредственную близость
внутренних отделов околоушной слюнной железы с окологлоточным пространством и перепончато-хрящевым отделом наружного слухового прохода необходимо исключить патологию
глотки и уха. Наличие снижение слуха по звукопроведению свидетельствует о вовлечении в
воспалительный процесс наружное ухо. Появление болей в этой зоне необходимо исключить
туберкулезное поражение.
Конечно, отсутствие специфической клинической симптоматики, одностороннее поражение и наличие быстрорастущей припухлости
мягкой консистенции должно насторожить врача об исключении болезни В-20.
Цель исследования – выявление до и после операционных клинических симптомов патологии околоушной слюнной железы и ее глоточной порции.
Материал и методы. Обследовано и
прооперировано 18 больных с опухолями око-

лоушной слюнной железы в возрасте от 35 до 55
лет. Из них у 12 опухоль поражала глоточный
отросток, а у 6 пациентов опухоль поражала
нижний полюс и глоточный отросток околоушной слюнной железы.
Больным проведена интраскопическая
диагностика: пальпация, УЗ диагностика, СКТ
околоушной слюнной железы и парафарингеального пространства и сиалограмма. Больным в
условиях лор отделения проведено хирургическое лечение в виде резекции нижнего полюса
околоушной железы и ее глоточной порции.
Результаты исследования. Больные
предъявляли жалобы на наличие односторонней
припухлости, мягкой консистенции в под- и зачелюстной области, затрудненное глотание и
неловкость при глотании. Объективно определялась асимметрия зева, без признаков острого
воспаления слизистой оболочки.
Клинических симптомов (пореза ветвей
лицевого нерва) до операции, подтверждающих
поражение лицевого нерва у больных не было. В
послеоперационном периоде отмечались преходящие симптомы (снижение чувствительности
кожи зоны хирургического вмешательства). У 4
больных проявилось онемением щеки, а у 5
больных онемение в зачелюстной и щечной области. Это связано с травмой не только веток
лицевого нерва.
Таким образом, дооперационная семиотика опухолей околоушной слюнной железы клинически проявлялась только в виде асимметрии
шеи, неловкости при глотании и асимметрии
шеи и зева. Послеоперационная преходящая
семиотика проявилась в виде снижения чувствительности и онемения мягких тканей лица
вследствие травмирования лицевого нерва.
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, М.А. ЗАЙЦЕВА, О.В. ТИТАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКАПАТОЛОГИИ ФАРИНГОПАРАФАРИНГЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИПОИНТРАСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ
Комплексная дифференциальная и топическая
диагностика
патологии фарингопарафарингеальной области позволяет установить диагноз, спланировать лечение, а при необходимости провести предоперационную подготовку,адекватное хирургическое вмешательство и провести в послеоперационном периодереабилитационных мероприятий. Нами разработаны диагностические схемы интраскопической
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

диагностики (УЗИ и СКТ с контрастированием
и без) при наиболее часто встречающейся патологии фаринго-парафарингеальной области.
Цель исследования явилось определение диагностических признаков патологии фарингопарафарингеальной области на основе использования наиболее информативных технологий.
Обследовано 55 больных. Выявление солитарного (одноузлового) кистозного образования
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при ультразвуковой эхоскопии шеи следует
дифференцировать с боковой кистой (БКШ) с
невриномой и параганглиомой (ПГ), Эти патологии в 20% случаев имели идентичную интраскопическую семиотику: кистозная, некротическая или жировая дегенирация. Известно, что
ультразвуковая диагностика позволяет со 100%
точностью определить взаимосвязь солитарного
образования шеи с тканью околоушной слюнной железы. Так, у 89% случаев патогномоничным эхоскопическим критерием для БКШ является: капсула спрослеживающейся от нее «ножки», ее смещаемость и сжимаемость при пальпации УЗ-датчиком. Для неврином и ПГ характерно небольшое смещение опухоли в горизонтальной плоскости. Дальнейшая дифференцировка процесса проводится с использованием
цветного дуплексного сканирования (ЦДК).
Васкуляризация опухоли (при ЦИК) с наличием
умеренной сосудистой сетью говорит о наличии
невриномы,а васкуляризация новообразования с
резко развитой сосудистой сетью патогномонична для параганглиом. Но и у 25% случаях
(при ЦИК) визуализируются единичные сосуды
в капсуле БКШ. Особенно трудна интерпретация эхогафических изображений при бедно васкуляризированных новообразованиях, когда
данные первичной эхоскопии не отражают
структурные характеристики исследуемой патологии. Следующим диагностическим критерием
является выявление жировой прослойки (свободного расстояния) между сонной артерий и
тканью патологического процесса. Для каротидной ПГ характерно муфтообразное окутывание общей сонной артерии (ОСА) и ее ветвей,
чего не наблюдается при невриномах и БКШ.
Каротидные ПГ увеличивают угол бифуркации
ОСА; вагальные ПГ имеют более высокую локализацию и прилежатвплотную к внутренней

сонной артерии (ВСА). Невринома может располагаться, как над, так и под сосудистонервным пучком шеи. БКШ I-II типа расположены над магистральными сосудами шеи, БКШ
III типа расположены в зоне бифуркации ОСА, а
БКШ IV типа расположены медиальнее бифуркации ОСА, распространяясь к боковой стенке
глотки. Таким образом, экстравазальная компрессия сонных артерий и внутренней яремной
вены (ВЯВ) характерна для ПГ, неврином и
БКШ III и IV типа. При больших размерови высокой локализации образований, когда не удается оценить васкуляризацию опухоли и их взаимоотношение со стенками магистральных сосудов, особенно если они «скрыты» гипоэхогенной тканью, структурные особенности, которого
не удается точно оценить при УЗИ проводится
СКТ и СКТ с внутривенным контрастным усилением (+ проведение программ пост обработки
полученных СКТ-изображений). ПГ интенсивно
и быстро накапливали контраст, при этом повышалась плотность опухолей (+46+58 до
+105+120 ед.Н). Плотность неврином составляла +14+23 ед.Н., а при контрастировании
+35+52 ед.Н. На фоне слабого накопления контрастного вещества паренхимой невриномы обнаруживались точки и извитые полоски высокой
плотности, являющиеся собственными сосудами
пронизывающими невриному. Эти признаки не
встречаются при каротидной ПГ и позволяют
дифференцировать от невриномы. Плотность
БКШ в среднем была +19 ед.Н, капсула БКШ
накапливала контраст.
Вывод
Использование
дифференциальнодиагностических признаков интраскопической
диагностики позволило у 100% больных описать
патологические процессышеи, которые облегчили их лечение.
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Ф.Д. ЄВЧЕВ, В. Й. КРЕСЮН, В. В.ГАЄВСЬКИЙ, К. Д.ГАЄВСЬКА (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ЕПОБІОКРИНУ В ЛОР-ПРАКТИЦІ
Відомо, що анемії розвиваються при хронічних запальних і незапальних захворювань,
при неопластичних процесах усіх тканин. Так, в
1979 р. P. Reizenstein показав, що анемія при
хронічних захворюваннях та при неопластичних
захворювавннях є частиною «гематологічного
стрес -синдрому», індукованому вивільненням
різних цитокінів внаслідок ушкодження клітин
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організму. У цих хворих на фоні анемії спостерігаються метаболічні зміни які посиліють гематологічні реакції гематологічного стрессиндрому, що призводить до зміни системи макрофагів-моноцитів. На теперішній час, ці типи
анемій складають близько 52 %.
Друга категорія хворих з анемією яка
спостерігається після розширених хірургічних
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

втручань при неопластичних захворювань ЛОРорганів. Ця анемія пов’язана не тільки з неопроцесом, а і з крововтратою, яка в деяких випадках, складає 25-55%. У хворих з анемією загоєння тканей у післяопераційному періоді ускладнюється, спостерігається розходження швів
таутворення нориць. Особливо погіршується
процес загоєння у хворих які получали променеву терапію. Тому питання, компенсаторного
збільшення продукції еритроцитів та гемоглобіну стає актуальним.
Мета дослідження – визначення ефективності епобіокрину у хворих з анемією пов’язаної
з неопроцесом та післяопераційної крововтратою.
Матеріал та методи. В групу дослідження включено 50 хворих з анемією яка була індукована неопластичним процесом, променевої
терапії та крововтратою в наслідок хірургічного
втручання. Хворі розподілені на дві групи по 25
пацієнтів в залежності від застосованої терапії.
Хворі скаржилися на стомлюваність, біль у суглобах, слабкість у покої та при фізичному навантаженні, зниження розумових здібностей.
Об’єктивно: кожні покрови бліді, що свідчило
про анемію та гіпоксію тканин. Показники крові: концентрація гемоглобіну (Hb) складала від
65г/л до 73 г/л, при нормі 130-160 г/л., Еритроцитів від 2,9 до 3,2 т/л, при нормі 4,0-5,0 т/л, та
концентрація сироваткового заліза від нижче 10
мкмоль/л. Основна група хворих (n=25) отримували епобіокрин по 150МЕ/кг, тобто від 1000 до
2000МЕ під шкірне через добу, №3за тиждень
перед хірургічного втручання и №3 після операції. Контрольна група (n=25) при концентрації
гемоглобіну від 61 до 70 г/л, еритроцитів від 3,2
т/лдо 3,6 т/л хворі отримували Феррум Лек

100мг/2,0 в/м. Хворим призначали стіл харчування №1а.
Результати дослідження. Хворі перенесли хірургічне втручання на гортані та органів
шиї. Основними показниками анемії у наших
хворих були: значне зниження концентрації гемоглобіну, еритроцитів та зниження рівня сироваткового заліза, що свідчило про низку оксигенацію тканин.
Післяопераційний період у хворих основної групи протікав без ускладнень, загоєння було без ускладнень, значно поліпшувалося якість
життя хворих. Об’єктивно: кожні покрови блідо-рожеві, що свідчило про відсутність анемії та
гіпоксії тканин. Концентрація показників крові
через два тижня була значно вище: Hb – від 102
до 110 г/л, еритроцитів до 4,2 т/л.
Хворі контрольної групи, які получали
Феррум Лек, лікування перенесли також задовільно. У післяопераційному періоді 14 хворих
спостерігалися ускладнення:розходження швів
та утворення нориць. Ці хворі були після променевої терапії. Хворі скаржилися на слабкість,
запаморочення і пітливість. Об’єктивно: кожні
покрови бліді, що свідчило про анемію та гіпоксію тканин. Показники крові: гемоглобін, еритроцити були незмінними, тобто анемічний синдром був виразним.
Таким чином, уведення епібіокрину хворим основної групи збільшила показників анемічного синдрому, що дозволило перебігу післяопераційного періоду без ускладнень. Ускладнення у післяопераційному періоді (розходження швів та утворення нориць) у хворих контрольної групи були пов’язані з виразним анемічним синдромом, якій не був компенсований
призначенням Феррум Лек.
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Злокачественные опухоли полости носа и
околоносовых пазух по сравнению с опухолями
другой локализации встречаются относительно
редко, и составляют 0,59-0,65 случаев первичного выявления на 100 тыс. населения Украины.
По данным литературы 57,7% больных выявляется в III и IV стадии. В Одесской области в
среднем ежегодно регистрируется 10- 12 случаев первичных больных. Проблема лечениярасЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

пространенного рака решетчатоголабиринта
заключается в проведениибольших калечащих
операций на лицевом черепе (резекция верхней
челюсти, экзентерация орбиты, иссечение мягких тканей лица) и проведение пластических
реконструктивных вмешательств.
Цель исследования – оценить результаты
компонентов комплексного лечения больных с
распространенным раком решетчатого лабирин-
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та в зависимости от направления роста опухоли
и длительности безрецидивного периода.
Материал и методы. Обследовано 40
больных с распространенным раком решетчатого лабиринта в возрасте от 51 до 71 года за
2005-2012. На момент госпитализации степень
распространения первичной опухоли заболевания у 40 больных была T3-4N1. Группы больных сформированы в зависимости от направления роста опухолевого процесса: к нижней, медиальной орбитальной стенкам и скуловой области – первая группа (20 больных); распространение процесса на альвеолярный отросток
верхней челюсти и мягких тканей лица – вторая
группа (20 пациентов).
Результаты и обсуждение. По клиническим и РКТ данным из 20 больных первой группы: у 3 пациентов опухоль (G2) решетчатого
лабиринта прорастала в орбиту с разрушением
нижней и медиальной стенок и нарушением
зрения (хирургическое лечение в виде орбитосинуальнойэкзентерации). У 6 больных опухоль
(G2) поражала решетчатый лабиринт, гайморову
пазуху с прорастанием в альвеолярный отросток
верхней челюсти, с разрушением передней
стенки гайморовой пазухи и частичной деструкцией медиальной стенки орбиты – операция гемифасциальная резекция. У 11 больных опухоль
(G3) распространялась на верхнечелюстную пазуху, без деструкции костных стенок и сохранением остроты зрения (операция по МуруДенкеру). Из 20 больных второй группы у 11
пациентов интраоперационно выявлено распространение опухолевого процесса в верхнечелюстную пазуху и крыловидную ямку с деструкцией орбитальной стенки и прорастанием в орбиту

(диагностическая гайморотомия, экспресс биопсия, G3 и операция по Муру-Денкеру с паллиативной целью) + химиолучевая терапия. Прогноз клинически неблагоприятный. У 9 пациентов опухолевый процесс распространялся на
нижнеглазничную стенку орбиты спаянный с
надкостницей, без деструкции костной стенки и
без нарушения зрения, G2 (операция по Муру).
Прогноз клинически благоприятный. Через 7
месяцев у 3 больных первой группы после гемифасциальной резекциидиагностирован рецидив опухоли в орбиту с разрушением уже медиальной и нижней стенки орбиты и полной потерей зрения (птоз и экзофтальм) – операция экзентерация орбиты. Прогноз этой группы пациентов - серьезный и неблагоприятный. Выживаемость больных составила 22%.
Выводы. Выбор лечебного компонента
при распространенном раковом процессе решетчатого лабиринта зависел от степени дифференцировки (G) опухоли и степени ее распространенности. У больных с первично распространенным опухолевым процессом с наличием
деструкции орбитальной стенки и прорастанием
опухоли в скулоорбитальную область следует
включать в удаляемый блок содержимое орбиты.
У больных раком решетчатого лабиринта
при G 3 показано лечение по комплексной программе с проведением лекарственной терапии
на первом этапе, лучевой терапии на втором и
только на остаточную опухоль – хирургическое
лечение. Причина неэффективности лечения 14
больных – поздняя обращаемость и отказ от
комплексного лечения (от химиолучевой терапии и радикального хирургического лечения).
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А.Я. ЖЕЛТОВ, А.Д. ГУСАКОВ, А.Н. КОСТРОВСКИЙ, А.А. ФУРИК (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ, БОЛЕЮЩИХ
ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ, В ПРОШЛОМ ПЕРЕНЕСШИХ
АДЕНОТОМИЮ
Большинство авторов считает, что в основе этиологии и патогенеза экссудативного отита
лежит вялотекущее воспаление слизистой оболочки среднего уха, развивающееся на фоне недостаточной функции слуховой трубы (Бобошко
М.Ю., 2003; Гаращенко Т.И., 2000; Г. Сватко,
Д.Э. Циплаков, 2001). Экссудативный отит чаще
всего встречается в дошкольном и младшем
школьном возрасте, чему способствует возрас-
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тной иммунодефицит, начало посещения детского коллектива и инфицирование респираторными вирусными инфекциями (Гаращенко Т.И.,
2000). Таким образом, основную роль в развитии экссудативного отита играет нарушение
функции слуховой трубы (Бобошко М.Ю., 2003,
Гаращенко Т.И., 2000; Преображенский Н.А.,
1987). Слуховой трубе присущи три основные
функции: вентиляционная, заключающаяся в
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

поддержании постоянного давления в барабанной полости; дренажная, обеспечивающаяся
работой мукоциллиарного эпителия и мышц
трубы, защитная функция, которая поддерживается выработкой слизистой оболочкой неспецифических медиаторов клеточной и гуморальной
секреторной защиты от инфекций (Бобошко
М.Ю., 2003; Петрова Л.Г., 2008). Основным методом лечения в комплексной терапии ЭСО,
сопровождающегося аденоидными разрастаниями, до настоящего времени является аденотомия, которая приводит к восстановлению носового дыхания, вентиляционной и дренажной
функций слуховой трубы. Проблема рецидивирования аденоидных вегетаций после аденотомии и продолжающихся проявлений ЭСО на
сегодняшний день остаётся актуальной. В отдалённом послеоперационном периоде у детей эта
патология выявляется в очень широком диапазоне: от 9,5% до 75% обследованных (В.Х. Гербер, 1985; Л.М. Ковалёва, 1995; П.М. Дорощенко, 1998; F.J. Buchinsky et al., 2000; H. Kubba,
B.J. Bingham, 2001). Классическая аденотомия
может быть не эффективна, когда лимфоидная
ткань локализуется не только в своде носоглотки, но и распространяется в задние отделы полости носа. В таких случаях режущей части
аденотома для захвата всей аденоидной ткани
препятствует сошник (Завьялов Ф.Н., Саликов
А.В., 2006).
В детской практике хирургические вмешательства на лимфаденоидном глоточном кольце
являются самыми распространенными, причем
значительную их часть (76,9%) занимают операции, направленные на удаление аденоидных вегетаций (Гаращенко Т.И., Богомильский М.Р.,
2004). Анализ данных эндоскопического исследования носоглотки позволил выяснить основные причины неудачных исходов аденотомии,
выполненной без визуального контроля (Карпов
В.А., Козлов В.С., 2010). Такими причинами являются: «слепая» техника аденотомии, включающая в себя целый комплекс недостатков –
неполное удаление аденоидной ткани, травма,
связанная с неправильным подбором размера
кюретки аденотома, а также использование некачественного, изношенного инструментария.
Многие авторы отмечают высокую информативность эндоскопического исследования носоглотки до и после аденотомии (М.Р. Богомильский,
Т.И. Гаращенко, 1995; А.С. Лопатин, 1998; A.J.
Pearl, 1994; H. Kubba, B.J. Bingham, 2001).
Нами за 2011-2012 гг. изучены отдалённые результаты аденотомии у 50 соматически
здоровых детей дошкольного и младшего

школьного возраста болевших в прошлом ЭСО.
Из них 30 продолжают болеть ЭСО и 20 детей
без признаков заболеваний уха. Более пристальное внимание при эндоскопическом обследовании мы обращали на купол носоглотки, устье
слуховой трубы, её валик и розенмюллеровскую
ямку. В нашем представлении отклонение от
нормы было выявлено у всех детей, страдающих
ЭСО. У них наиболее часто наблюдались следующие варианты изменений в носоглотке:
- гиперплазия глоточной миндалины, выполняющая задние отделы носа, купол носоглотки и розенмюллеровскую ямку.
- гиперплазия лимфоидной ткани трубной
миндалины, прижимающая трубный валик к
устью слуховой трубы, розенмюллеровская ямка так же выполнена лимфоидной тканью.
- диффузная или ограниченная гиперплазия лимфоидной ткани в трубном валике, блокирующая устье слуховой трубы и нижний отдел хоаны, розенмюллеровская ямка свободна и
хорошо визуализируется.
- умеренная гиперплазия лимфаденоидной ткани носоглотки и трубной миндалины с
признаками воспаления; в момент глотательного
движения в области устья слуховой трубы образуется скопление слизисто-гнойного секрета;
- различные рубцовые деформации структур носоглотки с сохранением лимфоидной ткани в розенмюллеровской ямке и рубцовые деформации устья слуховой трубы
У детей, ранее перенесших аденотомию и
в настоящее время не имеющих признаков отита, при эндоскопическом осмотре выявлено
большое разнообразие рубцовых изменений и
расположения остатков лимфоидной ткани в
носоглотке, но при этом устье слуховой трубы
хорошо обозримо и розенмюллеровская ямка
свободна от лимфоидной ткани.
Таким образом, в развитии ЭСО и продолжающихся его рецидивах, вероятно, играет
роль не только увеличение глоточной миндалины и связанное с этим затруднение носового
дыхания, но и послеоперационные рубцовые
изменения в носоглотке, а также распространение лимфоидной ткани в области боковой её
стенки и розенмюллеровской ямке. Это может
вызывать раздражение системы иннервации
крыло-небного узла и поддерживать вазомоторную реакцию окружающих тканей, нарушающих нормальное функционирование слуховой
трубы. Полученные данные послужили поводом
для пересмотра техники стандартной аденотомиии и разработке приёмов корригирующих
вмешательств при рецидивах заболевания.
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В.КАЛАШНИК, В.П.КОНОЗ, Ю.М.КАЛАШНИК, М.И.ЯЩЕНКО
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Выбор метода лечения носовых кровотечений связан с устранением причин их вызывающих. В клинической практике применяется
широкий арсенал видов и методов остановки
носового кровотечения. В то же время, наличие
в патогенезе рецидивирующих носовых кровотечений нарушений сосудистого кровотока органического характера приводит к определенными трудностями при их купировании. Для
устранения последних используются хирургические методы лечения в виде перевязки ветвей
наружной сонной артерии или ее эмболизации.
Под нашим наблюдением находилось 18
больных с рецидивирующими носовыми кровотечениями. Из них 11 мужчин и 7 женщин в
возрасте от 43 до 68 лет. Основной причиной
развития кровотечения была гипертоническая
болезнь на фоне ИБС – у 13 больных и травмы
носа – у 5 пациентов. Всем больным в течение
первых трех суток пребывания в стационаре
проводилась массивная гемостатическая терапия с одномоментным проведением передней и
задней тампонады полости носа. В связи с пролонгацией кровотечения проведено для уточнения зоны и источника кровотечения ангиологическое исследование с контрастированием сосудистого русла. Установлено наличие прерывающегося кровотока или тромбоза в дистальных отделах ветвей наружной сонной артерии с

васкуляризацией мальформаций – 8 (44,4%),
избыточная сосудистая сеть в задних отделах
полости носа – 3 (16,7%), прерывание кровотока
в бассейне верхнечелюстной артерия – 4 (22,2%)
и у 2 (11,1%) больных выявлено наличие окклюзии передней коммуникантной артерии с перетоком в правую среднюю мозговую артерию из
бассейна левой сонной артерии. Данные изменения расценены как источник и зона кровотечения. Проведенные лечебные мероприятия: у
12 больных после ее верификации произведена
перевязка наружной сонной артерии выше бифуркации общей сонной артерии.
У 6 пациентов проведена эмболизация
дистального отдела наружной сонной артерии
(парциальная окклюзия ветвей наружной сонной артерии, васкуляризирующих мальформацию платиновой микроспиралью Cook – 11 человек или спиралью Гиантурко – 7 пациентов).
Кровотечение купировано у всех пациентов и в последующем более не возобновлялось.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что эмболизация и перевязка наружной
сонной артерии при манифестирующих носовых
кровотечениях являются альтернативными методами хирургического лечения.
Выбор метода в значительной степени
обусловлен экономической стороной – стоимостью эмбола.
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А.С. ЖУРАВЛЬОВ, А.В. ЛУПИР, О.М. МІЩЕНКО, Л.П. КОЦЮРА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-ПОПУЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ГОСПІТАЛІЗОВАНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА
ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ М. ХАРКОВА ТА ОБЛАСТІ
У період економічних та політичних змін
в Україні виникла низка медико-соціальних
проблем, які становлять певну загрозу для здоров’я різних груп населення. Особливого значення при цьому, набуває стан здоров’я населення працездатного віку. Вивчаючи показники
виконання міжгалузевої комплексної програми
«Здоров’я нації» на 2002-2011 роки, простежується негативна тенденція поширеності неепідемічних хвороб в усіх регіонах України. Серед
них, захворюваність на поліпозний риносинуїт
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(ПРС) залишається на даний час також досить
значною.
Аналіз госпіталізованої захворюваності на
ПРС є основним джерелом інформації щодо загальної захворюваності на дану патологію, характеризує об’єм надання цим хворим госпіталізованої допомоги, тривалість лікування, повноту та характер медичної допомоги.
Нами на основі аналізу показників госпіталізації в спеціалізовані ЛОР стаціонари м. Харкова і офіційних статистичних матеріалів проЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ведено дослідження щодо госпіталізованої захворюваності на ПРС за період з 2004 по 2009
роки.
Вході дослідження встановлено, що максимальна кількість госпіталізованих хворих з
ПРС патологію в лікарні м. Харкова, що мають
ЛОР-відділення, спостерігалася в 2007 році
(18,2±0,78%). Якщо проаналізувати дані щодо
госпіталізованої захворюваності на ПРС за
2004–2009 роки, то слід відзначити вірогідне
поступове їх зменшення з 17,7±0,77% в 2004
році до 13,6±0,70% в 2009. Ці тенденції спостерігаються і в основних спеціалізованих для ЛОР
патології відділеннях – обласній клінічній лікарні (ОКЛ) м. Харкова та міській клінічній лікарні (МКЛ) № 30. Так, відзначено зменшення госпіталізованих хворих на ПРС в ОКЛ з
18,6±1,68% в 2004 році до 13,9±1,50% в 2009, та
вірогідно в МКЛ № 30 з 19,9±1,13% до
11,4±0,9% (2004 та 2009 роки відповідно). Ці
дані розкривають покращання проведених профілактичних та реабілітаційних заходів щодо
ПРС, особливо після проведеного хірургічного
втручання в попередні роки. Але, окрім цього,
нами встановлений зріст госпіталізованої захворюваності з приводу ПРС в МКЛ № 25 та дорожній клінічній лікарні (ДКЛ) м. Харкова. Так, за
останні шість років, госпіталізована захворюваність на ПРС у МКЛ № 25 зросла з 13,7±1,55% в
2004 році до 16,6±1,67% в 2009 та в ДКЛ з
9,2±2,35% (2004 рік) до 21,1±3,31% (2009). Все
це вказує на існуючу необхідність пошуку шляхів
оптимізації надання медико-соціальної допомоги
хворим з ПРС.
Проведений нами поглиблений аналіз госпіталізованих з приводу ПРС в ЛОР-відділення
ОКЛ м. Харкова хворих залежно від віку, статі
визначив ряд відмінностей. Так, за період 2004–
2009 рр. враховуючи віко-статеві характеристики відзначена вагома перевага хворих з ПРС
чоловічої статі: 2004 рік – 55,6±4,99% (чоловіки) проти 44,4±4,99% (жінки); 2005 –
62,5±4,75% та 37,5±4,75% відповідно; 2006 –
64,3±6,40% і 35,7±6,40%; 2007 – 58,8±4,87%
проти 41,2±4,87%; 2008 – 72,4±4,51% та

27,6±4,51% відповідно; 2009 – 66,2±5,50% та
33,8±5,50%. Окрім цього, проведене нами вивчення госпіталізованої захворюваності в залежності від вікових характеристик також встановило ряд закономірностей. Визначено, що за
останні шість років серед госпіталізованих хворих з ПРС спостерігається переважаюча більшість осіб до 60 років у порівнянні з віковою
групою після 60. Для прикладу, 2004 рік – хворих на ПРС до 60 років 85,9±3,50% проти
14,1±3,50% старше 60; 2009 рік – 82,4±4,42%
госпіталізовано осіб з ПРС до 60 років та
17,6±4,42% старше 60. Також нами проаналізовано кількість проведених оперативних втручань з приводу ПРС в клініках м. Харкова.
Встановлено, що більшість хворих з ПРС у
2004–2009 роках прооперовано на базі МКЛ №
30 (52,2±1,02%), на другому та третьому місцях
знаходяться ОКЛ та МКЛ № 25 (по 20,7±0,83%).
Якщо порівняти об’єм оперативних втручань з
ПРС за останні шість років в цілому, можна зазначити його вірогідне зниження з 17,3±0,77% у
2004 році до 13,8±0,71% у 2009.
Таким чином проведене нами клінікостатистичне дослідження госпіталізованої захворюваності на ПРС серед дорослого населення м. Харкова та області за показниками госпіталізації у ЛОР відділення лікарень м. Харкова
дозволило нам встановити наступне:
1. З’ясовано, що максимальна кількість
госпіталізованих хворих спостерігалася в 2007
році (18,2±0,78%). При цьому встановлені рівні
зростання даної захворюваності в МКЛ № 25 та
ДКЛ м. Харкова за останні шість років
2. Поглиблене вивчення госпіталізованих
хворих з ПРС в залежності від віку, статі визначило перевагу чоловіків та осіб до 60 років.
3. В результаті комплексного соціальномедичного дослідження виявлені закономірності
у напрямку оперативних втручань з приводу ПРС
у клініках м. Харкова. Так, визначено, що значну
перевагу хворих з ПРС за останні шість років
прооперовано на базі МКЛ № 30. При цьому
спостерігається поступове збільшення прооперованих хворих з ПРС в ДКЛ.
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, Н.О. ШУШЛЯПИНА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ГАЙМОРИТА

Мукоцилиарный клиренс является одним
из важнейших защитных механизмов, определяющих возникновение и течение различных
заболеваний параназальных синусов, а его нарушения играют значительную роль в патогенезе гайморита. В этой связи функциональные
методы оценки состояния слизистой оболочки
верхнечелюстной пазухи представляют перспективное направление диагностики различных форм гайморита.
Целью исследования явилось изучение
функционального состояния слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при различных
формах гайморитов с помощью оптимальной
методики, основанной на оценки мукоцилиарного клиренса.
Функциональное состояние мукоцилиарного клиренса (МЦК) слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи определяли методом основанным на ингалировании вещества-маркера в
отделяемом из полости носа, где в качестве вещества-маркера использовали препарат феррумлек (фирма Лек, Словения), состоящий из железа (III) в комплексе с мальтазой. МЦК был изучен у 17 пациентов с различными формами гайморита. Женщин было 10, мужчин - 8. Средний
возраст пациентов составил 45,3±4,3 года. Диагноз гайморита у всех пациентов был установлен в соответсвии с общепринятой схемой обследования пациента. I группу исследования
(n=9) состовляли пациенты с верифицированным острым гнойным гайморитом. II группу (n=
8) пациентов составили пациенты с хроническим гайморитом. Контрольная группа (n=7) –
практически здоровые. Для исследования МЦК
слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи к
1 мл препарата феррум-лек добавляли 18 мл
дистиллированной воды и с помощью аппарата
для ультразвуковых ингаляций больному проводили ингаляцию аэрозоля этого раствора эндоназально. После ингаляции просили пациента
выдуть содержимое из полости носа в чистую
сухую посуду каждые 8 часов. Наличие железа в
отдельных порциях слизи определяют с помо-

щью амидопириновой пробы. Для этого к 3–5
мл отделяемого из носа добавляют равное количество 5 % спиртового раствора амидопирина,
5-10 капель 50 % раствора уксусной кислоты и
столько же 3 % раствора перекиси водорода. По
результатам методики исследования МЦК слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи учитывали эвакуацию вещества-маркера, принимая
во внимание показатель «активность/время» и
рассчитывали время введенного препарата. Затем оценивали появление синего окрашивания,
интенсивность которого пропорциональна количеству содержащегося в слизи железа. Исследование проводили до тех пор, пока в трех последовательных порциях слизи реакция на гемоглобин не станет отрицательной.
В контрольной группе наблюдения время
полного выведения препарата-индикатора с отделяемым из носа составила (х±σ): 35,0±5,40
часов. У пациентов 1-й группы величина эвакуации индикатора составила 84,7±5,2 часа, что
в 2,3 раза превышало показатель выведения индикатора для здоровых пазух. У пациентов с
хроническим гайморитом во 2-й группе наблюдения было наиболее продолжительное время
выведения индикатора из всех полученных нами
результатов и составило 113,2±5,4 часов, что в
3,3 раза превышало нормальные и в 1,2 раза
аналогичные показатели у пациентов с острым
гнойным гайморитом (1-я группа) (р<0,05).
Таким образом, изучение состояния
МЦК у больных с патологией параназальных
синусов, а в частности с патологией гайморовых
пазух позволяет оценить наличие и степень выраженности мукоцилиарной недостаточности,
определить адекватную терапию, провести
оценку лечения по восстановлению времени
мукоцилиарного транспорта. Используемая нами методика является достаточно простым способом оценки функционального состояния слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при
различных формах гайморита и применима в
комплексе с традиционной схемой обследования больных.

© А.С. Журавлев, Н.О. Шушляпина, 2013
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.И. ЯЩЕНКО, Н.О. ШУШЛЯПИНА, О.В. БОНДАРЕНКО
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭДЕМА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Воспалительные процессы околоносовых
пазух острого и хронического характера присутствуют в практике врача-оториноларинголога
каждый день. И тенденции к сокращению этих
заболеваний не наблюдается.
В арсенале практикующих докторов появляются новые препараты, которые с течением
времени завоевывают определенную нишу в
комплексном консервативном лечении синуитов.
Заметным событием в этом плане явилось
появление в обширном ансамбле антигистаминных средств – препарата Эдем (дезлоратадина)
(ПАО «Фармак»). Этот отечественный препарат
выгодно отличается от своих аналогов многими
положительными характеристиками. Прежде
всего, кроме выраженного и длительного антигистаминного эффекта, этот препарат обладает
заметным противоотечным и противовоспалительным действием. Пик концентрации активного вещества Эдема отмечается спустя 3 часа
после приема препарата. Как и некоторые другие антигистаминные средства Эдем не влияет
на психомоторные реакции макроорганизма, не
обладает седативным действием, не вызывает
негативные реакции в работе сердечно-

сосудистой системы. Кроме того, Эдем более
предпочтителен по материальным затратам при
сравнении его с зарубежными аналогами.
В ЛОР-клинике ХНМУ нами апробирован
Эдем в комплексном лечении 45 больных с острыми бактериальными синуитами. Кроме того,
этот препарат назначался 36 лицам после оперативных вмешательств на околоносовых пазухах
для купирования реактивных явлений в области
пораженной пазухи и профилактики послеоперационных осложнений.
Проведенный сравнительный анализ динамики клинической картины заболевания,
рентгенологических данных, а также содержания IgЕ в крови говорит о том, что апробируемый препарат оказывает выраженный и более
быстрый эффект по сравнению с традиционной
терапией.
Полученные результаты позволяют высказаться о благотворном влиянии Эдема на течение патологических процессов в околоносовых пазухах.
Включение этого антигистаминного препарата в комплекс медикаментозной терапии,
позволяет сократить сроки лечения синуитов,
избежать осложнений различного характера.

© А.С. Журавлев, М.И. Ященко, Н.О. Шушляпина, О.В. Бондаренко, 2013

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.И. ЯЩЕНКО, Н.О. ШУШЛЯПИНА, О.В. БОНДАРЕНКО,
А.А. КАРЧИНСКИЙ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
АНАЛИЗ ОБРАЩАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ ЗА НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩЬЮ
С ПОДОЗРЕНИМ НА ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ЛОР-ОРГАНОВ
Инородные тела ЛОР-органов являются
одной из актуальных проблем практической
оториноларингологии и занимают одно из важных мест по числу обращаемости за неотложной
помощью. Трудности диагностики, в большинстве случаев, обусловлены несвоевременной
обращаемостью пациентов за медицинской помощью, развитием тяжелых, опасных для жизни
осложнений. Диагностика инородных тел пищевода является своего рода процесом анализа и
синтеза полученных разнообразных анамнестических и клинических данных, которые в обязательном порядке должны подверждаться эндоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

скопическими, ренгенологическими исследованими, данными компьютерной томографии.
В ЛОР-клинике ХНМУ обратились 250
человек с подозрением на инородные тела ЛОРорганов за период 2010-2012 гг. Из них госпитализировано в ЛОР-клинику 102 (40,8%) пациента. Из них мужчин было 60 (58,8%), а женщин –
42 (41,2%). Превалирующее большинство пациентов составили лица в возрасте старше 50-ти
лет. У 22 из них имела место атипичная симптоматика, более характерная для островоспалительной патологии верхних дыхательных путей (кашель, одышка, тошнота, чувство распи-
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рания в месте локализации инородного тела).
При объективном исследовании у 5 пациентов
(22,1%) инородные тела обнаружены в гортани,
у 9 (40,9%) – в глотке, у 3 (13,6%) в полости носа и у 5 (22,7%) в пищеводе. Анализ анамнестических данных свидетельствовал о разнообразии
причин, приведших к подобной патологии: у 9
больных (47,3%) имел место дентальный фактор
(отсутствие зубов, использование зубных протезов), у 5 (26,3%) – невнимательный прием пищи,
а у 3 (13,6%) задержка инородного тела была
обусловлена патологическими изменениями
ЛОР-органов. У остальных больных причинный
фактор выявить не удалось.
Проведенный нами ретроспективный анализ случаев выявления инородных тел позволил
проанализировать причины диагностических
ошибок и осложнений при длительном пребывании инородного тела в верхних дыхательных
путях и пищеводе.
Инородные тела полости носа клинически
у 2 человек (66,7%) проявлялись насморком и
затруднением носового дыхания, у 1 пациента
(33.3%) длительное нахождение инородного
тела в носу спровоцировало разрастание грануляций и давало характерную симптоматику для
новообразования полости носа.

У 2-х больных (40%) длительное нахождение инородного тела в грудном отделе пищевода явилось причиной тяжелого осложнения трахеопищеводного свища с последующим развитием медиастинита. 3 пациента (60%) лечились у гастроэнтеролога по поводу эзофагита.
Инородное тело глотки явилось причиной
паратонзиллярного абсцесса у 5-ти больных
(55,6%), паратонзиллита у 3-х больных (33,3%).
У 1-го больного (11%) наблюдался парафарингит, приведший к флегмоне шеи.
Длительное (более 5 дней) пребывание
инородного тела в гортани у 1-го больного привело к отеку слизистой оболочки, что значительно затруднило его обнаружение и потребовало дифференциации с аллергическим отеком,
новообразованием гортани.
Таким образом, проведя анализ обращаемости за неотложной помощью больным с подозрением на инородные тела ЛОР-органов
должен основываться на своевременной диагностике и своевременном удалении инородных тел
в кратчайшие сроки. Кроме того, проведение
дифференциальной диагностики островоспалительных заболеваний верхних дыхательных путей требует исключения инородного тела, как
причинного фактора рецидивирования болезни.

© А.С. Журавлев, М.И. Ященко, Н.О. Шушляпина, О.В. Бондаренко, А.А. Карчинский, 2013

Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, Э.В. ПОТАПОВ, В.П. СЕМЕНЮК, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ
(КИЕВ, ИВАНО-ФРАНКОВСК; УКРАИНА)
ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ
ПОСЛЕ АДЕНЭКТОМИИ
Исследовано состояние локального иммунитета ротоглотки у 46 детей при различном
клиническом состоянии глоточной миндалины:
без патологии, при гипертрофии, аденоидите и в
ближайший месяц после аденотомии. Методом
иммуноферментного анализа в жидкой фазе ротоглоточного секрета исследовали содержание
секреторной и мономерной форм иммуноглобулина А, лактоферрина, цитокинов – интерлейкина 1β и интерферона-α. Наибольшее снижение
факторов иммунологической защиты по сравнению с нормой (sIgA, интерферон-α, лактоферрин) выявлено после аденотомии и при аденоидите.
Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости проведения в раннем
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периоде после операции аденотомии иммунореабилитационных мероприятий с учетом естественной онтогенетической недостаточности
иммунитета. Проведенное тестирование на
клетках крови детей ряда иммуномодуляторов
показало, что наиболее активными были синупрет, полиоксидоний и эхинацея композитум,
способствующие нормализации функциональной активности факторов врожденного и , частично, приобретенного иммунитета.
Согласно современной патогенетической
концепции развития локальной недостаточности
иммунитета в области верхних дыхательных
путей (Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, 2002;
О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, 2003; Yamanaka, 2011; Brandtzaeg,1996, 2003, 2011) это соЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

стояние формируется в условиях развития локально-системной иммунологической недостаточности, которая при проведении операции
существенно усугубляется за счет стрессовых
факторов (С.М. Меерсон, 1989; О.Ф. Мельников
и соавт., 2008; Ю.А. Дидиченко, 2012). Кроме
того, выключение глоточной миндалины из состава лимфоидной ткани из системных иммунологических взаимоотношений также может неблагоприятно сказываться на состоянии местного и даже системного иммунитета, как это было

установлено для небных миндалин (Д.И. Заболотный и соавт., 2000; В.Н. Верес, 2003). Таким
образом, данные отдельных исследований по
различным аспектам оперативного лечения, в
том числе аденоидитов, гипертрофии миндалин,
хронического тонзиллита, свидетельствуют о
необходимости проведения иммунореабилитационных мероприятий, существенно снижающих риск возникновения и углубления состояния иммунодефицита и возможных послеоперационных осложнений.

© Д.Д. Заболотная, Э.В. Потапов, В.П. Семенюк, О.Ф. Мельников, 2013

Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, А.Ф. КАРАСЬ, Г.А. КАРАСЬ, Л.Д. КРИВОХАТСЬКА, В.А. ГРУШОВИЙ
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОДІЇ МОДИФІКОВАНОГО
БІОАКТИВНОГО КЕРАМІЧНОГО МАТЕРІАЛУ «СК-СИНТЕКІСТКА»
З КЛІТИНАМИ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ IN VITRO
Успішне використання біоактивного керамічного композиту для пластики дефектів кісток в різних галузях медицини на сьогодні виділяє актуальність проблеми покращення властивостей імплантатів та підвищення їх клінічної
ефективності за рахунок модифікації матеріалів
для імплантації.
З метою пошуку можливостей покращання
біоактивних властивостей широко використовуваного
композитного
матеріалу
«СКсинтекістка» в даній роботі було поставлено завдання провести цитологічне дослідження стану
переживаючих клітин в процесі культивування з
даним композитом після модифікації колагеном,
що є важливою складовою частиною кістки.
В роботі було використано біокерамічний
композит СК-синтекістка на основі наноструктурованого гідрооксиапатиту та трикальційфосфату, що широко використовується в медицині.
Композитний матеріал створений вітчизняними
вченими під керівництвом проф. В.А. Дубка.
Модифікація проводилась шляхом обробки препаратом колагена гелофузином, що являє собою
4% розчин сукцинованого желатина (модифікований рідкий желатин).
Культивування перевивних клітин Нер-2
in vitro проводилось згідно загальноприйнятому
методу [Фрешни 2010] в живильному середовищі ДМЕМ (Sigma, США) з 5% ембріональної
сироватки телят, додаванням пеніциліну та
стрептоміцину у 24 лункових планшетах в термостаті при температурі 370 С, в атмосфері 5%
СО2. Суспензію клітин Нер-2 поміщали в кульЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

туральне середовище на покривне скельце з
композитним матеріалом. Стан культивованих
зразків перевіряли щодня. Через 1-2 дні проводили заміну середовища культивування.
Дослідження стану клітин проводилось з
використанням методів мікроскопії в інвертованому та люмінесцентному мікроскопах після
фарбування акридиновим помаранчевим.
Було проведено 3 групи дослідів на культурі клітин in vitro: І – контрольна, без додавання композитів; ІІ – культивування з композитом
без модифікації; ІІІ – з модифікованим композитом. Термін культивування: 1-5 діб.
В результаті проведених досліджень при
мікроскопії в інвертованому мікроскопі клітин
контрольної групи за 1 добу культивування виявлялись острівці клітин, що ростуть і утворюють симпласт. При використанні СК також спостерігаються острівці росту переживаючих клітин. В той же час при застосуванні модифікованого СК спостерігається активний багатошаровий ріст клітин біля матеріалу, що свідчить про
гарну адгезію та підвищений рівень проліферативної активності клітин.
Слід підкреслити, що при даних дослідженнях культивованих клітин у всіх випадках
не було виявлено негативного впливу на клітини з боку використаних в якості підкладки модифікованого та немодифікованого композитного матеріалу СК, що свідчить про відсутність їх
токсичної дії.
При люмінесцентній мікроскопії в контролі за 1 добу виявляються клітини з помірним зе-
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леним свічінням ядер та червоним свічінням цитоплазми. Аналогічне свічіння виявляється в клітинах за 1 добу культивування з немодифікованим матеріалом СК. В той же час при використанні модифікованого СК за 1 добу культивування виявляється високий рівень свічіння клітин
безпосередньо біля матеріалу імплантату, що
свідчить про високий рівень адгезії, проліферативної активності та посилений характер росту.
Таким чином, отримані дані дозволяють
зробити наступні висновки:
1. При проведенні даних цитологічних
досліджень культивованих клітин не виявлено
негативного впливу на клітини з боку використаних в якості підкладки модифікованого та немодифікованого композитного матеріалу СК,
що свідчить про їх нетоксичність.
2. Дослідження стану культивованих in
vitro клітин виявляє високий рівень адгезії з
проявом активного багатошарового росту уже за
1 добу культивування з модифікованим гелофу-

зином матеріалом СК в порівнянні з контролем
без додавання та додаванням немодифікованого
матеріалу, що свідчить про відповідно високий
рівень біоактивності даного виду матеріалу.
3. При люмінесцентній мікроскопії виявляється більш високий рівень свічіння ядер та
цитоплазми переживаючих клітин біля модифікованої СК вже за 1 добу культивування, що
узгоджується з даними, отриманими в інвертованому мікроскопі, та відображає підвищення їх
проліферативної активності.
4. Отримані результати свідчать про покращення біосумісних та біоактивних властивостей використаного модифікованого матеріалу
при взаємодії з клітинами в культурі, дозволяють виділити даний вид обробки композиту гелофузином в якості нового способу модифікації
імплантатів «СК-синтекістка» та дають змогу
говорити про перспективність і ефективність
його подальшого застосування в клінічній практиці.

© Д.І. Заболотний, А.Ф. Карась, Г.А. Карась, Л.Д. Кривохатська, В.А. Грушовий, 2013

Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ИММУНОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОТОЛАРИНГОЛОГИИ
Подавляющее большинство рецидивирующих заболеваний в клинике ЛОР болезней
воспалительного характера связано с отклонениями в функционировании системы иммунитета, т.е. с формированием иммунодефицита. Иммунодефицит – это снижение количества структурных компонентов системы иммунитета или в
той или иной степени нарушение функций отдельных групп иммунокомпентентных клеток
или органов. Классификационная характеристика иммунодефицитов многообразна и включает
в себя более 20 вариантов (Б.А. Никулин, 2008;
Janeway Ch., e.a., 2005). При этом отмечается,
что далеко не всегда имеет место параллелизм в
клинических проявлениях болезни и иммунологических показателях. В клинике ЛОР-болезней
наиболее частые отклонения выявляются со
стороны локального иммунитета (секреторный
IgA, интерфероны, провоспалительные цитокины и факторы врожденного иммунитета – дефензины, элафин, SLPI. Системные отклонения
в количественных и функциональных характеристиках иммунитета наиболее часто связаны с
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дефицитом факторов врожденного иммунитетафагоцитоза, естественных клеток-киллеров, отклонениями в содержании компонентов комплемента, что приводит к развитию бактериальных инфекций, а дефицит иммуноглобулинов и
антител дополнительно способствует активной
вирусной инвазии. Основные принципы иммунотерапии включают в себя: элиминацию патогена (антибиотики, санация очага инфекции),
детоксикация организма и нормализация его
метаболической активности, адекватный подбор
иммуномодулятора, мониторинг коррекции нарушений. Важнейшим принципом иммунотерапии является необходимость подготовки оптимального жизнеобеспечения иммунной системы.
Проведение иммунотерапии должно
лишь активировать работу иммунной системы,
но пере стимулировать ее активность. Опыт
применения иммуностимулирующих средств
во всем мире однозначно показал нецелесообразность длительных курсов и больших доз
препаратов.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Основные принципы применения иммуномодуляторов
(Б.А. Никулин,
Никулин, 2008):

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Препараты не применяются самостоятельно, а лишь дополняют традиционную
терапию, назначаются вкомплексной терапии с антибиотиками, противовирусными
препаратами. Целесообразным является раннее назначение иммуномодуляторов, с первого дня
применения этиотропного химиотерапевтического средства.
Перед применением иммуномодулирующего препарата обязательна оценка характера
иммунологических нарушений у больного. Иммуномодуляторы, действующие на фагоцитарное
звено иммунитета, можно назначать больным как с выявленными, так и невыявленными
нарушениями иммунного статуса, то есть на основании клинической картины.
Принимать во внимание зависимость изменений иммунологических показателей от
возраста, биологических ритмов больного и других причин.
Необходимо определить степень выраженности иммунологических расстройств.
Применение иммуномодуляторов целесообразно проводить на фоне иммунологического
мониторинга вне зависимости от наличия или отсутствия исходных изменений в иммунной
системе.
Учитывать иммунотропные эффекты традиционных лекарственных средств.
Принимать во внимание мишени действия избранных корректоров и их комбинаций.
Учитывать побочные реакции препаратов и их комбинаций.
Помнить, что профильность действия модуляторов сохраняется при различных
заболеваниях, не только при наличии однотипных иммунологических расстройств.
Характер иммунологических нарушений у больного может изменить спектр действия
иммуномодулирующего препарата.
Выраженность эффекта коррекции в остром периоде выше, чем в стадии ремиссии.
Продолжительность устранения иммунологических нарушений составляет от 30 дней
до 6-9 мес и зависит от свойств препарата, маркерного показателя и характера заболевания.
При многократном введении иммуномодуляторов спектр их действия сохраняется, а
выраженность эффекта возрастает.
Иммуномодулирующие препараты, как правило, не влияют на неизмененные
иммунологические показатели.
Устранение дефицита одного звена иммунитета, как правило, компенсирует
стимуляцию другого звена.
Препараты полностью реализуют свои эффекты только при использовании в
оптимальных дозах.
Проводить определение отвечаемости больного на те или иные иммуномодуляторы.

© Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, 2013

Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, М.Б. САМБУР, Т.Д. САВЧЕНКО, Ю.В. ШУКЛІНА, Л.Д. КРИВОХАТСЬКА,
Т.А. ЗАЄЦЬ, С.В. ТИМЧЕНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО, Т.В. СИДОРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ТА ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ
У ХВОРИХ НА ПАПІЛОМАТОЗ ГОРТАНІ ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОГО
ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ
КВАДРИВАЛЕНТНОЇ ВАКЦИНИ «ГАРДАСИЛ»
Метою дослідження було підвищення
ефективності лікування папіломатозу гортані
(ПГ) та профілактики рецидивів захворювання,
частота яких за даними різних авторів частота
досягає за даними різних авторів 30-57%.
Лікування хворих складалось із хірургічного видалення новоутворень та противорецидивної терапії, яка включала використання лаферобіону, вітаміно-мінеральних комплексів
(віт. А, Е, С, Se, Zn, Cu) та квадривалентної вакцини «Гардасил». У всіх хворих методом ПЛР
були визначені віруси папіломи людини 11-го,
6-го типу, високоонкогенних типів, або їх асоціація.
Дослідження імунологічної реактивності
хворих виявили у них суттєві порушення показЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ників вродженого та набутого імунітету, які
проявляються різноспрямованими змінами функціональної активності природних цитотоксичних клітин, порушеннями інтерферонового статусу, які проявляються у пригніченні продукції
λ – та γ-інтерферонів, підвищенні рівня сироваткового інтерферону та спонтанної продукції інтерферону клітинами крові in vitrо, дисімуноглобулінеміями, збільшенням рівня ЦІК. Крім
того у хворих на ПГ були визначені підвищення
концентрації
γ-інтерферону
та
суттєве
збільшення частоти виявленя специфічних до
АСТ IgE-антитіла в секреті ротоглотки
Проведене лікування сприяло нормалізації у хворих більшості змінених показників імунологічної реактивності. Зокрема, було відзна-
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чено зниження стимульованої функціональної
активності ПЦК, рівнів ЦІК та Ig А в сироватці
крові, відновлення здатності імунокомпетентних клітин крові до стимульованої продукції αта γ-інтерферонів, зменшення концентрації γінтерферону та частоти виявлення IgE-антитіл
до АСТ в секреті ротоглотки.
Одержані результати свідчать про перспективність використання вакцини «Гардасил» в

післяопераційному періоді лікування хворих на
ПГ як протирецидивного засобу, здатного ефективно корегувати більшість визначених у них
порушень імунологічної реактивності, на тлі
яких перебігають клінічні прояви захворювання,
та вказують на доцільність подальшого вивчення ефективності її використання у хворих на
респіраторний папіломатозу в різні строки після
курсу вакцинації.

© Д.І. Заболотний, М.Б. Самбур, Т.Д. Савченко, Ю.В. Шукліна, Л.Д. Кривохатська, Т.А. Заєць,
С.В. Тимченко, М.Д. Тимченко, Т.В. Сидоренко, 2013

Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, Т.Ф. ТАТАРЧУК, С. Е. ЯРЕМЧУК, М.Ю. МАКАРЧУК,
С. П. ВЕСЕЛЬСКИЙ, Г.І. МАКАРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ НАЗАЛЬНОГО СЕКРЕТУ,
ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
Зміни гормонального фону під час вагітності можуть принести в загальний стан жінки
корективи, котрі певним чином можуть суттєво
відобразитися на різних системах організму.
Вивчення компонентів змивів з носової порожнини має певний інтерес, так як дозволяє визначити зміни, що відбуваються безпосередньо в
слизовій оболонці носу та в її секреті. Загально
відомо, що склад назального секрету є індикатором всіх процесів, в тому числі і патологічних,
що відбуваються в організмі в цілому.
Метою роботи стало вивчення назального
секрету, а саме: вмісту загального білкута метаболітів пуринового та піримідінового обміну у
різних категорій жінок: здорових невагітних,
здорових вагітних та хворих на риніт вагітних. З
метою отримання зразків вмісту носової порожнини було обстежено 36 жінок віком від 20 до
30 років без проявів алергії в анамнезі. Обстежені біли поділені на групи: здорові невагітні
жінки (12 осіб), здорові вагітні (12 осіб) та жінки, що страждають на риніт вагітних (12 осіб).
Пацієнти останньої групи отримували у якості
терапії препарат «Синупрет®» що виробляється
компанією «BionoricaAG» (Німеччина) у дозі 50
крапель 4 рази на добу протягом 14 діб, після
чого вони були знову обстежені.
При аналізі змивів з носової порожнини
жінок, які були обстежені, виявлено суттєві відмінності у вмісті в них речовин, що включають
пептидні зв’язки, які головним чином характерні для білків. Концентрація білку в зразках
отриманих від жінок із ринітом вагітних була
більше ніж у 2 рази вищою ніж у здорових вагі-

92

тних і на 16,2% вищою ніж у невагітних жінок.
Підвищення загальної кількості білків у секреті
носової порожнини вище за показники здорових
людей може свідчити про загустіння останнього, і потребує певної медикаментозної корекції.
Застосування препарату «Синупрет®» для
нормалізації реологічних властивостей слизу
носової порожнини у жінок, що страждають на
риніт вагітних, сприяло зниженню концентрації
загального білку в зібраних зразках на 29,9%
порівняно із вихідним рівнем (показники зразків
отриманих до лікування).
Зокрема, загальний рівень метаболітів
пуринового та піримідинового обміну АМФ та
УМФ у змивах із носової порожнини вагітних
жінок виявився вищим на 59,5% (р<0,05) ніж у
змивах від здорових невагітних жінок і складав
3,62±0,29 мг% при 2,27±0,18 мг% у перших . У
хворих на риніт вагітних цей показник був нижчим на 50,3% ніж у здорових вагітних і на 19,8%
ніж у невагітних жінок. Отримані дані свідчать
про те, що порушення носового дихання негативним чином впливає на енергозабезпечення.
Застосування Синупрету для лікування риніту
вагітних достовірно збільшило загальну кількість сполук, що досліджувались (АМФ та
УМФ) 2,45±0,19 мг% проти 1,82±0,16 мг%
(р<0,05), що свідчить про значне покращення
енергозабезпечення клітин слизової оболонки
носової порожнини.
Аналізуючи отримані результати можливо зробити наступні висновки: у жінок під час
вагітності спостерігаються певні зміни вмісту
компонентів слизу носової порожнини, зокрема
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

знижується вміст загального білку (56,3±4,7
мг% проти 29,8±3,1 мг% у вагітних) та підвищується вміст метаболітів пуринового та піримідінового обміну (2,27±0,18 мг% проти 3,62±0,29
мг% у вагітних). При риніті вагітних виявлено
значне підвищення вмісту загальних білків не
тільки у порівнянні із вагітними жінками, а й із
здоровими невагітними, що спричиняє погіршення реологічних властивостей слизу і потре-

бує призначення муколітичних засобів. В змивах з носової порожнини хворих на риніт вагітних виявлено значне зниження вмісту метаболітів пуринового та піримідінового обміну,що
свідчить про зниження енергозабезпечення клітин, що продукують слиз. Застосування препарату «Синупрет» при риніті вагітних є обґрунтованим і призводить до нормалізації показників, що вивчались.
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М.А. ЗАВАЛИЙ, А.А. ЗАВАЛИЙ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, В.П. ГОНЧАРУК
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ N-АЦЕТИЛЦИСТЕИНА
И СЕКРЕТОЛИТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ
ОПЕРАЦИЮ НА ПЕРЕГОРОДКЕ НОСА
Оперативное вмешательство на перегородке носа и носовых раковинах с последующей
тампонадой полости носа является травмой для
слизистой оболочки, которая приводит к обратимому нарушению мукоцилиарного клиренса.
В раннем послеоперационном периоде это проявляется образованием вязкого слизистого секрета, слизистых сгустков и корок, которые скапливаются в носовых ходах и тормозят процессы репарации слизистой оболочки. В практике
послеоперационного ведения в раннем периоде
больных, перенесших функциональные эндоскопические оперативные вмешательства на
околоносовых пазухах, для борьбы с избыточным образованием слизистых корок и сгустков,
наряду с местным туалетом, промыванием пазух
и орошением носовых ходов солевыми растворами,
имеется
опыт
применения
Nацетилцистеина и растительного препарата BNO
101.
Нами проведена сравнительная клиническая оценка эффективности указанных лекарственных препаратов в раннем послеоперационном периоде у пациентов, перенесших операцию на перегородке носа и носовых раковинах.
В исследовании приняли участие три группы
пациентов в возрасте от 19 до 58 лет по 12 человек в каждой: пациенты 1-й группы получали
препарат BNO 101 3 раза в день (по 2 табл. 3
раза в день); 2-й – N-ацетилцистеин внутрь 2 р/д
в дозировке 200 мг; в 3-й группе препараты мукоактивного действия не применяли. Пациентам
всех трех групп ежедневно проводились анемиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

зация, аспирационный и инструментальный эндоскопический туалет носовых ходов, также все
пациенты получали солевые изотонические растворы в аэрозоле для орошения носовых ходов.
Все вышеозначенное лечение проводилось с
третьих суток после операции. В числе всех 36
пациентов 14 перенесли септопластику с сохранением четырехугольного хряща; 13 – подслизистую резекцию перегородки носа в классическом варианте; 9 – ограниченную эндоскопическую септотомию (подслизистое удаление гребня либо шипа в проекции остиомеатального
комплекса или носового клапана). Всем 36 пациентам проводились следующие варианты
коррекции носовых раковин: подслизистая вазотомия, латерализация нижних носовых раковин,
медиализиция средних носовых раковин и подслизистая компрессия concha bullosa в различных комбинациях. Тампонада носовых ходов
производилась тампонами merocel с воздуховодами (29 человек), либо марлевыми носовыми
тампонами в комбинации со сплинтами (7 человек), удаление производилось на следующие
сутки после операции.
Эффективность проводимого лечения
оценивалась на 4-е, 6-е и 10-е сутки после операции при помощи трехбальной визуальноаналоговой шкалы субъективно пациентом и
объективно врачом при передней риноскопии и
эндоскопическом исследовании носовых ходов
с использованием следующих диагностических
критериев: топографический объем слизистых
сгустков и корок в носовых ходах, интенсив-
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ность отека слизистых оболочек и скорость мукоцилиарного клиренса (МЦК) – пассажа метки
метиленового синего по дну полости носа после
туалета носовых ходов. В 1-й группе средний
субъективный и объективный балл, а также
время МЦК в минутах снижались достоверно
более интенсивно, чем в других группах. Во 2-й
группе показатели имели значительный рывок
вниз на 6-е сутки с последующим ухудшением
общей динамики к 10-м суткам в сравнении с 1й и 3-й группами, что можно трактовать как
проявление истощения функции мукоцилиарной

транспортной
системы.
Отмена
секрето/муколитического препарата производилась
после достижения значения среднего объективного балла 1,5 единиц.
Таким образом, применение препаратов,
стимулирующих мукоцилиарный клиренс, в
раннем послеоперационном периоде у пациентов, перенесших операцию на перегородке носа
и носовых раковинах, является клинически оправданным, причем эффективность секретолитика растительного происхождения достоверно
выше, чем N-ацетилцистеина.
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М.А. ЗАВАЛИЙ, А.А. ЗАВАЛИЙ, В.П. ГОНЧАРУК, Ю.В. ГУСАРОВА, А.Н. ОРЕЛ,
В.В. ШТЫРКОВ, В.В. ШАЛАНИН (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ЭСТЕЗИОНЕЙРОБЛАСТОМА
Эстезионейробластома – редко встречающаяся злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток обонятельного нейроэпителия,
составляет 3% всех злокачественных опухолей
полости носа. Проявляется обычно прогрессирующим затруднением носового дыхания, возможны слизисто-гнойные или геморрагические
выделения из носа. Обладает агрессивным местнодеструктивным ростом, распространяется и
заполняет всю половину полости носа, прорастает в околоносовые пазухи, основание и полость черепа, орбиту, способна к обширному
регионарному и отдаленному метастазированию.
На ранних сроках новообразование часто
ошибочно диагностируется как воспалительный
процесс, аденоидные вегетации, инородное тело
и полипы полости носа, в связи с чем проводится длительная неадекватная терапия, включающая нередко физиотерапию. Информативными
диагностическими методами являются компьютерная
томография
(КТ)
и
магнитнорезонансная томография с контрастным усилением. Главными в установлении и подтверждении диагноза являются морфологические методы диагностики. Метод лечения определяется
размерами опухолевого очага, а также чувствительностью к проводимой химио- и лучевой терапии. В последние годы благодаря разработанным методикам химиотерапии удалось повысить пятилетнюю выживаемость до 50-60%.
Выполнение оперативных вмешательств целесообразно на ранних стадиях.
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Под нашим наблюдением находится
больной Г., 17 лет, который в течение двух месяцев после первого обращения к врачу с жалобами на наличие плотного безболезненного инфильтрата в правой подчелюстной области наблюдался и получал антибактериальное, противовоспалительное и физиотерапевтическое лечение у терапевта и хирурга по месту жительства с отрицательной клинической динамикой. В
хирургическом стационаре ЦРБ проводилось
вскрытие инфильтрата в правой подчелюстной
области. Выписка отсутствует.
При обращении 14.01.13г. в оториноларингологическое отделение КРУ «КТМО «Университетская клиника» пациент предъявлял жалобы на практически полное отсутствие носового дыхания справа, умеренную болезненность
увеличенных подчелюстных лимфоузлов справа, снижение слуха на правое ухо. При объективном осмотре: в полости носа справа определяется плюс-ткань, исходящая из среднего носового хода, с обтурацией хоаны, прорастанием
в полость носоглотки, плюс-ткань в нижнем носовом ходе и на перегородке носа справа. Жидкость в барабанной полости справа. Плотный
умеренно болезненный инфильтрат в правой
подчелюстной области 4х5см со следом от
вскрытия, увеличенный лимфоузел на боковой
поверхности шеи справа.
Результат КТ основания черепа и ОНП с
в/в усилением (Томогексол-350 – 50,0) от
15.01.13г. Правая половина полости носа выполнена содержимым плотностью 50-55HU, не
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

накапливает контрастное вещество. Ячейки решетчатого лабиринта справа, лобная пазуха,
правая половина основной пазухи и медиальные
отделы левой половины заполнены содержимым
такой же плотности. Определяется деструкция
медиального крыловидного отростка справа,
носовых раковин справа, передней стенки основной пазухи справа, перегородки между половинами основной пазухи, перегородок решетчатой кости справа, носовой перегородки, дна
передней черепной ямки справа на нескольких
участках, размерами до 3мм с распространением
содержимого в полость черепа до 1,5мм. В правой верхнечелюстной пазухе слизистая неравномерно утолщена на 3-5мм, определяется деструкция задней стенки на нескольких уровнях, в
левой – образование плотностью 16HU, не накапливает КВ, с ровными контурами, размерами
21х25х28мм, деструкции стенок пазухи нет.
Справа частично затемнены ячейки сосцевидного отростка, утолщена слизистая в барабанной
полости. Контуры носоглотки несимметричные.
Справа по ходу слуховой трубы – скопление
жидкости 20HU. Гиперплазирована глоточная
миндалина.
После гистологического исследования
новообразования в полости носа и консультации
ЛОР-онколога был установлен клинический диагноз: Эстезионейробластома T4N2M0 справа.
Метастазы в лимфоузлы шеи. Правосторонний
экссудативный отит. Аденоидные вегетации II
степени. Киста левой верхнечелюстной пазухи.
Искривление перегородки носа.

За время нахождения в стационаре симптоматика нарастала, также присоединился болевой синдром. Консультирован в Институте
рака АМН Украины, произведено иммуногистохимическое исследование микропрепаратов для
верификации диагноза, назначен курс химиотерапевтического лечения. В течение февралямарта 2013г. больной получал курс химиотерапевтического лечения в отделении химиотерапии КРУ «КОД».
На КТ ОНП от 22.03.13г. отмечается значительное снижение объёма плюс-ткани, остаточные фрагменты, интенсивно накапливающие
контрастное вещество, обнаруживаются в правой основной пазухе и задней клетке решетчатого лабиринта справа. Определяется дефект
кости в задней стенке правой основной пазухи
размерами 5х8мм, в месте деструкции дна передней черепной ямки в проекции решетчатого
лабиринта небольшие кистозные участки.
В настоящее момент состояние больного
улучшилось, однако прогноз заболевания остается неблагоприятным. Данное клиническое
наблюдение демонстрирует необходимость
своевременного
оториноларингологического
осмотра у больных с лимфаденопатией неясной
этиологии и важность онкологической настороженности у врачей всех специальностей. Это
позволит проводить своевременную диагностику и адекватное лечение на ранних стадиях заболевания у больных с такими редко встречающимися заболеваниями, как эстезионейробластома.
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М.А. ЗАВАЛИЙ, А.Н. ОРЕЛ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
НА ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУРАХ
Оперативные вмешательства на структурах полости носа проводятся как с целью непосредственного восстановления носового дыхания, так и в виде этапа лечения риносинуситов
различной этиологии. Данные операции являются одними из самых распространённых в оториноларингологии. Их эффективность не вызывает сомнений, однако возникает проблема операционной травмы слизистой оболочки полости
носа и околоносовых пазух
При операционной травме определяются
повреждение мерцательного эпителия: отёк и
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

экссудация слизистой оболочки, дегенерация и
потеря ресничек клетками мерцательного эпителия, снижение их цилиарной активности.
Данные морфологические изменения клинически проявляются затруднением носового дыхания, образованием серозно-геморрагических
корок в полости носа, выделениями из носа. В
ряде случаев данные жалобы могут сохраняться
продолжительное время, что может оказывать
негативное психологическое воздействие на пациента и снижать уровень комплаенса между
пациентом и врачом.
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Исходя из вышесказанного, одним из
важнейших вопросов современной оториноларингологии остаётся проблема ускорения процессов регенерации мерцательного эпителия
полости носа и околоносовых пазух после оперативных вмешательств.
Нами проведено изучение влияния раствора дезоксирибонуклеата натрия в виде назальных капель на течение послеоперационного
периода у пациентов, перенесших оперативное
вмешательство на внутриносовых структурах.
Пациенты были разделены на 2 группы: наблюдения (20 человек) и контрольную (18 человек).
Больные в контрольной группе получали в послеоперационном периоде стандартную терапию. В схему лечения у пациентов группы наблюдения был включён раствор дезоксирибонуклеата натрия, который обладает высокими
репаративными и регенераторными свойствами.
Оценку результатов исследования проводили по шкале баллов. Оценивались следующие
симптомы: заложенность носа, наличие отёчности и гиперемии слизистой носа и степень выраженности серозно-геморрагических корок в
полости носа (3 балла – высокая выраженность
симптомов, 2 балла – средняя, 1 балл – незначительная, 0 баллов – отсутствие симптомов).

Сравнение в группах пациентов проводились на
3-й, 7-й и 10-й дни лечения.
В контрольной группе средняя сумма
баллов на 3-й день составила 8,45 балла, на 7-й
день 6,4 балла, на 10-й день 5,0 балла. Эти данные показывают, что на 10-й день после проведенного оперативного вмешательства у большинства пациентов сохраняются нарушения
функции носового дыхания, а также объективные признаки нарушения функции мерцательного эпителия в виде отёчности и гиперемии
слизистой носа и образования корок в полости
носа.
В группе наблюдения средняя сумма баллов на 3-й, 7-й и 10-й дни составила соответственно 7,15; 5,85 и 3,75, что указывает на более
быстрое, по сравнению с контролем, восстановление функции носового дыхания, а также эффективное купирование послеоперационных
реактивных явлений в полости носа.
Таким образом, применение раствора дезоксирибонуклеата натрия объективно улучшает
течение послеоперационного периода у пациентов, подвергшихся оперативному вмешательству в полости носа и на околоносовых пазухах, и
способствует скорейшему восстановлению
функций мерцательного эпителия.
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М.А. ЗАВАЛИЙ, А.Н. ОРЕЛ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНА ТА НАТРИЯ НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ
МЕРЦАТЕЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ГНОЙНОГО РИНОСИНУСИТА
Проблема эффективного лечения больных
с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух остаётся одной из наиболее актуальных в оториноларингологии, что обусловлено
высокой частотой возникновения данной патологии. В настоящее время на фоне сложной экологической обстановки и массовой аллергизации населения земного шара отмечается тенденция к затяжному течению синусита и частому распространению инфекции на нижние дыхательные пути.
При лечении острых риносинуситов необходимо быстрое восстановление структуры и
функций клеток мерцательного эпителия. Это
позволяет избежать возможного перехода острых форм риносинусита в хронические с последующим развитием необратимых деструктивных процессов в мерцательном эпителии.
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В связи с этим, остаётся актуальным поиск методов лечения, направленных на быстрое
восстановление функции мерцательного эпителия при острых воспалительных процессах в
полости носа и околоносовых пазухах.
Нами было изучено влияние дезоксирибонуклеината натрия, обладающего высокими
репаративными и регенераторными свойствами,
на ультраструктуру мерцательного эпителия в
условиях экспериментального острого гнойного
верхнечелюстного синусита у животных. Острый гнойный верхнечелюстной синусит (S. aureus 106 КОЕ/мл) моделировался у кролей породы «Бабочка».
Животные были разделены на 2 группы:
наблюдения и контроля по 10 особей в каждой.
Животным контрольной группы верхнечелюстные пазухи промывались 0,9% раствором NaCl
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

через установленный катетер. Животным группы наблюдения после промывания 0,9% раствором NaCl в пазуху вводилось 3 мл 0,25% раствора дезоксирибонуклеината натрия. Лечение
проводилось в течение 10 дней. Взятие слизистой оболочки верхнечелюстных пазух для световой и электронной микроскопии проводили на
5-й и 10-й дни лечения.
У животных контрольной группы на 5-й и
на 10-й дни лечения сохранялись морфологические признаки воспалительных изменений в
слизистой оболочке околоносовых пазух в виде
утраты ресничек клетками мерцательного эпителия. Сами клетки мерцательного эпителия
располагались рыхло, многие клетки утрачивали
связь с базальной мембраной и соседними клетками. Мембрана митохондрий была отёчна, местами митохондрии были разрушены. Канальцы
эндоплазматической сети расширены. Цитоплазма во многих случаях фрагментировалась.
Все эти признаки характерны для серьёзного
нарушения внутриклеточных структур мерцательного эпителия и, соответственно, нарушения мукоцилиарного транспорта.

В группе наблюдения на 5-й день наблюдались частичная потеря клетками ресничек.
При этом сохранялся плотный контакт клеток
мерцательного эпителия с базальной мембраной
и соседними клетками. Митохондрии и эндоплазматическая сеть визуализировались чётко.
В ряде случаях мембрана митохондрий была
несколько отёчна, с инвагинациями, канальцы
эндоплазматической сети были умеренно расширены. На 10-й день лечения сохранялись
лишь слабо выраженные изменения ультраструктуры мерцательного эпителия в виде незначительного расширения канальцев эндоплазматического ретикулума и отёчности мембран
митохондрий. При этом все реснички на апикальных частях клеток были сохранены, расположены упорядоченно, однонаправлено. Ядерная мембрана ровная, без инвагинаций.
Таким образом, применение раствора дезоксирибонуклеината натрия способствует быстрому восстановлению ультраструктуры мерцательного эпителия в условиях экспериментального гнойного риносинусита у животных в
ранних сроках его назначения.

© М.А. Завалий, А.Н. Орел, А.Г. Балабанцев, 2013

В.С. ЗАЙЦЕВ, С.М. НОСИВЕЦ, О.В. МОРГУН, С.М. ЗОТОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ РИНОГЕННЫХ И ОДОНТОГЕННЫХ ГАЙМОРИТОВ
Верхнечелюстной синусит (гайморит) является наиболее частым заболеванием в структуре патологии околоносовых пазух (ОНП).
Это, в первую очередь, объясняется многофакторностью его природы. В отличие от синуситов
другой локализации в развитии воспаления
верхнечелюстной пазухи значительную роль
играет патология зубочелюстной области, что
дает основание для выделения его в отдельную
нозологическую форму – одонтогенный гайморит (ОГ). На долю этого заболевания приходится от 30 до 40% от общего числа верхнечелюстных синуситов (Е.В. Хрусталева и соавт., 2007;
А.Г. Волков, 2008). Однако даже эти показатели
могут быть занижены в связи с бессимптомным
протеканием заболевания, при котором одонтогенная природа его может оставаться нераспознанной.
Причиной развития ОГ являются тесные
топографо-анатомические
взаимоотношения
верхнечелюстной пазухи с зубами верхней чеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

люсти. Поэтому его следует рассматривать как
осложнение, возникающее в результате распространения патологического процесса из периапикального очага хронической инфекции в области зубов верхней челюсти. Недооценка причинно-следственной связи верхнечелюстного
синусита с заболеваниями и аномалиями развития зубов приводит к диагностическим ошибкам
и рецидивирующему течению заболевания.
В развитии ОГ нельзя не учитывать и
ошибки врачей-стоматологов при лечении зубов
(некачественная пломбировка каналов, попадание в пазуху костных секвестров, пломбировочного материала). Вероятность подобных осложнений возрастает в связи со значительным расширением диапазона стоматологических вмешательств, в первую очередь, использованием
эндодонтических методов лечения. В то же время, повреждение дна верхнечелюстной пазухи
во время удаления зуба рассматривается не как
причина, а как следствие хронического воспале-
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ния в области верхушки зуба (А.Б. Туровский,
Г.Ю. Царапкин, 2006). Все изложенное требует
комплексного подхода к дифференциальной
диагностике риносинуситов. Особую роль в
распознавании природы воспалительного процесса в ОНП играют рентгенологичекие и томографические методы исследования с использованием высоких технологий, позволяющие
уточнить локализацию и характер патологического процесса.
Целью нашего исследования явилось повышение эффективности дифференциальной
диагностики риногенных и одонтогенных верхнечелюстных синуситов. Данное исследование
выполнено на 19 клинических наблюдениях
больных хроническим гайморитом, находившихся на амбулаторном лечении в ЛОР кабинете Медицинского центра «Клиника семейной
медицины». Среди обследованных было 11
мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 48 лет.
Давность заболевания составляла от 1 года до 7
лет. Всем больным проводилось комплексное
оториноларингологическое
обследование,
включавшее обязательный осмотр носовых ходов с использованием оптических эндоскопов
фирмы Karl Storz. Выявление нарушений в архитектонике носовых ходов и, прежде всего, в
структурах остиомеатального комплекса, указывало на риногенную природу гайморита. Объем
и характер последующего лучевого обследования устанавливался с учетом выявленных клинических находок. Исследования проводились
на современном оборудовании фирмы Toshiba
(Япония): цифровом рентгенаппарате «Winscope
plessart vivo», магнитно-резонансном томографе
«Vantage Atlas 1,5 T» и компьютерном томографе «Aquilion» (128 срезов).
В качестве первого этапа лучевого обследования всем больным выполнялась рентгенография ОНП в носоподбородочной проекции.
Несмотря на свою рутинность этот метод не
всегда дает четкое представление о характере
выявленных изменений, прежде всего, состоянии мягких тканей, как главной «области приложения» оториноларинголога. На рентгенограммах ОНП были обнаружены следующие
находки, которые расценены нами как достоверные признаки ОГ: наличие в пазухе инородного тела высокой плотности (пломбировочный
материал) – у двух больных, присутствие в альвеолярном отростке верхней челюсти металлических штифтов и ретинированный зуб – по одному пациенту.
В тех случаях, когда при рентгенографии
ОНП не было получено убедительных данных за

ОГ, а пациенты указывали на появление симптомов заболевания после лечения у стоматолога, им проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ) – у двух больных или компьютерная томография (КТ) ОНП – у четырех больных. МРТ позволяла получить информацию о
мягких тканях в ОНП, однако ее интерпретация
была затруднена, поскольку метод не давал возможности измерить характеристики визуализированных тканей, что могло быть причиной
ложно-положительного ответа. Кроме того, при
МРТ сигнал от кости отсутствовал и судить о
вовлечении в воспалительный процесс костных
стенок ОНП можно было только опосредованно,
в то время как при ОГ оценке костных структур
отводится важная роль. В силу отмеченных особенностей МРТ в дальнейшем мы отказались от
её использования в диагностике синуситов.
Дополнительно проведенное у одного из
больных КТ исследование ОНП позволило выявить околоверхушечную кисту второго премоляра диаметром до 10 мм. В отличие от МРТ,
КТ позволяла увидеть все ткани и, главное, дать
их точную характеристику на основании анализа показателей рентгеновской плотности, что
практически исключало вероятность ложноположительного ответа. На одонтогенный характер воспаления указывали выявленные при КТ
ОНП гранулома первого моляра (у одного пациента) и гранулирующий периодотит (у двух
больных). Всего с использованием лучевых методов диагностики нами выявлены признаки ОГ
у 8 больных, что составило 42,1% к общему
числу обследованных. Больным с наличием в
гайморовой пазухе инородных тел рекомендовано хирургическое лечение, пациенты с выявленной патологией в зубочелюстной области
направлены на лечение к стоматологу.
Таким образом, комплексное оториноларингологическое обследование с использованием оптических эндоскопов, а также современных лучевых технологий существенно повышает качество дифференциальной диагностики
риногенного и одонтогенного воспаления в
ОНП. Наиболее распространенным методом
лучевой диагностики остается рентгенография
ОНП в стандартных проекциях. В случаях неубедительности полученных данных следует
рекомендовать проведение КТ. Последний метод дает наибольшую и с меньшей ошибкой информацию о состоянии ОНП. Установление характера воспалительного процесса в верхнечелюстной пазухе имеет решающее значение для
выбора адекватной лечебной тактики.
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А.Ю. ЗАПОРОЩЕНКО, С.В. КРАВЧЕНКО, А.С. ЧЕМЕРКИН, О.Г. РЫЛЬСКАЯ,
Н.А. ПЕЛЕШЕНКО, Т.В. СМАГИНА (КИЕВ, УКРАИНА)
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Основной причиной развития экссудативных или секреторных средних отитов считается
нарушение носового дыхания и дисфункция
слуховой трубы. При этом в барабанной полости возникает отрицательное давление, что способствует образованию экссудата. Одновременно нарушается пневматизацияретротимпанального пространства у лиц с пневматическим типом строения сосцевидного отростка. В результате этого в клетках сосцевидного отростка
также развивается экссудативный процесс. При
исследовании слуха у всех пациентов отмечается нарушение звукопроведения. При тимпанометрии регистрируется тимпанограмма типа
«В», что свидетельствует о малоподвижности
барабанной перепонки в связи с наличием экссудата в барабанной полости. Компьютерная
томография височной кости выявляет утолщенную слизистую оболочку в барабанной полости
и в клетках сосцевидного отростка, а также секреторную жидкость в полостях среднего уха.
Производить катетеризацию слуховой трубы
больным экссудативным среднем отитом нецелесообразно поскольку наличие экссудата в барабанной полости препятствует попаданию воздуха в среднее ухо, поэтому необходимо провести эндоскопическое или пальцевое исследование глоточного устья слуховой трубы. При
наличии спаек, последние, удаляются. Пациентам назначается консервативное лечение с использованием физиотерапевтических методов.
Через 2 недели больные повторно обследуются.
Если регистрируется тимпанограмма типа «С»,
то к консервативным методам лечения добавляется катетеризация слуховой трубы и осуществляется наблюдение за пациентами. При отсутствии положительной динамики через 2 недели
после удаления спаек производится хирургическое вмешательство. Одновременно с оперативным вмешательством в полости носа производится операция миринготомия с удалением экссудата из барабанной полости. При одновременном проведении этих операций шунтирование барабанной полости можно не производить
поскольку, по нашим наблюдениям, функциональное состояние слуховой трубы у таких
больных в процессе лечения как правило, улучшается. В дальнейшем у этой категории пациентов возможно проведение катетеризации слуховой трубы с целью улучшения пневматизации
полостей среднего уха. В некоторых случаях, у
лиц с экссудативным средним отитом положиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

тельного эффекта от проведенного в полном
объеме лечения не наступает. Таким пациентам
необходимо производить шунтирование барабанной полости с последующим наблюдением.
При длительном течении экссудативного среднего отита при целой барабанной перепонки
может сформироваться частичная или полная
блокада тимпанальных отверстий. При частичной блокаде тимпанальных отверстий у больных
экссудативным средним отитом отоскопически
отмечается умеренное втяжение ненатянутой
части барабанной перепонки. При рентгенологическом исследовании височной кости у пациентов с пневматическим типом строения сосцевидного отростка определяется снижение пневматизации в ячейках сосцевидного отростка.В
таких случаях у пациентов выполняется операция антромастоидотомия,при которой в адитус
вводится изогнутая трубочка из синтекости,
проксимальная часть которой остается на уровне верхнего края трепанационной полости. В
эту трубочку вводится тефлоновая, выступающая над кожей на 2 мм. Между трубочкой из
синтекости и стенками костной полости укладываются фрагменты аутокостиа при необходимости костного биоимплантата. Затем производится задняя тимпанотомия и формируется сообщение между эпи- и мезотимпанумом. Рана в
заушной области ушивается. При полной блокаде тимпанальных отверстий в аттикоантральной
области возникает отрицательное давление с
последующим выраженным втяжением ненатянутой части барабанной перепонки и образованием ретракционного кармана с холестеатомой
в аттике. Таким образом возникает сочетанное
поражение гипо- и мезотимпанума (мукозит) и
эпитимпанума (холестеатома). При этом целостность натянутой части барабанной перепонки
может быть не нарушена. Наличие холестеатомы определяет выбор хирургического метода
лечения. В зависимости от типа строения сосцевидного отростка используются различные методики хирургического лечения. При наличии
мукозита в барабанной полости и ретракционного кармана с холестеатомой в аттике у лиц с
пневматическим типом сосцевидного отростка
выполняется операция – раздельная аттикоантромастоидотомия с удалением латеральной
стенки аттика и холестеатомы. Затем производится мастоидопластика аутокостью и фрагментами биоимплантата. После этого осуществляется шунтирование барабанной полости. При
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склеротическом типе сосцевидного отростка
выполняется операция-аттикотомия с удалением
холестеатомытрансмеатально или заушным доступом. После этого в барабанную полость водится шунт. Проведение операции тимпанопластики с формированием большой неотимпанальной полости у данной категории больных
является нецелесообразным, поскольку у них
пороги воздушнопроведенных звуков не пре-

вышают 20-25 дБ. Такой уровень слуха считается социально-адекватным. Изложенное выше
позволяет сделать вывод, что экссудативный
средний отит следует рассматривать как особую
форму воспаления, имеющую свой механизм
развития, в связи с чем требуется индивидуальный подход к выбору метода лечения каждого
больного.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АКУСТИЧЕСКОЙ НЕВРИНОМОЙ
Акустическая невринома или шванома
(АН) – доброкачественная опухоль VIII пары
черепных нервов, растущая изшванновских клеток оболочки слухового нерва. Кохлеарная и
вестибулярная части слухового нерва обычно
поражаются одновременно. В некоторых случаях отмечается поражение лишь одной из частей
нерва.
Невриномы слухового нерва могут быть
односторонними и двусторонними. Односторонние опухоли возникают спорадически, не
наследуются и не связаны с другими новообразованиями ЦНС. Двусторонние невриномы слухового нерва встречаются у больных с нейрофиброматозом II-го типа. У людей с данным
заболеванием имеется семейная предрасположенность. Также у больных нейрофиброматозом
II типа возникают и другие внутричерепные и
спинальные опухоли. Невриномы слухового
нерва составляют 1/3 всех опухолей задней черепной ямки. У женщин встречаются в 2-3 раза
чаще, чем у мужчин.
Основными клиническими симптомами
АН являются: односторонняя прогрессирующая
сенсоневральная тугоухость (СНТ), односторонний шум в ухе и головокружение с нарушением равновесия. При увеличении давления
опухоли на нерв, ветибулярная дисфункция может усиливаться.
Дальнейшее развёртывание клинической
картины зависит от того, в каком направлении
растёт опухоль.
В целях диагностики в настоящее время
кроме отоневрологических и неврологических
обследований, используются КТ и МРТ головного мозга, которые являются ведущими исследованиями. Однако для диагностики мягкотка-
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ных образований чаще используется МРТ. Применение МРТ исследования с контрастным веществом позволяет визуализировать опухоль
размером до 2 мм в диаметре.
В целях лечения больных с АН в настоящее время используются радиохирургический и
хирургический методы. К радиохирургическим
методам относятся: лечение с помощью КиберНожа, или гамма-ножа, а так же лечение с применением протонов. На Украине возможно лечение больных с использованием КиберНожа.
При проведении хирургических методов
лечения в настоящее время используются следующие доступы: субокципитальный (ретросигмовидный), транслабиринтный и через среднюю черепную ямку. По данным литературы
ретросигмовидный доступ является самым универсальным, при использовании которого у
большинства пациентов сохраняются слух и
функция лицевого нерва при различных локализациях и размерах АН. Операции с использованием деструктивного транслабиринтного доступа приводят к вестибулярной дисфункции и дают самый высокий процент повреждений лицевого нерва независимо от размеров опухоли.
Некоторые авторы после данного доступа отмечают полную потерю слуха. Доступ через среднюю черепную ямку позволяет раскрыть внутренний слуховой проход сверху, сохранив лабиринти улитку. Однако при удалении опухолей
размерами 1,5-3,0 см, данный доступ дает больший процент дисфункции лицевого нерва, чем
ретросигмовидный. Хирургические вмешательства с использованиемретросигмовидного доступа производятся под контролем операционного микроскопа или эндоскопа. При использовании микроскопа панорама обзора операционноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

го поля более ограничена, чем при использовании эндоскопа, что, несомненно, может отражаться на качестве операции. Эндоскопические
малоинвазивные операции позволяют удалять
опухоли различных размеров, расположенныевнутриканально или экстроканально с минимальной травматизацией окружающих тканей.
Данная методика операций практически полностью устраняет осложнения со стороны слухового и лицевого нервов.
Проведенный анализ литературных данных, а также наш опыт лечения больных с АН
позволил предложить собственную тактику лечения больныхс данной патологией в зависимости от размера опухоли, ее расположения и состояния слуха.
По нашему мнению при наличии АН небольших размеров (внутриканальная АН менее
1,0 см в диаметре, а экстраканальная АН менее
1,5 см в диаметре) у больных сохранивших социально-адекватный слух лучшей тактикой лечения является назначение радиохирургического метода. После проведенного курса лечения в
процессе наблюдения, особенно в первые 3 года, больным 1 раз в 6 месяцев, должны проводиться аудиометрические и вестибулометрические исследования. Один раз в год с целью контроля пациентам необходимо проводить исследование с помощью МРТ. Если опухоль не растет, а уровень слуха сохраняется на прежнем
уровне, то в дальнейшем больному при наличии
показаний проводятся аудиометрические и вестибулометрические исследования, а МРТ только
при ухудшении слуха. Если в этих случаях об-

наруживается рост АН, то пациентам предлагается оперативное лечение. Больным с внутриканальной АН более 1,0 см и экстраканальной АН
более 1,5 см в диаметре, сохранивших социально-адекватный слух, также показано хирургическое лечение. Больным, у которых в процессе
обследования слух оказался хуже социальноадекватного или полностью отсутствовал, по
нашему мнению, показано хирургическое лечение независимо от размеров опухоли и ее топографии, поскольку в этих случаях нельзя исключить возможность сдавления слухового нерва опухолью.
При отказе пациента от операции ему назначается радиохирургический метод лечения.
Данное лечение также показано больным с такими сопутствующими заболеваниями, отягощающими их общее состояние как туберкулез,
ВИЧ инфицированным и др.
При проведении операций с ретросигмовидным доступом, как правило, сохраняется
функция лицевого нерва, а также отмечается
сохранение слуха на дооперационном уровне
или его улучшение.
Таким образом, в настоящее время тактика
лечения больных с АН довольно разнообразная.
Однако при назначении хирургического лечения
необходимо выбирать наименее травматичный
для больного метод операции. На сегодняшний
день среди хирургических методов лечения, операции сретросигмовидным доступом являются
самыми универсальными, при проведении которых у пациентов сохраняются слух, а также
функции лабиринта и лицевого нерва.
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ СРЕДНЕМ ОТИТОМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящее время среди общего числа
больных с различными заболеваниями лор органов, острый средний отит диагностируется в 2530% случаев. Особенно часто он развивается у
детей.
Необходимо отметить, что, поскольку
инфекция проникает в среднее ухо, главным
образом, через слуховую трубу из носовой части
глотки, важным моментом является обнаружение патологических изменений в полости носа,
околоносовых пазухах и в носовой части глотки,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

а также их санация с помощью консервативных
или хирургических методов.
При воспалении среднего уха в первую
очередь необходимы действия, направленные на
восстановление функции слуховой трубы. Для
этого следует произвести эндоскопическое или
пальцевое исследование глоточного отверстия
слуховой трубы. При наличии спаекпоследние
удаляются.
На перфоративной стадии острого среднего отита при назначении антибактериальной
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терапии необходимо проводить бактериологическое исследование отделяемого из уха с определением флоры и ее чувствительности к антибиотикам. Однако выполнение подобного исследования не всегда возможно, кроме того,
иногда необходима немедленная антибактериальная терапия.
Поскольку чаще всего возбудителями
острого гнойного среднего отита являются
пневмококки и гемофильная палочка, для эмпирической терапии среди инъекционных препаратов ведущими следует считать антибиотики
цефуроксим (II поколение), цефтриаксонили
сульбактомакс (III поколение) ицефепим (IV
поколение).
При неэффективности лечения с использованием указанных препаратов в течении 2-3
дней лечения рекомендуется перейти на инъекционные антибактериальные препаратыфторхинолонового ряда.
Среди таблетированных антибиотиков ведущими для эмпирической терапии следует считать амоксициллин и амоксициллин/клавулант
(Панклав) по 625 мг- 3 раза в сутки.Кроме вышеперечисленных антибиотиков, можно использовать макролиды, которые, помимо антибактериального действия, обладают иммуномодулирующей и умеренной противовоспалительной активностью.
При эпидемиях вирусных заболеваний у
больных могут возникнуть вирусные отиты.
Клинически они проявляются буллезным мирингитомс серозно- кровянистым выпотом.При
вирусном отите в процесс часто вовлекается
внутреннее ухо, что проявляется нарушением
звуковосприятия. Применение антибиотиков
при вирусной инфекции практически бесполезно, и основу лечения вирусных инфекций составляет симптоматическая терапия. Однако, по
нашему мнению, с целью недопущения развития вторичной бактериальной инфекции необходимо использование антибиотикотерапии по
описанному выше принципу. При поражении
внутреннего уха одновременно следует проводить курс противоневритной терапии.
В настоящее время необходимо также
учитывать возможность не только бактериаль-

ной или вирусной этиологии отита, но и возрастающее значение атипичных внутриклеточных
возбудителей (хламидии и микоплазмы).
Заражение этими микроорганизмами происходит половым путем или в результате тесного бытового контакта. В дальнейшем при несоблюдении правил личной гигиены может возникать конъюнктивит, а также воспалительный
процессв слизистой оболочке полости носа и
носовой части глотки. Из носовой части глотки
инфекция способна распространяться через слуховую трубу в барабанную полость, вызывая
острый средний отит. При этом на аудиограмме
определяется нарушение слуха по кондуктивному типу, а на тимпанограмме – тип «С» или
«В». Диагностика хламидиозного или микоплазмозного острого среднего отита возможна
при взятии мазков из воспалительного экссудата
в среднем ухе путем миринготомии, которые
иследуються методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР- ДНК-диагностика). В некоторых
случаях из-за воспалительного процесса в полости носа и носовой части глотки может развиться гипертрофия назофарингиальнойлимфоидной ткани с последующей блокадой глоточного отверстия слуховой трубы. В этих случаях
бывает, что инфекция не проникает в среднее
ухо, и данных возбудителей обнаружить в экссудате барабанной полости методом полимеразной цепной реакции невозможно. Поэтому необходимо также исследовать мазки из полости
носа и носовой части глотки с помощью данной
методики.
Лечение при хламидиозном и микоплазмозном среднем отите представляет собой достаточно сложный процесс, поскольку их возбудители устойчивы к антибиотикам, действующим на белки клеточной оболочки: пенициллины, цефалоспорины и ряд других. В этих случаях обоснованным является применение макролидов и антибактериальных препаратов фторхинолонового ряда.
Таким образом, использование антибиотиков должно проходить под контролем отоскопии с анализом эффективности назначенной
терапии, в противном случае можно позволить
перейти острому процессу в хронический.

© А.Ю. Запорощенко, О.Г. Рыльская, С.В. Кравченко, Н.А. Пелешенко, Т.А. Рыскаль, 2013
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Т.А. ЗАЄЦЬ, М.Д. ТИМЧЕНКО, В.М. ПИСАНКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ
З ХРОНІЧНИМ РЕЦИДИВУЮЧИМ РИНОСИНУСИТОМ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ
ТА ЗАСТОСУВАННЯ БРОНХОВАКСОМУ АБО ЕХІНАЦЕЇ
Патофізіологічною основою частих рецидивуючих респіраторних захворювань вважають
недостатність місцевого імунітету слизових
оболонок верхніх дихальних шляхів. Проте досі
не визначені особливості порушень системного
імунітету у дітей, що часто хворіють на риносинусит.
Виявлення мікробів при бактеріологічному обстеженні слизисто-гнійних виділень з носа
у дітей з хронічним рецидивуючим ринітом стало базою для визначення у них можливих порушень антитілопродукції в крові. З цією метою
були визначені сироваткові імуноглобуліни різних класів (IgM, IgG, IgA), титри імуноглобулінів до бактеріальних антигенів, а саме стафілокока і стрептокока, та кількісні показники циркулюючих імунних комплексів. Також дані показники враховувались при оцінці ефективності
курсу лікування та профілактичної імунотерапії
бронховаксомом або єхінацеєю.
45 дітей з риносинуситом склали основну
групу, 11 – контрольну (діти з викривлення носової переділки). Основну групу дітей лікували
за наступною схемою: цефтриаксон – 5 днів,
ринозалін – 5 днів, синупрет, ереспал, еріус
(ксизал) – 7 днів, промивання біляносових пазух
за Проєтцом фізрозчином, розчинами гідрокортизона, адреналіна, цефтриаксона, метрогіла та
ацестеїна, інгаляції судиннозвужуючою сумішшю, МП УВЧ на бокові схили зовнішнього носа.
Після лікування хворим дітям проводили імунопрофілактику на протязі місяця (бронховаксомом або ехінацеєю).
Вказані показники аналізували до лікування, в останній день лікування та через 1 місяць (після проведеної імунопрофілактики).
Вміст сироваткових імуноглобулінів визначався методом радіальної імунодифузії в гелі
(набір реактивів ГНЦ Імунологія, Москва, РФ).
Для визначення антитіл до Staphylococcus aureus
методом латекс-аглютинації були використані
тест-системи «ЛАТЕСТ» (ГНЦ Імунологія, Москва,РФ), для визначення антистрептолізина-О –
препарат Рафтоцит, метод селективної преципітації комплексів антиген-антитіло в 3,75 %-му
поліетиленгліколі з наступним фотометричним
визначенням щільності преципітата, застосований для визначення кількісних показників циркулюючих імунних комплексів (ЦІК).

Показано, що у дітей з хронічним рецидивуючим риносинуситом титри антитіл до Staphylococcus aureus достовірно вищі від таких у
дітей контрольної групи. Після проведеного лікування в основній групі спостерігається подальше зростання титрів антитіл до стафілокока .
Ефект від застосування з метою імунопрофілактики ехінацеї та бронховаксома відрізняється
між собою. Використання бронховаксома утримує титри антитіл до Staphylococcus aureus на
достатньо високому рівні на протязі місяця ,
тоді як після ехінацеї вони за місяць знижуються до контрольних значень.
Титри антистрептолізина-О в крові дітей з
риносинуситом достовірно не відрізнялись від
таких у дітей контрольної групи. Проведені лікування і подальша імунопрофілактика не вплининули на значення даного показника.
Крім того, у дітей з хронічним рецидивуючим риносинуситом в крові виявлено достовірне підвищення порівняно з контролем IgG та
IgA. Після лікування відмічена нормалізація
IgG, що зберігалась і після імунопрофілактики
бронховаксомом, тоді як сироватковий IgA залишався підвищеним в указані періоди дослідження.
Рівні циркулюючих імунних комплексів у
дітей з риносинуситом також достовірно відрізнялись від таких у дітей контрольної групи. Після проведеного лікування даний показник залишався підвищеним, як і у підгрупі дітей після
профілактики вронховаксомом. У дітей, що
профілактично отримували препарат ехінацеї
відмічено зниження кількісних показників
ЦІК.
Таким чином, у дітей з хронічним рецидивуючим риносинуситом визначені зміни показників гуморального імунітету – підвищення
титрів антитіл до мікробних антигенів, імуноглобулінів класів G та A, а також кількості циркулюючих імунних комплексів. Проведене лікування є недостатньо ефективним по відношенню
окремих потенційних збудників. В свою чергу
стимуляція бронховаксомом сприяє розвитку
активної імунної відповіді на такі мікроорганізми, як стафілокок, при цьому підсилення відповіді зберігається тривалий час після лікуванням,
що може бути запорукою попередження можливих рецидивів хвороби.

© Т.А. Заєць, М.Д. Тимченко, В.М. Писанко, О.Ф. Мельников
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Д.А. ЗИНЧЕНКО, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, Н.А. ПЕЛЕШЕНКО, В.Д. ГАЙДУК, К.С. САРНАЦКИЙ,
О.В. ШАФИНСКИЙ (КИЕВ, УКРАИНА)
«ДОКТОР, ПОМОГИТЕ, У МЕНЯ БОЛЬШОЙ ГОРБАТЫЙ НОС!»
(ХИРУРГИЯ ДЕФОРМАЦИЙ КОСТНО-ХРЯЩЕВОГО СВОДА НАРУЖНОГО НОСА)
Как часто от своих пациентов мы слышим
фразу, вынесенную в заглавие! И это действительно крик о помощи. Нос пациентов, у которых имеется патология костно-хрящевого свода,
действительно один из самых сложных для коррекции, так как имеет деформацию минимум в
двух, а то и в трех отделах.
Прежде всего, это деформация костного
отдела, которая характеризуется наличием горбинки и сколиоза (так как при больших внешних размерах нос крайне редко бывает симметричным). Те же изменения наблюдаются и в
хрящевом отделе – только горбинка в хрящевом
отделе ещё больше выражена, зачастую присутствует и сколиоз. Страдает, также, кончик носа:
разная длина и высота стояния медиальных ножек приводит к его асимметрии. И это еще не
говоря о перегородке…!
Коррекция костно-хрящевого свода состоит из 5 основных этапов (G.N. Trenite, 2005):
1) резекция горбинки одновременно в костном и хрящевом отделе; 2) остеотомия; 3) ликвидация специфических проблем костной пирамиды (укорочение ската); 4) хирургия корня
носа (в большинстве случаев – сужение); 5) коррекция хрящевого свода (выравнивание, укорочение, понижение высоты спинки носа и др.).
Как показывает практика, этот список
всегда дополняется 6-м пунктом – коррекцией
формы кончика носа.
За период 2005-2012 гг. в отделе воспалительных заболеваний Института отоларингологии было прооперировано свыше 200 больных с

данной патологией. Для оценки эффективности
лечения нам удалось отследить отдаленные результаты у 85 пациентов (фотодокументация до
операции проводится абсолютно всем пациентам, через 4-12 мес после операции – повозможности).
Субъективно, результатом операции абсолютно были удовлетворены 46 пациентов,
ещё 23 – были довольны в общем, с небольшими замечаниями. У 16 больных были существенные замечания, но на повторную операцию в
будущем согласилось только 4 больных.
По нашему мнению, осложнения мы
наблюдали у 25 пациентов: остаточный сколиоз хрящевого отдела – 4, разная высота
крыльев носа – 9, отклонение оси ровного
носа от вертикали – 3, сочетанная патология
– 9 больных.
Анализ протоколов операций пациентов,
позволил выявить основные ошибки:
1) отсутствие (по разным причинам) шовной фиксации септального и верхних латеральных хрящей с расширяющими трансплантатами
(сколиоз и сочетанная патология),
2) некорректная резекция и сшивание латеральных ножек нижних латеральных хрящей
(разная высота крыльев).
Отклонение ровного носа от вертикали
было зафиксировано у пациентов с асимметрией
развития верхнечелюстных костей. Особо следует отметить отсутствие среди осложнений
«синдрома открытой крыши» (по Cottle), часто
упоминаемого в литературе.

© Д.А. Зинченко, Д.Д. Заболотная, Н.А. Пелешенко, В.Д. Гайдук, К.С. Сарнацкий, О.В. Шафинский, 2013

Д.А. ЗИНЧЕНКО, Н.А. ПЕЛЕШЕНКО, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, В.Д. ГАЙДУК (КИЕВ, УКРАИНА)
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРИ РИНОПЛАСТИКЕ
Ринопластика является до сих пор одной
из самых сложных операций в оториноларингологии. Это оперативное вмешательство направлено на изменение формы носа, его размеров с
эстетической целью, а также ринопластика производится для восстановления пропорций носа и
коррекции носовой полости при затрудненном

104

дыхании, из-за травмы или врожденного дефекта.
Прежде чем проводить коррекцию наружного носа следует пройти определенные
этапы предоперационной подготовки, которые
впоследствии станут залогом успеха. Пациент
должен в обязательном порядке пройти компьЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ютерное моделирование. Следует учитывать
особенности анамнеза (перенесенная травма,
врожденный порок развития), также следует
обратить внимание на анатомическое строение
лица больного (толщину кожи, особенности
кровообращения, наличие рубцов на коже, наличие келлоида). Особо следует быть внимательным при подготовке к ревизионной пластике носа. Хирургу следует четко спланировать и
обсудить с пациентом все этапы операционного
вмешательства, возможные осложнения и способы борьбы с ними, послеоперационный период и период реабилитации (2-4 мес).
В последнее время все большее значение
приобретает так называемая «Векторная теория», разработанная проф. Павлюченко Л.Д.
некоторых аспектов которой придерживаемся и
мы. Суть данной теории в том, что суммарная
векторная сила нагрузки на все отделы носа
должна остаться той же самой, что и была до
оперативного вмешательства. То есть, работая с
формой носа, его нельзя кардинально менять

изнутри: анатомические пропорции должны сохраняться. Не стоит также забывать о том, что
после проведенной ринопластики нос должен
дышать! Поэтому, приоритеты нужно отдавать
функциональному аспекту.
В случае обращения пациента с выраженной деформацией наружного носа и перегородки на септопластику (его проблема – только носовое дыхание), обязательно необходимо предложить ему и ринопластику, так как после проведенной септопластики выполнить коррекцию
наружного носа будет гораздо сложнее из-за
недостатка хряща.
Залогом любого оперативного вмешательства в области наружного носа следует считать 3 момента: это полное взаимопонимание и
доверие доктора и пациента; правильное обследование больного и предоперационная подготовка; грамотное планирование этапов оперативного вмешательства и качественная хирургическая техника.

© Д.А. Зинченко, Н.А. Пелешенко, Д.Д. Заболотная, В.Д. Гайдук, 2013

А.А. ВАВИЛОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ОТОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОСМОТРА
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
Выявление вестибулярной дисфункции
является частью стандартного отоларингологического обследования. Многими исследователями показаны преимущества объективных
компьютерных методик видеоокулографии и
электроокулографии для обнаружения спонтанного нистагма и методики стабилографии для
изучения нарушения функции равновесия. Однако не каждое поликлиническое отделение может быть оснащено такого рода техникой. В
этой связи следует не отказываться от основных
методов вестибулометрического и отоневрологического осмотра, доступных каждому ЛОРспециалисту.
На основании опыта обследования пациентов с различными видами вестибулярной
дисфункции могут быть рекомендованы следующие наиболее информативные и не требующие специального оснащения вестибулометрические пробы:
1. Исследование спонтанного нистагма в
горизонтальной и вертикальной плоскости при
трёх положениях взора. Оценку необходимо
проводить при минимальной освещённости, усЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

танавливая ручку (или неврологический молоточек) на расстоянии 60 см от пациента и оценивая глазные яблоки в каждом положении не
менее 20 секунд.
2. Исследование функции плавного прослеживания при наблюдении за движущейся
перед глазами пациента (на расстоянии 60 см)
подобно маятнику ручкой (или неврологическим молоточком) исследователя – позволяет
обнаружить прерывистые саккады, которые могут наблюдаться при центральных вестибулярных нарушениях.
3. Оценка координации движений в указательной пробе Барани при открытых и закрытых
глазах (определяется направление отклонения и
его гармонический или дисгармонический характер).
4. Оценка статического равновесия (в позе Ромберга) и динамического равновесия при
ходьбе по прямой (оба теста проводятся при
открытых и закрытых глазах).
5. Проба на дисдиадохокинезию; исследование фланговой походки (для исключения
мозжечковой патологии).
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Весьма ценным при подозрении на центральным характер вестибулярных нарушений
является дополнение осмотра приёмами отоневрологической диагностики:
- исследование функции тройничного (V)
нерва - сравнение с помощью металлического
зонда чувствительности обеих половин лица,
оценка сохранности корнеального рефлекса.
- отводящего (VI) нерва – способность отведения глаз вправо и влево.
- лицевого (VII) нерва – оценка вкусовой
чувствительности передних 2/3 языка с помощью смазывания его боковых поверхностей
тампонами с гипертоническим раствором; тест с
зажмуриванием век (симптом “ресниц”) для
оценки функции мимических мышц лица.
- языкоглоточного (IX) нерва – оценка
вкусовой чувствительности задней 1/3 языка;
оценка с помощью металлического зонда чувствительности слизистой верхней половины глотки.

- блуждающего (X) нерва – оценка подвижности мягкого нёба, глоточного рефлекса.
- подъязычного (XII) нерва – выявление
девиации языка. (Исследование слуха в обязательном порядке проводится в рамках ЛОРосмотра.)
Перечисленные тесты не являются сложными в исполнении и занимают немного времени, но они позволяют выявить признаки вестибулярной дисфункции и сделать предположение
о центральном или периферическом характере
этих нарушений. Выявление признаков поражения каких-либо из черепно-мозговых нервов
свидетельствует в пользу центрального происхождения вестибулярной дисфункции и может
способствовать раннему выявлению ретрокохлеарной патологии, такой как невринома VII
нерва или нарушение мозгового кровообращения, а также своевременному назначению дополнительного обследования (МРТ, привлечение невролога, нейрохирурга).

© А.А. Вавилова, 2013

А.Е. ГОЛОВАНОВ, П.А. КОРОВИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
СПЕКТР МИКРОБНОЙ ФЛОРЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
До настоящего времени актуальной остаётся проблема внутрибольничной инфекции
(ВБИ), в том числе послеоперационных инфекционных осложнений. В сравнении с другими
хирургическими специальностями, отоларингология в разрезе внутрибольничных инфекций
стоит особняком, так как любое оперативное
вмешательство, даже при выполнении пластических операций, выполняется на условно стерильном операционном поле в силу анатомических особенностей ЛОР органов. Основным вопросом является профилактика и лечение ВБИ.
С целью определения микробного спектра
в полости носа в послеоперационном периоде
нами проведен анализ 12 результатов посевов на
микрофлору и чувствительность к антибиотикам с тампонов, устанавливаемых в нос после
вмешательств на полости носа и удалённых на
вторые сутки после операции. Данные пациента
были выбраны нами, поскольку операция им
выполнялась в плановом порядке, при отсутствии признаков воспаления в полости носа и
околоносовых пазухах. Мазок с поверхности

тампона более прост технически, так как мазок
непосредственно со слизистой оболочки носа
затруднён её повышенной чувствительностью и
нередко развивающейся кровоточивостью тканей после удаления тампонов.
Из всех посевов 6 (50%) оказались стерильными. В двух посевах (16,5%) выявлена
смешанная флора соответственно Staphylococcus aureus с Staphylococcus epidermidis и Ecsherichia с Citrobacter youngae. В остальных посевах
выявлены Micrococcus albus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis (2).
При анализе результатов посевов можно
сделать вывод, что полость носа в послеоперационном периоде не может считаться стерильной.
Преобладающей
является
грамположительная кокковая флора. Для профилактики внутрибольничной инфекции и послеоперационных осложнений (а при необходимости и
для лечения) эмперически возможно применение антибиотиков влияющих на грамположительную флору (синтетические пенициллины, цефалоспорины).

© А.Е. Голованов, П.А. Коровин, 2013
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А.Е. ГОЛОВАНОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
КОМПЬЮТЕРНАЯ СТАБИЛОМЕТРИЯ, КАК МЕТОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОТБОРА ЛИЦ НА ДОЛЖНОСТИ С РИСКОМ УКАЧИВАНИЯ
Анализ литературы показывает, что до
90% военно-морского персонала и до 50% летного состава испытывают эпизоды морской болезни. Симптомы укачивания значительно
влияют на качество выполнения задач, стоящих
перед экипажем, снижают внимание, запоминание, ориентирование в пространстве, что особенно опасно при выполнении работ в экстремальных условиях.
Наиболее эффективным способом предупреждения опасных последствий, связанных с
состоянием укачивания, является профессиональный отбор. В настоящее время при профессиональном отборе лиц в профессии с риском
укачивания широкое распространение получили
методы, основанные на воздействии ускорений
Кориолиса, как более прогностичные и удобные
для массовых обследований. Но все они не лишены недостатков: выполнение их занимает
значительное время, трудность интерпретации
данных, большая доля субъективизма в оценке
состояния испытуемого, неприятные ощущения,
вызываемые данными обследованиями у лиц с
низкой вестибуло-вегетативной устойчивостью.
Целью данного исследования являлось
создание математической модели на основе показателей компьютерной стабилометрии у лиц с
различной устойчивостью к укачиванию для
экспресс-диагностики устойчивости к укачиванию при профессиональном отборе.
Было обследовано 60 мужчин в возрасте
18-24 лет. Всем испытуемым была проведена
компьютерная стабилометрия на стабилоанализаторе «Стабилан – 01-2». Исследование проводилось в течение 40 секунд с открытыми и закрытыми глазами. Затем каждому была определена индивидуальная чувствительность к укачиванию способом непрерывной кумуляции уско-

рений Кориолиса (НКУК) С.С. Маркаряна,
(1963), при этом вращение в кресле Барани проводилось в течение 5 минут. Исследование прекращалось при возникновении вестибуловегетативной реакции 3 степени. Все испытуемые были разделены на две группы – чувствительные к укачиванию, со временем переносимости НКУК менее 5 минут, и устойчивые к
укачиванию, со временем переносимости НКУК
5 минут.
Далее был проведен дискриминантный
анализ полученных результатов. Испытуемый
относился к той или иной группе по максимальному значению линейной классификационной
функции (ЛКФ) после их расчета.
Классификационные функции имеют вид:
ЛКФ1 = -449.27+0.83*Х1+0.54*Х2+0.83*Х3+8.37*Х4
ЛКФ2 = -418.60+0.93*Х1+0.46*Х2+0.79*Х3+7.99*Х4
где ЛКФ1 – группа чувствительных к укачиванию, ЛКФ2 – группа устойчивых к укачиванию; Х1 –
вес испытуемого, Х2 – модуль смещения центра давления стоп по сагиттали, мм, Х3 – длина траектории центра давления стоп, мм, Х4 – индекс динамической стабилизации, %.

Общий Уровень значимости функции составляет – p<0,004. Наиболее информативными
показателями являются Х3 и Х4 с уровнем значимости р<0,001, несколько меньший уровень
значимости у Х1 и Х2 - р<0,05.
При составлении классификационной
матрицы точность диагностики для первой
группы составляет 82.6%, для второй – 76,2% и
в целом – 79,5%.
Таким образом, компьютерная стабилометрия может служить эффективным методом
определения чувствительности к укачиванию в
целях профессионального отбора лиц по роду
профессиональной деятельности подверженных
знакопеременным ускорениям.

© А.Е. Голованов, 2013

А.А. ГОРОХОВ, В.Г. МИРОНОВ, Ю.Ю. КОЗАДАЕВ, П.А. ПАНЕВИН
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ ЛОР-ПРОФИЛЯ
ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
Как упоминалось выше, с развитием человечества, ускорением научно-технического прогресса возрастает число техногенных катастроф –
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

крупных транспортных происшествий, взрывов
хранилищ боеприпасов, аварий на атомных и
гидроэлектростанциях, кроме того, постоянно
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имеют место природные аномальные явления –
землетрясения, наводнения, ураганы. Вместе с
тем не снижается частота антропогенных экстремальных ситуаций – террористических атак. Названные события всегда сопровождаются возникновением очагов людских потерь, как безвозвратных (погибшие, пропавшие без вести), так и
санитарных (ушибы, ранения, контузии, ожоги,
поражения ионизирующим излучением и т.д.).
Если проанализировать характер повреждений при экстремальных событиях нетрудно
заметить, что в структуре этих повреждений (в
отличие от боевых действий с применением
обычного оружия) абсолютно преобладают закрытые повреждения (ушибы и контузии), поражения вторичными снарядами или осколками
самодельных взрывных устройств по частоте не
являются преобладающими.
Современная военно-медицинская доктрина предусматривает оказание специализированной помощи (в том числе и ЛОР) одномоментно и в полном объеме. Однако в медицине
катастроф очаги массовых санитарных потерь
при взрывах, обрушениях зданий (землетрясения, цунами), разрушениях плотин и т.п., как
правило, возникают внезапно и военномедицинская концепция по специализированной
помощи очевидно далеко не всегда выполнима.
Обстановка чаще всего заставляет временно ограничиваться оказанием только неотложной
помощи по жизненным показаниям.
ЛОР повреждения – частный случай среди всех травм при экстремальных ситуациях.
Однако анатомо-физиологические особенности
ЛОР органов (наличие сосудистых магистралей,
дыхательные и пищепроводные пути) обусловливают в достаточно большом числе случаев
ЛОР травм необходимость оказания срочной
помощи – остановки кровотечения, восстановления дыхания и глотания.
В связи с преобладанием при экстремальных событиях закрытых травм, сходных по

механизму возникновения с закрытой боевой
травмой (ЗБТ), мы полагаем, что для ориентировочной оценки частоты и структуры ЛОР повреждений допустимо экстраполировать данные
по ЗБТ.
Таким образом, можно считать, что среди
общего числа травмированных с ушибами в экстремальных условиях ушибы ЛОР органов составят 3-4%, в числе которых ушибы носа без
повреждения и с повреждением костей составят
около 50%, травмы уха – примерно 30% и ушибы шеи – 20%. При контузиях от мгновенного
воздействия на всю поверхность тела или большую его часть масс воздуха (при взрывах), воды, земли или песка слуховые, речевые и вестибулярные расстройства могут иметь место примерно у одной трети пострадавших.
Из общего числа ЛОР контуженных около 10% пострадавших могут нуждаться в неотложных мероприятиях врачебной помощи. К
этой группе относят контуженных с неукротимой рвотой, психомоторным возбуждением, судорогами, расстройством сердечной деятельности и дыхания, падением артериального давления, кровотечением из носа и ушей.
С учетом большого числа ЛОР пострадавших с наличием одновременного поражения
других смежных областей головы, отоларинголог должен работать в одной группе с нейрохирургом, челюстно-лицевым хирургом, офтальмологом и неврологом.
Вполне понятно (с учетом опыта ВОВ),
что при возникновении очагов массового травматизма следует выделять в отношении ЛОР
пострадавших два сортировочных потока – пострадавшие хирургического профиля (ранения и
закрытая травма – ушибы) и отоневрологического профиля (контузии). Поэтому медицинская служба должна располагать двумя врачами
ЛОР, один из которых работает с пострадавшими хирургического профиля, а другой – с контуженными.

© А.А. Горохов, В.Г. Миронов, Ю.Ю. Козадаев, П.А. Паневин, 2013

В.Р. ГОФМАН, В.В. ГОФМАН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
СОВРЕМЕННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Считается, что применение хирургического лазера для лечения ЛОР патологии показано
в тех случаях, когда деструкция тканей ЛОР
органов с помощью традиционных методов
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(скальпель, крио- и ультразвуковая деструкция,
электрохирургия) или невозможна, или менее
технологична и эффективна по сравнению с лазерной.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Данный метод при очевидных преимуществах не применяется широко в практике оториноларингологов хотя имеет как сторонников,
так и оппонентов, считающих, что по сравнению с традиционной тонзиллэктомией лазерная
операция более дорогая, занимает больше времени, требует особой подготовки хирурга.
Однако, как показывает наш трёхлетний
опыт, хирургический лазер позволяет удалять
небные миндалины бескровно, с отсутствием
болей во время операции, минимальными реактивными явлениями и болевыми ощущениями в
послеоперационном периоде.
И.Б. Солдатов с соавт. (1989) использовали СО²-лазер («Ромашка-2») для лечения больных с хроническим тонзиллитом и в ряде случаев выполняли лазерную тонзиллэктомию с хорошими результатами в катамнезе до 3-х лет.
J.W. Paulsen (1998), сравнивая удаление
одной миндалины обычным способом, а другой
– СО²-лазером, отметил четкое отсутствие болей
в раннем послеоперационном периоде.
С. Prescott (1999) применял лазер для тонзиллэктомии у больных с нарушениями свертывающей системы крови. Нами изучена возможность применения отечественных диодных лазеров «АЗОР-ЛСП» с длинами волн: 0,97, 1,06
и 1,56 для хирургического лечения хронического декомпенсированного тонзиллита.
Данные лазерные аппараты позволят использовать весь спектр воздействий лазерного
излучения на биоткани: рассечение, резекция,
вапоризация (абляция), поверхностная (например, раневой поверхности) и точечная (при се-

лективной денервации) коагуляция, перфорирование лимфоидной ткани, лазерная термопластика и фотодинамическая терапия очагов воспаления.
Работа выполнялась в два этапа. На первом
этапе было экспериментально обосновано безопасность и эффективность лазерной хирургии.
Также были отработаны параметры воздействия
лазерного излучения на различные ткани (слизистая оболочка, паренхима миндалин, рубцовая
ткань, капсула миндалины) по времени, по мощности и способу – в непрерывном, импульсном
режимах. На втором этапе было прооперированно 83 больных с хроническим декомпенсированным тонзиллитом в амбулаторных условиях.
Операции выполнялись под местной анестезией
(аэрозоль 10% раствора лидокаина + 3-4 мл раствора ультракаина 1:200000 + 0,5-1,0 мл раствора
дексаметазона). Вмешательство продолжалось от
15 до 30 минут. Особо тщательное внимание
уделялось сохранению капсулы миндалины.
Энергия воздействия применялась в диапазоне от
3,5 до 8,0 вт. Гемостатическое лазирование осуществлялось в импульсном режиме с длиной
волны 0,97 с энергией до 28 вт. В процессе операции ни один пациент болевых ощущений не
отмечал. Все пациенты не прерывали рабочий
график. Послеоперационный период протекал
без осложнений. Таким образом, амбулаторное
применение современных диодных лазеров при
тонзиллэтомии у больных с хроническим декомпенсированным тонзиллитом, может быть рекомендовано как альтернатива традиционным методам хирургического лечения в стационаре.

© В.Р. Гофман, В.В. Гофман, 2013

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ХАРАКТЕР ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ
ПРИ ФЛЕГМОНАХ ШЕИ И МЕДИАСТИНИТЕ
Изучение клиники и характера лечебных
мероприятий
при
острых
гнойновоспалительных процессах, локализующихся в
области шейных фасциальных пространств и
верхнего средостения остаются актуальным до
настоящего времен (В.В. Казимирский и соавт,
1990; В.С. Погосов и соавт., 1996; М.М. Абакумов и соавт., 2001; І.І. Мітюк та співавт., 2002;
А.С. Журавлев и соавт., 2002, 2004, 2007, В.С.
Куницкий и соавт., 2007; В.О. Шкорботун та
співавт., 2009). Это обусловлено высоким
удельным весом воспалительных процессов шеи
в общей структуре заболевании ЛОР-органов.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

По данным В.С. Погосова и соавт. (1996) и В.Т.
Пальчуна и соавт. (1999), частота флегмон шеи
составляет 10-12 % от общего числа гнойновоспалительных заболеваний челюстно-лицевой
области и шеи.
В то же время, в ранней диагностике
флегмон шеи и медиастинитов и, соответственно, своевременном начале лечения имеются определенные трудности. Это обусловлено вариабильностью этиологических факторов – полиморфизмом микрофлоры (грам+ и грам- кокки,
анаэробы и аэробы, спорообразующие анэробы);
амбивалентностью
клинического
течения,
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вследствие особенностей сложных анатомофизиологических соотношений органов и структур шеи (А.С. Журавлев и соавт., 2009).
Значительная роль в возрастании удельного веса отягощенных форм заболеваний шейной клетчатки играет позднее, несвоевременное
обращение пациентов за медицинской помощью
(Г.И. Гарюк и соавт., 2007). В связи с этим, эффективность проводимого комплексного лечения флегмон шеи и медиастинитов в значительной степени зависит от времени начала лечебных мероприятий, а также от этапности их проведения.
Цель работы – повышение эффективности
лечения больных с гнойно-воспалительными
процессами шеи и средостения на основе анализа причин ошибок в диагностике и особенностей
клинического течения).
По материалам клиники за период с 1985
по 2012 гг. произведен анализ 337 историй болезни больных с флегмонами шеи и медиастинитом. Из них у 38 (11,8%) пациентов констатирован верхне-шейный гнойный медиастинит.
Воспалительный процесс выявлен у 235 (69,7%)
мужчин и 102 (30,3%) женщины. Возраст больных колебался от 17 до 67 лет, составляя в среднем 46,4+_3,2 года.
Первичные очаги инфекции и, соответственно, пути развития процесса были следующие: тонзиллогенный – 236 (70,0%), ларингогенный – 43 (12,8%), аденофлегмона – 28
(8,3%), одонтогенный – 18 (5,3%) и тиреогенный – 12 (3,6%). Время от начала заболевания
до госпитализации колебалось от 2 до 11 суток,
составляя в среднем – 4,1±1,7 дня. Установлено,
что с длительностью воспалительного процесса
от 2 до 3 суток госпитализировано – 193
(57,2%), от 4 до 6 суток – 67 (19,9%), от 7 до 8
суток – 45 (4,5%), от 9 до 10 суток – 26 (7,7%) и
свыше 10 суток – 6 (1,8%) пациентов. Анализ
данных о локализации воспалительного процесса при флегмонах шеи показал преимуществен-

ное поражение парафарингеального пространства, которое выявлено у 122 (36,2%). Из других
анатомических зон поражение ретрофарингеального пространства отмечено у 27 (8,0%),
претрахеального – 36 (10,7%), сонного треугольника – 35 (10,4%), межфасциальной области, идущей вдоль сосудисто-нервного пучка у
50 (17,2%) и межлестничного промежутка у 29
(8,6%) больных.
Изучение
характера
клиникоморфологических изменений показало наличие
ограниченных или инфильтративных форм
флегмон шеи у 72 (21,4%), прогрессирующих
обширных гнойно-воспалительных процессов,
охватывающих две и более анатомические области – у 255 (75,7%) больных. Для последней
категории больных характерным являлось распространение воспалительного процесса на
верхние отделы средостения, которые потребовали выполнения шейной медиастинотомии в
модификации по И.С. Разумовскому, которая
произведена у 41 (12,1%), хотя гнойновоспалительный процесс средостения выявлен у
38 больных. Необходимость подобного вмешательства была обоснована начинающимися явлениями воспалительного процесса верхнего
средостения.
Анализ проводимого комплексного лечения показал, что выздоровление отмечено у 316
(93,7%) человек, а летальный исход – у 21
(6,3%) пациента.
Таким образом, в общей структуре флегмон шеи доминирую прогрессирующие обширные гнойно-воспалительные процессы. Своевременная постановка диагноза и раннее начало
комбинированного лечения позволяют улучшить отдаленные результаты. Основным видом
лечения является оперативное вмешательство,
проводимое в первые часы после госпитализации. Объем оперативного вмешательств должен
соответствовать
характеру
гнойновоспалительного процесса.

© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, 2013

В.П. КАЛИНКИН, Л.В. ГУЛЯЕВА, В.В. БОГДАНОВ, С.Е. ИВАНОВ
(СИМФЕРОПОЛЬ, СЕВАСТОПОЛЬ; УКРАИНА)
К ВОПРОСУ О КАДРАХ ОТОЛАРИНГОЛОГОВ
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ В УКРАИНЕ
Реформа здравоохранения в Украине стала объективной реальностью: практически весь
предстоящий выпуск студентов бюджетной
формы обучения в медвузах страны будет про-
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ходить интернатуру по семейной медицине. Хорошо это или плохо – отдельный вопрос. Рассмотрим проблему кадров отоларингологов в
АР Крым и г. Севастополе. В существующей
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Укомплектованность с
учетом совместителей

Кол-во лиц
пенсионного
возраста

174,25

145

164

85,5%

94,1%

43 (28,9%)

47,25

33

44,5

69,84%

94,18%

7 (21,9%)

222

178

208,5

80,1%

94,14%

50 (28,1%)

Таким образом, на 1.01.2013 в АРК и г.
Севастополе имеется значительный дефицит
физических лиц отоларингологов (44), а также в
системе МЗ работает 50 пенсионеров. Сложившаяся кадровая ситуация требует ежегодной
подготовки не менее 15-20 отоларингологов для
восполнения существующего кадрового дефицита и естественной убыли кадров. Студенты
коммерческой формы обучения такого количества интернов дать не смогут (в настоящее время они составляют около 30% всех интернов).
Формируя
количество
интерновотоларингологов следует учитывать ту объективную ситуацию, что часть из закончивших
интернатуру по тем или иным причинам не работает в системе МЗ АРК и г. Севастополя
(уезжают в Ближнее и Дальнее Зарубежье, работают в курортных учреждениях, ведомственных ЛПУ, частных медицинских центрах, фар-

Неукомплектованность
(физ. лица +
пенсионеры)

Укомплектованность физ.
лицами

Всего

Занято
ставок

г. Севастополь

Число физ.
лиц ЛОРврачей

АР Крым

октябрь на отдых в Крым прибывает от 5 до 10
млн (по разным статистикам) отдыхающих, которые значительно (в 2-3 раза) увеличивают нагрузку отоларингологов амбулаторий и стационаров.
Анализ
состояния
кадровотоларингологов в АР Крым и г. Севастополе
показал следующее:

Штатные
должности

системе координат отоларингологи на местах
являются супервостребованными специалистами, которые кроме рутинной работы первичного
приема (по обращаемости), оказывают большой
объем ургентной и консультативной помощи
пациентам амбулаторно и стационарным больным, ведут диспансерную и профилактическую
работу по оздоровлению населения. С мая по

29+43=72
(41,2%)
14+7= 21
(44,97%)
93 (41,9%)

мацевтических компаниях и т.д.). Особенно
это характерно для интернов коммерческой
формы обучения, которые не связаны распределением.
Отсутствие
выпуска
интерновотоларингологов даже один год требует интенсивной работы по подготовке молодых специалистов в течение 3-5 лет.
Мы считаем, что необходимо незамедлительно и решительно ставить вопрос перед МЗ
Украины о возобновлении подготовки молодых
специалистов-отоларингологов. В противном
случае в ближайшие годы качество оказания
отоларингологической помощи в АРК и г. Севастополе на всех уровнях неминуемо будет прогрессивно снижаться, что не может не сказаться
(в отрицательном плане) на состоянии здоровья
жителей полуострова и тех, кто приехал отдохнуть на его курортах.

© В.П. Калинкин, Л.В. Гуляева, В.В. Богданов, С.Е. Иванов, 2012

В.А. КАШИРИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
С точки зрения корректности выводов,
сделанных на основании использования статистических методов целям и задачам клинических исследований, проанализированы статьи,
опубликованные в «Журналі вушних, носових
та горлових хвороб» в 2002-2012 гг.
Большинство публикаций характеризует
неправомерное применение методов статистиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ческого анализа, отсутствие или некорректное
описание особенностей их использования. В
ряде же случаев, иначе как изумляющим применение «статистики» назвать невозможно. К
примеру, оригинальная идея определения
третьего пола «… з високою достовірністю (р ≤
0,001) … були чоловічої статі 57,3±2,65%...»
(2011.-№5.-С.8).
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В части статей авторы вообще не упоминают использованные ими статистические методы и критерии (2002.-№6.-С.14; 2006.-№5.С.22; 2007.-№5.-С.33; 2009.-№4.-С.15 и др.), либо описание дается в форме шаблонных клише с
расплывчатым содержанием: «… параметри оброблялись статистично» или «… методами
математичної варіаційної статистики» (2002.№6.-C.14; 2005.-№5.-С.30 и др.), что несет элемент тавтологии,– статистический метод всегда
предусматривает изучение вариаций.
В ряде статей авторы изобретают новые
критерии (Стъюдента-Фишера), не различают
понятия «индекс» и «коэффициент» (индекс
Пирсона), проводять расчеты в текстовом редакторе – «Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы
Windowsxp» или «Microsoft Office 97», причисляют U-критерий к параметрическим, при этом
сомнительно, что его применение приведет к
нормализации каких-либо показателей – «При
використанні параметричних методів статистичного аналізу (критерій U ВілкоксонаМанна-Уітні) динаміка нормалізації вмісту
антитіл в слині у осіб основної групи достовірно
була кращою…» (2002.- №2.-С.21; 2003.-№1.С.36, 2006.-№4.-С.19; 2012.-№4.-С.16).
Большинство работ изобилуют выражениями «р<0,05, p<0,01, p<0,001», а цифровые
данные представлены в виде М±m, но практически нигде не сообщается, к каким статистическим критериям относятся представленные вероятности и правомерно ли такое представление
цифровых данных. В контексте описываемых
задач, указанные выражения (р) могут относиться к конкретным статистическим критериям
(Стьюдента, Фишера, Пирсона и др.), а «среднее
± стандартное отклонение» может быть адекватно применено только к количественным непрерывным переменным, подчиненным нормальному закону распределения (стандартная
ошибка среднего в описательной статистике не
применяется т.к. является мерой точности для
оцениваемого среднего генеральной совокупности (популяции),
В статьях, при проверке нулевой гипотезы, доминирует t-критерий Стьюдента, но без
указаний на допустимости его применения –
нормальность распределения признаков и равенство генеральных дисперсий двух сравниваемых групп. Однако нормальность распределения признаков в биологии и медицине, как и
равенство дисперсий, встречается примерно в
20-25% случаев, а оба эти условия одновременно соблюдаются приблизительно в 4-5% случаев, следовательно, примерно такова может быть
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и доля корректно полученных при этом выводов.
В части статей оцениваются малые по
объему выборки (проверить распределение переменных невозможно), да и характеристики
многих из представленных в виде М±m данных
(0,19±0,1; 5±3 – m > M/2) указывают на их принадлежность к распределению, отличному от
нормального (2003.-№1.-С.4; 2003.-№5.-С.7;
2006.-№4.-С.10; и др.), что ставит под сомнение
выводы, полученные на основании примененных параметрических критериев.
Грубой ошибкой является и использование критерия Стьюдента для показателей, оцениваемых в баллах: «Определение эффективности лечебных мероприятий следует проводить
по уровню приближения среднего балла … (дети – 0,814; взрослые – 2,114)», «…в баллах,
M±m 2,26±0,055…» (2012.- №3.- С. 15; 2009.№1.-С. 62; 2012.-№5.- С. 37 и др.). Балльные
данные относятся к порядковой шкале, где
можно вычислить ранг объекта, но не дистанцию между объектами. Порядковые данные,
даже если они представлены цифрами, нельзя
рассматривать как числа и выполнять над ними
арифметические операции, а для оценки среднего используют медиану, но никак не среднее
(M) и стандартное отклонение (m).
Кроме того, критерий Стьюдента предназначен для сравнения двух групп, но в статьях
он зачастую используется для оценки различий
трех и более групп путем попарного их сравнения (2002.-№3.-С.35; 2005.-№2.-С.2; 2006.-№5.С.35 и др.), что является ошибкой, т.к. при этом
возникает эффект множественных сравнений.
Так, при сравнении четырех групп число попарных сравнений равно шести. При уровне значимости в каждом из сравнений 0,05 вероятность
ошибочно обнаружить различие, хотя бы в одном, равна уже не 0,05, а 0,30 (6 × 0,05 = 0,30),
т.е. вероятность ошибки в действительности
будет равна не 5%, а 30%.
Применяя статистические методы, авторы статей, в большинстве случаев решают три
основных вопроса: как представить данные
(описательная статистика); существуют ли
различия между анализируемыми группами
переменных; определение связи между переменными (анализ ассоциаций и корреляций,
оценка причинно-следственной связи). Однако
в ряде случаев авторы статей испытывали определенные трудности при выборе методов и
критериев статистического анализа, что зависит от вида данных (рис. 1), характера их распределения, количества и связанности сопоставляемых групп.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Для использования параметрических методов необходимо соблюдение следующих условий: данные должны быть количественными
(исключение дискретные); число данных (выборка) должно быть достаточным; закон распределения данных – нормальным. Во всех ос-

тальных случаях используются непараметрические методы, которые не зависят от вида распределения, одинаково пригодны для определения количественных и качественных показателей и могут быть использованы при анализе малых выборок (табл.).

ВЫБОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И МЕТОДОВ
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В статьях журнала некорректно оцениваются данные корреляционного анализа, который
определяет связь как синхронность (согласованность), что нельзя расценивать, как причинноследственную связь. Определение связи как зависимости между переменными – цель и возможность регрессионного анализа.
Кроме того, в статьях достаточно часто
можно встретить фразу, что показатели «имели
тенденцию к нормализации …» хотя результат
просто оказался статистически незначимым.
Поэтому следует приводить действительное рзначение, независимо от того, является ли оно
статистически значимым. Для клинически важных, но статистически незначимых различий
следует указывать отмеченную разность и 95%й доверительный интервал для нее.
Использование процентов для малых выборок. Если объем выборки больше 100, следует
указать число процентов с одним знаком после
запятой. Если объем выборки меньше 100, указывают целое число процентов. Если объем выборки меньше 20-30, следует указывать исходные числовые данные, а не проценты. В малых
выборках размер процентной величины способен
вводить в заблуждение, т.к. она может оказаться
больше, чем число, которое она выражает.
Задача статистического анализа, заключается не только в выражении обширных массивов
данных несколькими удобными в работе числами (статистическими характеристиками), но и,
что основное, в формировании, на основе выборочных наблюдений, максимально верного заключения о состоянии и свойствах исследованных объектов, процессов, явлений, динамике их
поведения и откликов на внешние воздействия.
Ошибки применения статистических методов, некорректное их использование или опи-

сание, приводят к тому, что, затратив немало
времени, усилий и средств, автор ставит под
сомнение как достоверность выводов выполненной работы, так и свою репутацию добросовестного исследователя. Неграмотное применение статистических методов превращает их в
средство придания наукообразности декларируемых автором утверждений, что может нанести огромный вред не только науке, но и вполне
конкретным больным.
Данные, представленные в «статистической части» раздела «Материалы и методы»,
должны максимально информативно отражать
статистические характеристики, критерии и методы, использованные в исследованиях:
1. Объем выборки (число больных включенных в исследования).
2. Количество и характеристика исследуемых переменных для каждого наблюдения.
Например, каждое наблюдение содержало 30
переменных, из которых 20 были дискретными,
качественными, а 10 – непрерывными, количественными.
3. Определения статистическим терминам, символам и сокращениям, используемым в
работе. Например, М – среднее арифметическое,
Mе – медиана, Mo – мода, s – стандартное отклонение, RQ – межквартильный размах и
т. д.
4. Указать статистические методы и критерии и обосновать причины их применения
(подчиняются ли данные нормальному закону
распределения, предназначен ли критерий для
сравнения независимых или зависимых выборок).
5. Следует представить ссылку на статистические пакеты или программы, используемые при анализе данных.

© В.А. Каширин, 2013

В.В. КИЗИМ, Е.А. ЮРЕНКО, Я.В. КИЗИМ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ С ГРАНУЛЕМАМИ ГОРТАНИ
НА ФОНЕ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА
Этиология гранулем гортани многофакторная и зачастую связана с воспалительным
процессом, неадекватной голосовой нагрузкой,
воздействием на слизистую оболочку гортани
травмирующего агента. При этом ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) играет в большинстве случаев ко-факторную роль, проявляясь в
широком спектре ЛОР патологии. Частым фо-
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новым состоянием возникновения гранулем является инфицирование Helicobacter рylori (R.A.
Awad, S. Camacho, 2002).Основным методом
лечения гранулем гортани является хирургическийс последующим проведением консервативной терапии. В связи с этим, отоларингологу
при выборе оптимальной тактики лечения больных с гранулемами гортани следует учитывать
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

возможность таких этиологических факторов
как ЛФР иHelicobacterрyloriи соответствующим
образом корректировать схему лечения.
Целью нашего исследования явилась
разработка схемы комплексной терапии больных с рецидивирующими гранулемами гортани
на фоне ЛФР.
Материалы и методы. В 2008-2012 гг. в
ЛОР-клинике ИНВХ мы наблюдали 36 пациентов с гранулемами гортани. Женщин было – 10
(27,6%), мужчин – 26 (72,4%). Возраст пациентов варьировал от 21 года до 64 лет, в среднем
составляя 47 лет. Из наблюдавшихся пациентов
19 (52,8%) обратились за помощью впервые.
Учитывались локализация гранулем, частота
рецидивов, клинические проявления ЛФР.В
план обследования включали фиброэзофагогастроскопию (ФЭГС) с проведением уреазного
теста (H. рylori).
Результаты и обсуждение. Гранулемы у
всех больных локализовались в задних отделах
гортани: в области голосовых отростков черпаловидных хрящей. Двусторонняя локализация
гранулем была установлена у 5(13,9%) больных,односторонняя – у 31 (86,1%). Клинические
проявления ЛФР отмечались у 14 (38,2%) больных. Уреазный тест был положительным у 9
(64,3%) пациентов данной группы, из них у 7
(77,8%) был диагностирован ЛФР. Всем больным было произведено эндоларингеальное уда-

ление новообразований гортани. Рецидив заболевания в течении12-ти месяцев возник у 17
(48,3%) больных, что потребовало повторных
оперативных вмешательств.
При обнаружении хеликобактерной инфекции проводилась эрадикацияH.pylori. В
стандартную схему лечения входили: кларитромицин, амоксициллин и ингибитор протонной
помпы. Антибактериальная терапия проводилась в течении 7 дней. Через 2 недели проводили контроль уровня хеликобактерной инфекции.
При необходимости назначали повторный курс.
В раннем послеоперационном периоде проводили курс противовоспалительной терапии, использовались топические кортикостероиды, антиоксидантная терапия, при необходимости
−антимикотические препараты.
При дальнейшем динамическом наблюдении в течение 1 года рецидив заболевания возник у 10 пациентов (28,6%).
Выводы. Частота рецидивов гранулем
гортани на фоне ЛФР составляетдо 48% всех
оперированных.
При выявлении H.pylori и ЛФР необходимаконсультациягастроэнтеролога с последующей коррекцией терапии.
Проведение этиопатогенетической терапии, включая назначение антибактериальных и
кислотоснижающих препаратов,позволяет вдвое
уменьшить число рецидивов гранулем гортани.

© В.В. Кизим, Е.А. Юренко, Я.В. Кизим, 2013

В.В. КИЗИМ, Е.А. ЮРЕНКО, А.В. ПОПОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПОЛИНЕОПЛАЗИИ С ПОРАЖЕНИЕМ ГОРТАНИ
Полинеоплазия – одновременное или поочерёдное образование очагов злокачественного
роста, патогенетически не связанных друг с
другом. Определенная роль в развитии первично-множественных злокачественных новообразований отводится ятрогенным воздействиям —
лучевой или химиотерапии, что связано с их
прямым канцерогенным и иммунодепрессивным
действием (В.И. Чиссов,2007).
Целью данной работы была оценка иммунной системы у больных с полинеоплазиями.
Материалы и методы. В течение 20052012 гг. в ЛОР-клинике ИНВХ АМН Украины
мы наблюдали 15 пациентов – 2 женщин и 13
мужчин, у которых раковые опухоли гортани
сопровождались первичными злокачественными
новообразованиями других локализаций. ВозЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

раст пациентов варьировал от 43 до 68 лет. У
шести больных раковые опухоли гортани сопровождались раком кожи, у двух – рак гортани
был выявлен одновременно с аденокарциномой
толстой кишки, у одного – проведена нефрэктомия по поводу рака почки. Один пациент был
прооперирован в ЛОР-клинике по поводу рака
гортани спустя 3 недели после удаления раковой опухоли мочевого пузыря. У пяти наблюдавшихся рак гортани был диагностирован соответственно через 5, 6 месяцев и 1 год после
удаления раковой опухоли легкого, причем двое
из них ранее были дважды прооперированы по
поводу рака кожи различной локализации.
У больных определяли локализацию и
распространенность опухолевого процесса, проводили гистологическую верификацию диагно-
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за, выполнялись клинические исследования. После обследования и подготовки проводили соответствующего объема радикальное удаление
опухоли: двоим пациентам произведена хордэктомия; шести – субтотальные резекции гортани;
семи – ларингэктомия. В послеоперационном
периоде проводили курс лучевого лечения, дезинтоксикационную и общеукрепляющую терапию. Наряду с этим осуществляли ряд иммунологических тестов.
Результаты и обсуждение. У всех пациентов опухоли гортани имели гистологическую
картину плоскоклеточного рака. У больных раковой болезнью практически не наблюдалось
изменений красной крови. Содержание лимфоцитов периферической крови было снижено до
уровня недостаточности I степени и составляло
1,36±0,15 Г/л (при региональной норме −
2,2±0,08 Г/л). Зарегистрированы значительные
изменения числа и состава популяций и субпопуляций лимфоцитов, экспрессии мембранами
лимфоцитов антигенных рецепторов – HLA-Dr,
CD95. Популяция Т-лимфоцитов CD3+ составила
0,32±0,08 Г/л (при региональной норме 1,12±0,03
Г/л).
Выявлено снижение числа активированных лимфоцитов CD25+ 0,11±0,03 Г/л (при
норме − 0,34±0,02 Г/л). Обращало на себя внимание значительное уменьшение популяции
CD22+ (B-лимфоцитов) – 0,38±0,12 Г/л (при ре-

гиональной норме 0,91±0,02 Г/л). При этом, был
угнетен и пул активированных В-лимфоцитов
CD38+ (0,2 Г/л, при норме 0,34±0,02 Г/л). Содержание естественных киллеров CD16+ составляло 0,06±0,02 Г/л (при региональной норме
0,35±0,03 Г/л). Экспрессия рецепторов антигенов главного комплекса гистосовместимости 1
класса (HLA) составляла 0,64±0,12 Г/л, а 2 класса (HLA-DR) – 45±0,04 Г/л (при региональной
норме 1,16±0,06 Г/л и 1,01±0,07 Г/л соответственно). Выявлен дисбаланс экспрессии рецепторов главного комплекса гистосовместимости 1 и
2 классов (HLA и HLA-DR) за счет меньшего
снижения экспрессии мембранами лимфоцитов
рецепторов гистосовместимости 2 класса. Содержание лимфоцитарных пулов с экспрессией
антигенов, индуцирующих апоптоз (CD95) составляло 0,35±0,08 Г/л, что было значительно
ниже нормы (0,92±0,15 Г/л).
Выводы. У больных с первичномножественными раковыми инвазиями имеет
место недостаточность Т- и В-звеньев иммунитета, уменьшение рецепторного поля мембран в
системе иммунокомпетентных клеток, при значительном уменьшении содержания лимфоцитов, находящихся в состоянии апоптоза.
С целью разработки схем иммунокорригирующей терапии пациенты с полинеоплазиями нуждаются в иммунологическом обследовании и динамическом наблюдении.

© В.В.Кизим, Е.А.Юренко, А.В. Попов, 2013

Ф.Ю. КІЙКО, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.А. ГАВУРА, І.В. МАЛЬОВАНА, Г.П. РУДЯК
(ТЕРНОПІЛЬ, ГУСЯТИН, УКРАЇНА)
ДВОБІЧНИЙ ПАРАТОНЗИЛЯРНИЙ АБСЦЕС
Двобічний паратонзилярний абсцес – це
гостре двобічне запалення паратонзилярної клітковини. Зустрічається вкрай рідко. За нашими
даними (Г.С. Протасевич і співавт., 2006), серед
2840 ургентних хворих на паратонзилярний абсцес двобічний абсцес був у 16 (0,6 %) осіб. Вік
пацієнтів від 6 до 45 років. Осіб чоловічої статі
було 13, жіночої – 3. В осінні і зимові місяці звернулось за медичною допомогою 10 хворих. У
решти 6 абсцес виник у весняну і літню пору року. У 10 осіб двобічний паратонзилярний абсцес
був ускладненням ангіни, у 3 – виник після ГРВІ,
у 1 – після загального охолодження, у 2 – після
місцевого охолодження (вживання морозива).
Ми поділяємо паратонзилярний абсцес на
2 стадії: інфільтрації і абсцедування. Серед 16
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хворих з двобічним паратонзилярним абсцесом
у 6 осіб абсцес був в стадії інфільтрації з обох
боків, у 3 – в стадії абсцедування з обох боків, у
7 – з одного боку в стадії інфільтрації, з іншого
– в стадії абсцедування. Ускладнення двобічного паратонзилярного абсцесу у вигляді набряку
надгортанника відмічено у 3 осіб. 10 хворих було госпіталізовано в ЛОР-відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні (нині Тернопільської університетської лікарні). Це були
особи з двобічними паратонзилярними абсцесами значної величини і важким перебігом (виражений тризм, висока температура тіла), а також
ті пацієнти, у яких мав місце набряк надгортанника. Решті 6 хворим призначено амбулаторне
лікування.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Діагностика двобічного паратонзилярного
абсцесу, як правило, не представляє труднощів.
Лікування двобічного паратонзилярного абсцесу
здійснювалось консервативним і хірургічним
методами. Консервативні методи в ряді випадків
не дають ефекту і для завершення патологічного
процесу виникає необхідність в застосуванні
хірургічного втручання (розтину абсцесу чи тонзилектомії). Розтин абсцесу проведено у 10
хворих. Решта 6 лікувались консервативно. Це
були пацієнти з паратонзилярним абсцесом в
стадії інфільтрації з порівняно невеликим строком захворювання (до 4 діб). Ми вважаємо, що
при тривалості захворювання до 4 діб паратонзилярний абсцес лікується консервативно, а після 4 діб – хірургічно (розтин абсцесу). Звичайно
при цьому слід орієнтуватися на клінічну картину захворювання і на самопочуття хворого.
Інколи після розтину абсцесу, коли гною не
отримують (стадія інфільтрації) болі в горлі
зменшуються в результаті зменшення напруженості інфільтрованих тканин. Перед розтином
абсцесу виконуємо пункцію його довгою гон-

кою. Після розкриття паратонзилярного абсцесу
наступні 2-3 дні проводимо розведення країв
розрізу для кращого випорожнення гнояка. Абсцес-тонзилектомії в гарячому періоді ми не
проводили жодного разу.
Таким чином, за нашими даними, серед
2840 ургентних хворих з паратонзилярним абсцесом двобічний абсцес мав місце в 16 (0,6 %)
випадках. Стадія інфільтрації виявлена в 6 випадках, стадія абсцесу – в 10. У спостережуваних нами хворих двобічний паратонзилярний
абсцес зустрівся в стадії інфільтрації з обох боків в 6 випадках, в стадії абсцедування з обох
боків – в 3, в стадії інфільтрації з одного боку і в
стадії абсцедування з іншого – в 7 випадках.
Ускладнення двобічного паратонзилярного абсцесу мали місце в 3 випадках і виражались в
набряку надгортанника. Лікування двобічного
паратонзилярного абсцесу залежало від стадії
захворювання: в стадії інфільтрації воно було
консервативним, в стадії абсцедування – хірургічним. Стаціонарне лікування проведено в 10
випадках, амбулаторне – в 6.

© Ф.Ю. Кійко, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, І.В. Мальована, Г.П. Рудяк, 2013

А.С. КИСЕЛЕВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ГРАНУЛИРУЮЩИЙ НАРУЖНЫЙ ОТИТ И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ
Гранулирующий наружный отит (Otitis
externa granulosa) одна из разновидностей наружного отита. Его этиология и патогенез недостаточно изучены. Характеризуется непредвиденным и произвольным ростом грануляций,
которые возникают в наружном слуховом проходе при неповрежденной барабанной перепонке. (Лихачев А.Г., 1984; Протасевич Г.С. и Савчук Е.В., 2007). В литературе встречается описание, как правило, отдельных случаев. Заболевание отличается упорством, а рост кровоточащих грануляций вызывает подозрение на злокачественный процесс.
При лечении применяются консервативные и хирургические способы. Среди них: туширование грануляций 5% азотнокислым серебром, чистой карболовой кислотой, 0,25%
цинковые капли, припудривание порошком
сульфаниламидов, гидрокортзона, лакокортенаН и др., а также используются физиопроцедуры
(УВЧ, УФО-тубус). Хирургическое вмешательство, которое одновременно имеет цель получить материал для гистологического исследования, сопровождается значительным кровотечеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

нием, что затрудняет полное удаление грануляций, не приводит к быстрому выздоровлению.
Продолжительность лечения нередко превышало 3 недели (Протасевич Г.С., Савчук Е.В.,
2007).
Для лечения гранулирующего наружного
отита предлагается использовать ляписную
жемчужину, которая получается при напайке на
металлический зонд кристаллического азотнокислого серебра. Тушируя ляписной жемчужиной грануляции, мы вызываем образование альбумината на их поверхности и избегаем кровотечения. Грануляции быстро подвергаются обратному развитию.
Данный способ лечения был проведен у
двух больных, поступивших на стационарное
лечение в ЛОР-отделение городской больницы
№20, являющейся клинической базой Военномедицинской академии. Первая больная лечилась в поликлинике в течение 3 недель. Грануляционные массы и вызываемое кровотечение,
при соприкосновении с ними, первоначально
вызывало подозрение на злокачественное новообразование, которое не подтвердилось при

117

биопсии. Вторая больная, поступила с диагнозом полип наружного слухового прохода и подозрением на хронический средний отит. При
обследовании было установлено наличие грануляционной ткани, исходившей из передненижней стенки наружного слухового прохода. В
обоих случаях, после предварительного удаления части кровоточащих грануляций, место их
образования тушировалось ляписной жемчужи-

ной. В первом случае потребовалось четыре, а
во втором всего только три манипуляции, после
которых слуховой проход очищался от грануляций.
Предлагаемый метод лечения гранулирующего наружного отита прост, безопасен и
эффективен. Он значительно сокращает сроки
лечения и продолжительность потери трудоспособности.

© А.С. Киселев, 2013

А.С. КИСЕЛЕВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСИЙ СИНУСИТ И ДЕВИАЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
По-видимому, впервые в клиническую
практику понятие рентгенологический синусит
ввел дагестанский профессор Г.А. Гаджимерзаев. Упоминание этой патологической формы
встречается в его трудах неоднократно, начиная
с 1988 г., и представляет собой такое состояния
околоносовых пазух, чаще всего верхнечелюстного синуса, когда при рентгеновском исследовании определяется его легкая завуалированность, сохраняя, при этом, воздушность пазухи.
В дальнейшем, при неблагоприятном течении
процесса, в пазухе скорее развивается острый, а
затем хронический воспалительный гнойный
процесс. На протяжении ряда лет, осматривая
амбулаторных больных, а также поступающих
на отборочную комиссию для оперативного лечения, можно было заметить, что у ряда пациентов с девиацией перегородки носа часто наблюдалось легкое снижение пневматизации, обычно
верхнечелюстной пазухи, которое рассматривается, как рентгенологический синусит. При этом
если он имел место, то чаще наблюдался в пазухе той стороны, куда отклонялась перегородка
носа, и где был её гребень.
Объяснение этому явлению может быть
дано с позиции нарушения прохождения воздушной струи в полости носа при дыхании. Как
известно из физиологии, при нормальной перегородке вдыхаемый воздух, проходя через полость носа, вначале не заходит в её околоносовые пазухи, из которых, в это время, частично
выходит содержащийся в них воздух. На обратном же пути, согретая, увлажненная и обеспы-

ленная воздушная струя, разделяемая задними
концами носовых раковин, попадает в околоносовые пазухи. В тех случаях, когда имеется выраженная девиация носа, особенно при наличии
крупного гребня, на уровне средней носовой
раковины, то вдыхаемый воздух сразу направляется в соответствующую пазуху. Если человек
живет в теплом климате, то это, вероятно, не
оказывает существенного влияния на состояние
прилежащего к гребню синуса. Но в том случае,
когда приходится жить в иных климатических
условиях, например в Санкт-Петербурге, где в
осенне-зимний период холодный влажный ветер
дует, как тонко заметил Н.В. Гоголь, одновременно со всех сторон, а лето, по А.С. Пушкину,
– карикатура южных зим, то создаются все условия, чтобы, через известное время, начал развиваться упомянутый рентгенологический синусит. При этом нельзя сказать, что во всех случаях с той стороны, куда искривлена перегородка носа и имеется выраженный гребень, обязательно наблюдается синусит. Иногда даже, в
противовес вышеизложенным наблюдениям и
рассуждениям, снижение пневматизации пазухи
отмечается на противоположной стороне.
Тем не менее, приведенные наблюдения и
рассуждения делают обоснованными показания
к септум-операции, при наличии девиации перегородки носа, даже при вполне удовлетворительном носовом дыхании, имея своей целью
профилактику вероятного развития синусита,
особенно у лиц, проживающих в неблагоприятных климатических условиях.

© А.С. Киселев, 2013
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Г.П. КИЦАЙ, О.В. СТАХІВ, О.В. МАЦЬКЕВИЧ, А.І. ГАРАСИМІВ, І.Я. ГАЙДУЧИК,
Л.А. ЧОРТКІВСЬКА (ТЕРНОПІЛЬ, КИЇВ, КРЕМЕНЕЦЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА)
ДО ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Ангіна – це гостре інфекційне захворювання з місцевими проявами у вигляді гострого
запалення лімфаденоїдної тканини різних мигдаликів горла. Переважно спостерігається ангіна
піднебінних мигдаликів, тоді як інші мигдалики
запалюються відносно рідше. Тому під терміном
“ангіна” розуміють ангіну піднебінних мигдаликів. Захворюваність населення ангіною досить висока: серед дорослих вона становить 45 %, а серед дітей – більше 6 % (В.Т. Пальчун,
Н.А. Преображенский, 1978).
Розрізняють ангіни первинні і вторинні.
Серед первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Найтяжче перебігає лакунарна ангіна. Для її лікування
застосовуються різні загальні і місцеві середники. Ми застосували Септофіт для місцевого лікування лакунарної ангіни у дорослих.
Септофіт – новий природний фітосептик
місцевої дії, отриманий з рослини Цетрарія Ісландська. 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 антибактерійні і протизапальні властивості, діє безпосередньо на збудників інфекції, запобігаючи її подальшому поширенню і не ушкоджуючи нормальної мікрофлори
слизової оболонки, не викликає резистентності.
Ментол, потрапляючи на слизову оболонку, обумовлює вазодилатацію, відчуття прохолоди,
м’який анестезувальний, протизапальний і дезодоруючий ефекти. Комбінація уснінату натрія та
ментолу має виражену антибактерійну, протигрибкову, антипротозойну, антивірусну дію та
помірну протизапальну і знеболювальну 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 ротовій порожнині, не розжовуючи та не запиваючи.
Дорослим і дітям старшим 12 років призначають
4-6 таблеток на добу кожні 4-6 годин, дітям віком від 4 до 12 років – до 4 таблеток на добу
кожні 6 годин.

Під нашим спостереженням за період з
2009 по 2012 рр. знаходилось 22 хворих на лакунарну ангіну віком від 20 до 43 років. Пацієнти скаржились на головний біль, підвищення
температури тіла в межах 38,2-39,1 ºС, сильний
біль в горлі при ковтанні. Часто відмічалась ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. Фарингоскопічно визначались гіперемія і збільшення
піднебінних мигдаликів, наявність в лакунах
жовтаво-білих нашарувань. При дослідженні
мазків із носа і горла паличок Лефлера не виявлено.
Хворі були розподілені на 2 групи: основну (12) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Пацієнти основної групи отримували Септофіт і протизапальне лікування, контрольної – тільки протизапальне лікування. Септофіт призначався по 1
таблетці кожні 4 години, розсмоктуючи, але не
розжовуючи та не запиваючи.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими,
фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів лікування відзначено більш інтенсивний регрес симптомів
ангіни у хворих основної групи. Скарги на головний біль, сильний біль у горлі при ковтанні у
хворих, що приймали Септофіт, поступово зникли через 5-6 днів у більшості (9) пацієнтів. Решта 3 хворих відмічали зменшення неприємних
відчуттів у горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про позитивний перебіг захворювання:
слизова оболонка піднебінних мигдаликів мала
рожевий колір, мигдалики були нормальної величини, нашарування в лакунах мигдаликів відсутні. У хворих контрольної групи позитивний
ефект наставав значно пізніше (до 11-12-го дня
лікування).
Нестерпності Септофіту, алергійних реакцій та інших небажаних явищ не відмічалось у
жодного пацієнта.
Таким чином, застосування Септофіту у
місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дорослих значною мірою усуває основні симптоми
захворювання. Септофіт добре переноситься
хворими, не має побічної дії, що дає підставу
рекомендувати його для місцевої терапії хворих
на лакунарну ангіну. Септофіт може поповнити
арсенал засобів місцевої дії, що використовуються в терапії лакунарної ангіни у дорослих.
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ОЛ.ОМ. КІЦЕРА (ЛЬВІВ)
ЗЛОЯКІСНИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ЗОВНІШНІЙ ОТИТ
Злоякісний зовнішній некротичний отит
(ЗНЗО) зустрічається нечасто, водночас це - тяжка і небезпечна форма зовнішнього отиту.
ЗНЗО розвивається виключно у імунно скомпрометованих осіб, переважно у хворих на діабет,
хоча останніми роками вона реєструється і у
осіб, що перенесли трансплантацію органів і
отримують імунодепресанти. На цьому тлі відбувається інфікування синьогнійною паличкою
(Pseudomonas aeruginosa) через незначні подряпини та садна шкіри зовнішнього вуха. В зовнішньому слуховому ході виникає активний ріст
грануляційної тканини, схильної до некрозу.
Процес розповсюджується через місце з'єднання
хрящової і кісткової частин зовнішнього слухового ходу та через щілини Санторіні на м'які
тканини привушної ділянки, хрящі та кістку.
ЗНЗО може ускладнюватися некротичним паротитом, ураженням лицевого нерва, хондроперихондритом вушної мушлі та зовнішнього слухового ходу, периоститом, а навіть остеомієлітом
скроневої кістки, інколи – основи черепа, паралічами черепномозкових нервів.
Діагноз ставиться на підставі наявності в
зовнішньому слуховому ході ґрануляцій, що

некротизуються, болючості та припухання привушних м'яких тканин, остеомієлітичних змін. В
діагностиці допомагає рентґенографія та КТГ.
Лікування полягає передусім на антибіотикотерапії (в наш час найширше застосовуються фторохінолони, передусім – ципрофлоксацин
довенно по 250...500 мг двічі на день впродовж
тижня з наступним призначенням цього антибіотика досередини по 200-400 мг двічі на день),
яка повинна тривати 6 тижнів і супроводитися
детоксикаційними заходами, корекцією гомеостазу, гіпербаричною оксигенацією. Ґрануляційну тканину видаляють, а при розповсюдженні
процесу на кістку проводиться ревізія скроневої
кістки з видаленням ураженої кісткової тканини.
Автор спостерігав 7 випадків ЗНЗО з відносно сприятливим перебігом, виключно у хворих на цукровий діабет. Висіяно монокультуру
синьогнійної палички. В перших двох випадках
проводилося лікування гентаміцином, в наступних – ципрофлоксацином, видалення ґрануляцій, детоксикаційна терапія, в т.ч. ентеросорбція
аеросилом або ентеросгелем, обов’язково – корекція цукру крові, місцево – імосгент. Всі пацієнти одужали.

© Ол.Ом. Кіцера, 2013

ОЛ.ОЛ.КІЦЕРА (ЛЬВІВ)
АУДІОМЕТРІЯ ТА ТІНІТОМЕТРІЯ ПРИ СУБ’ЄКТИВНОМУ ВУШНОМУ ШУМІ
Вушний шум (ВШ) або tinnitus – це патологічні слухові відчуття або звукові феномени,
що виникають у вусі або в голові. Статистичні
дані свідчать, що на ВШ скаржиться 17 % населення планети, для чверті з них ВШ є серйозною проблемою, яка ускладнює життя та професійну діяльність. Серед причин, що зумовлюють
ВШ виділяють різноманітні патологічні стани –
судинні порушення, запальні хвороби середнього та внутрішнього вуха, отосклероз, травми
тощо.
Метою наукової роботи було аудіометричне та тінітометричне дослідження хворих з основною скаргою на ВШ для вироблення раціональних підходів діагностики та лікування патологічних станів, що супроводжуються ВШ.
На базі аудіологічної лабораторії ЛОРклініки протягом 2008-2012 рр. проводилось
обстеження пацієнтів з ВШ як основною або

120

єдиною скаргою. Опрацюванню підлягали дані
про хворих з ВШ, що тривали протягом понад 2
місяці (408 випадків).
ВШ локалізувався пацієнтами в одному
вусі (50,9%), в обох вухах (33,9%), «в голові»
або без чіткої локалізації (15,2%). Однобічний
ВШ частіше мав місце у лівому вусі (61,8%),
при двобічному ВШ він частіше відчувався зліва (68,3%).
ВШ характеризувався пацієнтом як дзвін
(21,5%), шипіння (13,6%), писк (8,9%), гул проводів (7,3%), шум лісу (6,3%), свист (5,8%), шум
радіо чи телевізора (5,8%), шум води (водоспаду) (5,5%). В деяких випадках ВШ описувався
як шум двигуна, цвірінчання, шум моря, вітру,
тріск тощо.
Всім хворим, окрім огляду ЛОР-органів
та отомікроскопії, проводилась тональна порогова аудіометрія в конвенціональному діапазоні
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

частот. Хворим з суб’єктивними шумами проводилась тінітометрія – суб’єктивне вимірювання аудіологічних характеристик ВШ з допомогою пред’явлення тональних сигналів різної частоти та інтенсивності і порівняння їх пацієнтом
з його ВШ.
Тональна порогова аудіометрія у більшості хворих зі скаргами на ВШ виявила зниження
слуху: сенсоневральне (26,5%), змішане (21,5%),
кондуктивне (27,4%). Нормальний слух на обидва вуха виявлено у 14,8% досліджених, вікове
зниження слуху – ще у 9,8%. Здебільшого
(78,3%) підвищення аудіометричних порогів по
повітряній провідності було незначним – до 30
дБ. Характерно, що підвищення порогів слуху у
більшості випадків було найбільш вираженим
на частотах, що відповідали аудіологічним характеристикам ВШ, отриманим при тінітометрії,
тобто, здебільшого, – на високих частотах.
Тінітометрія визначила, що частіше
(43,2%) ВШ був високочастотним (в межах 6-8
кГц). ВШ середніх частот (0,5-2 кГц) спостері-

гався у 22,7%, низьких частот (0,125-0,25 кГц) –
у 13,9%. У 20,2% не вдалося визначити частоту і
інтенсивність ВШ у зв’язку з його нетональною
природою. Інтенсивність ВШ у більшості випадків (72,3%) незначно (до 20 дБ) перевищувала
поріг сприйняття на частоті ВШ на 5-10 дБ, рідко – значно перевищувала його (20-45 дБ).
Висновки:
У більшості хворих з вушним шумом аудіометрично відзначено сенсовральне або комбіноване підвищення порогів слуху незначного
ступеня, більш виражене на високих частотах.
Підвищення порогів слуху було найбільш вираженим на частотах, що відповідали аудіологічним характеристикам шуму, отриманим при тінітометрії. Вушний шум найчастіше незалежно
від діагнозу був високочастотним і рідко – низькочастотним. Аудіометричне та тінітометричне дослідження необхідне для вироблення раціональних підходів діагностики та лікування патологічних станів, що супроводжуються
ВШ.
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В.В. КІЩУК, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, Є.Д. ЗАВАДСЬКИЙ, Г.В. ШЕТМАНЮК, О.Д. БОНДАРЧУК
(ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ВИПАДКИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
У ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ: БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД
З метою покращення диференційної діагностики новоутворень і гранулем верхніх дихальних шляхів в Українському склеромному
центрі (м. Вінниця) нами проведено пошук відомих даних про малігнізацію склероми згідно
електронної бази даних PubMed в період з 1909
по 2010 рік. Було знайдено 14 повідомлень, які
були опубліковані у період з 1958 по 2000 роки.
Найбільше публікацій надійшло з України – 6
(42,84%) і Польщі – 3 (21,42%). По одній
публікації (7,14%) надруковано у Росії, Словаччини, США, Англії і Египту.
Вперше у 1958 році у журналі «The
Journal of Laryngology and Otology» на прикладі
двох випадків виникнення карциноми на фоні
склероми з’явилась думка про модливість
малігнізації склероми (Attia O.M., 1958). В наступному році у словацькому онкологічному
журналі «Neoplasma» був опублікований випадок злоякісного переродження склероми у карциному гортані (Tomik F., 1959).
В 1970-х роках надійшло 10 повідомлень
(71,4%), 6 з них (42,84%) були опубліковані в
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українському Журналі Вушних, Носових та
Горлових хвороб. У 1970 році V.I. Bessonov
публікує
спостереження
виникнення
плоскоклітинного раку на фоні склероми (Bessonov V.I., 1970). У тому ж році A.M. Shkil' і
M.S.
Kacherovskaia
описують
випадок
злоякісного новоутворення трахеї у хворого на
склерому (Shkil' A.M., Kacherovskaia M.S.,
1970). Через 3 роки V.G. Kostenko описує туморозну форму склероми з поширенням на носову
порожнину і біляносові пазухи (Kostenko V.G.,
1973). У 1975 році V.V. Gardyga публікує статтю у якій досліджує хворих із комбінованм ураженням ЛОР-органів склеромою і злоякісними
новоутвореннями (Gardyga V.V., 1975). Через 2
роки у Журналі Вушних, Носових та Горлових
хвороб публікуються ще 2 статті, у яких
вивчається питання пухлинного росту у хворих
на склерому. У першій з них А.V. Vakker зі
співавторами (1977) описують власні спостереження малігнізації склероми на прикладі 6
випадків. У другій публікації А.N. Kraizman
(1977) розповідає про трьох пацієнтів з трива-
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лим (понад 12 років) перебігом склероми, на
фоні якої виникли злоякісні новоутворення.
Дві публікації (14,28%) були у польському журналі «Otolaryngologia Рolska». У 1971
році S. Klonowski розглядає випадок малігнізації
склероми гортані (Klonowski S., 1971). Через 2
роки K. Ostachowska-Majewska i J. Skolyszewski
досліджують ефективність лікування радіотерапією пацієнтів із раком глотки, що виник у хворих на склероми (Ostachowska-Majewska К.,
Skolyszewski J., 1973).
В 1972 році опублікована стаття (7,14%) в
журналі «Laryngoscope», в якій досліджується
проблема малігнізації при тривалому перебігу
склероми (Singh A.P., Srivastava R.N., 1972). Наступне повідомлення (7,14%) надійшло з російського журналу «Вестник оториноларингологии», де описується малігнізація склероми у
плоскоклітинний рак (Portenko G.M., 1975). У
1985 році у польському журналі «Wiadomosci

Lekarskie» описано випадок раку щитоподібної
залози, що виник після радіотерапії склероми
гортані (Karczmarek-Borowska В. та співавт.,
1985).
Останнє повідомлення про 2 випадки малігнізації склероми гортані надійшло з Египту і
було опубліковано у американському журналі
«The Annals of Otology, Rhinology and
Laryngology» (Abou El-Hamd K.A., 2000).
Таким чином, дані літератури свідчать
про те, що склерома може бути фоном, на якому
виникають злоякісні новоутворення, тому при
тривалому лікуванні склероми з повторними
оперативними або напівхірургічними втручаннями, радіотерапією патогістологічний контроль
є обов’язковим.
P.S.: Прізвища відомих українських і російських
вчених приведені згідно транскипції електронної бібліотеки PubMed.
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СКЛЕРОМА В КРАЇНАХ АЗІЇ
З метою вдосконалення діагностики лікування хворих на склерому в Українському склеромному центрі (м. Вінниця) нами було проведено аналіз відомих літературних джерел з країн
Азії в межах електронної бази даних PubMed в
період з 1909 по 2010 рік. Серед 846 публікацій
знайдено 61 статтю за 1950-2009 роки, в яких
описано більше 179 випадків риносклероми.
Найпершими повідомленнями були три
клінічних випадки риносклероми в Іраці (1950
рік). В наступні роки зі Східної Азії (Китай, Корея) надійшло 22 публікації (36,1%), з Західної
(Ізраїль, Туреччина, Саудівська Аравія, Ірак,
Іран, Оман) – 14 (22,9%) і Південної (Індія, Пакістан, Бахрейн) – 25 (41,0%). В країнах Південної Азії кількість публікацій за останні 2 десятиліття (1990-2010) збільшилась більш ніж в 2,3
рази у порівнянні з попередніми двома десятиліттями. В країнах Східної Азії останні 10 років
також відмічається зростання кількості наукових публікацій, що присвячені риносклеромі.
Східна Азія. У публікаціях з Китаю (19502009 рр.) описано більше 104 випадків склероми, що дозволяє авторам стверджувати про наявність ендемічного вогнища склероми (Kim N.R.
at al., 2003). У Південній Кореї було описано
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лише 1 випадок риносклероми у 63 річного чоловіка.
Західна Азія. Серед публікацій з Ізраїлю
знайдено 6 клініних випадків склероми, частково за рахунок іммігрантів з ендемічних регіонів.
В 2006 і 2008 роках в Туреччині опубліковано
два клінічних випадки склероми. Серед 3-х публікацій з Саудівської Аравії (1991, 1997 і 2001)
описано 10 випадків склероми, з яких два – були
іммігрантами з Індії.
Основний контингент хворих на склерому
з Південної Азії (88,0%) належить Індії (Darbari
B.S., Saxena B.P., 1961). У 2007 році була опублікована стаття, у якій вивчалась поширеність
склероми в країнах Перської затоки, за останні
20 років. У результаті досліджень, що проводились у 3-х головних лікарнях Саудівської Аравії
і Бахрейні, було зроблено висновок, що склерома в даному регіоні зустрічається достатньо рідко, переважно у жінок із середнім віком 24 роки
(Abalkhail A. et al., 2007).
Таким чином, поширеність риносклероми
в країнах Азії згідно електронної бази даних
PubMed носить спорадичний характер з ендемічним вогнищем в Китаї. В країнах Південної
Азії кількість публікацій за останні 2 десятилітЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

тя (1990-2010) збільшилась більш ніж в 2,3 рази
у порівнянні з попередніми двома десятиліттями
в основному за рахунок Індії (88,0%). В країнах
Східної Азії за останні 10 років також відмічається зростання кількості наукових публікацій,

що присвячені риносклеромі. Наведені дані можуть свідчити не тільки про збільшення поширенності склероми в країнах Азії, але й про підвищення рівня знань і діагностики склеромної
інфекції.
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МЕТОД ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМУ ЛОБНИХ КІСТОК
Незважаючи на постійне удосконалення
існуючих методів і способів хірургічного лікування при закритих та відкритих проникаючих
фронто-базальних травмах з ліквореєю та без, та
впровадження нових – залишається невирішеним цілий ряд проблем. Так, найбільш частим
післяопераційним ускладненням при травмах
приносових пазух носа (ППН), особливо фронто-базальної локалізації, є приєднання патогенної мікрофлори і в подальшому можливість розвитку різних по складності посттравматичних
синуситів, діагностика яких буває складною через слабку вираженість клінічних симптомів, та
внутрішньочерепних ускладнень. Видалення
при первинній хірургічній обробці (ПХО) вільно
лежачих уламків кісток призводить до деформації лицьового скелета. Деякі автори при непошкодженій мозковій стінці, та рецидивуючих
фронтитах рекомендують відновлення лобноносового співустя для збереження життєздатності пазухи. Для вирішення цих проблем отоларингологи протягом останніх 40 років вдаються до
часткового зменшення об`єму, або цілковитого
закриття післяопераційних порожнин, та облітерації функціонально нежиттєздатної лобної пазухи, використовуючи при цьому найрізноманітніші пластичні матеріали, в нашому випадку ми
використали БКС – група біоактивних неорганічних синтетичних композиційних матеріалів, близьких за складом до мінералу природної кістки,
призначених для вирішення різноманітних завдань хірургічного її відновлення при травмах,
пухлинах, та захворюваннях кісткової тканини.
Біокомпозит “Синтекістка” повністю чи частково
резорбується в організмі в запланований час з
використанням імплантованого матеріалу для
відтворення нової повноцінної кістки.

Спосіб первинної хірургічної обробки ран
фронто-бзальної локалізації який здійснюється
таким чином. Виконується бінадбровний розріз
шкіри і м`яких тканин. Після ревізії рани і визначення об’єму оперативного втручання видаляють слизову оболонку пазухи, при наявності
перелому мозкової стінки лобної пазухи та розриву твердої мозкової оболонки ушивають її
дефект з герметизацією шва губкою “тахакомб”.
Відновлюють мозкову стінку лобної пазухи усіма її кістковими уламками, які розміщують на
твердій мозковій оболонці. Облітерують лобноносове співустя м`язево-окістним клаптем. Виповнюють порожнину пазухи БКС змішаною з
кров`ю пацієнта і антибіотиком з додаванням
аутокістки, формують лицьову стінку лобної
пазухи з використанням усіх кісткових уламків,
відтворюючи анатомічну форму лоба. Пошарово
ушивають м’які тканини та шкіру і накладають
гіпсову асептичну пов'язку. Спинномозковий
дренаж накладають в до операційному періоді
при наявності ліквореї. У всіх пацієнтів операційна рана зажила первинним натягом, шви зняті на 7-10-у добу. На контрольних КТ-грамах
визначався кістковий тип будови лобної кістки.
При зовнішньому огляді – ніжний післяопераційний рубець без втягнень і деформацій м’яких
тканин в ділянці надбрівної дуги та лобної ділянки.
Таким чином, запропонований спосіб
надання первинної хірургічної обробки рани зі
збереженням всіх кісткових уламків і облітерацією лобних пазух з використанням БКС,
дозволяє досягнути стійкої ремісії при одночасній реконструкції стінок лобної пазухи та
скоротити ліжко-день і прискорити одужання
пацієнта.
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В.В. КІЩУК, І.В. ДМИТРЕНКО, О.Д. БОНДАРЧУК, К.А. ЛОБКО, А.І. БАРЦИХІВСЬКИЙ
(ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
РОЛЬ ПОКАЗНИКІВ ІМУНІТЕТУ У ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ СКЛЕРОМИ
Склерома – важке хронічне інфекційне
захворювання людини з специфічним враженням слизової оболонки дихальних шляхів і неспецифічним – внутрішніх органів і систем організму, які знижують працездатність хворих і
нерідко призводять до інвалідності.
На сьогодні, за даними Республіканського
склеромного центру (м. Вінниця), на диспансерному обліку знаходиться 112 хворих на склерому з різних областей України. За 2012 рік 86
пацієнтів з цією недугою знаходились на стаціонарному обстеженні та лікуванні на базі клініки. Слід також відзначити, що незважаючи на
згасання епідемічного розповсюдження склероми, нами реєструються нові-свіжі випадки захворюваності переважно у молодих людей з доволі агресивними клінічними проявами, що призводить до стенозування дихальних шляхів.
Тому, на наш погляд, пошук більш досконалих методів діагностики та лікування хворих
на склерому залишається актуальною проблемою
сучасної медицини. Рання діагностика та вчасне
застосування комплексного адекватного лікування дасть можливість вчасно виявити хворобу,
забезпечити клінічне одужання хворих з послідуючим відновленням трудової діяльності.
Інформативність сучасних традиційних методів верифікації склероми, на нашу думку, є недостатньою. Існують форми недуги (атрофічна та
рубцева) при яких серологічні, бактеріологічні,
гістологічні методи дають сумнівні або негативні
результати, а клінічно симптоми відповідають
склеромі. З іншого боку виникають труднощі при
постановці серологічних реакцій (наприклад Борде-Жангу) оскільки в лабораторіях відсутній склеромний антиген, який би був сертифікований.
Окрім того, сама реакція Борде-Жангу за даними
різних авторів є специфічною тільки у 60 % пацієнтів. Враховуючи ці фактори перед нами постало
завдання пошуку нових більш інформативних
способів діагностики склероми. З цією метою
проводили дослідження імунологічного характеру
для оцінки місцевого та загального стану реактивності організму у хворих на склерому, порівнюючи зі здоровими людьми.
Імунологічні тести були вибрані у відповідності із рішеннями І Національного конгресу
імунологів і алергологів України і наступних
конференцій Української Асоціації спеціалістів
по імунології, алергології і імунореабілітації

(Алушта, 1998; Київ, 2000-2003). Визначали стан
загальних показників гуморального місцевого і
системного імунітету, реакції факторів неспецифічної резистентності, загальних кількісних характеристик імунокомпетентних клітин, вміст
цитокінів в сироватці крові. При цьому в оцінці
імунного статусу дотримувались рекомендацій
ведучих вчених СНГ і України (Г.Н. Драник,
1999; Е. Ф. Чернушенко і співавтори, 2000: О.Ф.
Мельников, Д.І. Заболотний, 2003: К.А. Лебедєв,
І.Д. Понякіна, 2003; Л.В. Ковальчук, 2003).
Дослідження імунного статусу хворих
проводили за наступними групами показників:
1. Загальні кількісні клітинні і гуморальні
фактори системного імунітету (кількість лейкоцитів, лейкоцитарна формула; Т, В, і ПКлімфоцитів, вміст імуноглобулінів класів М, G,
А, Е в сироватці крові).
2. Загальні кількісні показники місцевого
імунітету (рівні імуноглобулінів в ротоглотковому секреті, цитологічна характеристика ротоглоткового секрету, вміст лактоферину).
3. Функціональні показники системного
імунітету
(функціональна
активність
Тлімфоцитів, природніх клітин-кілерів і фагоцитуючих клітин).
4. Визначення концентрації про -і протизапальних цитокінів, регуляторних медіаторів
(інтерлейкіни 1,8,10, гамма-інтерферон).
Виявлене значне зниження секреторного
імуноглобуліну А у ротоглотковому секреті і збільшення IgG. Серед показників системного імунітету виявлено, що більшість із них достовірно
змінюється в бік зниження ряду кількісних і функціональних параметрів імунітету, а саме: знижується кількість Т-лімфоцитів, їх функціональна
активність, активність природніх кілерів крові,
зменшується вміст у сироватці крові хворих на
склерому інтерферону-γ, прозапального цитокіна
ІЛ-1. Проведені досліди свідчать про виражену
функціональну недостатність реакцій імунітету у
хворих на склерому і необхідність проведення
імунореабілітаційних заходів.
Таким чином, виявлені зрушення імунологічних показників у хворих на склерому як в
місцевому, так і в системному імунітеті, можуть
бути діагностичними критеріями як в оцінці
ефективності лікування хворих, так і в комплексній діагностиці склероми з послідуючим дослідженням їх специфічності.
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В.В. КІЩУК, К.А. ЛОБКО, О.Д. БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО, А.Д. ЛОБКО,
А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ПІДХОДУ ДО ДІАГНОСТКИ І ЛІКУВАННЯ
«СИГНАЛЬНИХ» НОСОВИХ КРОВОТЕЧ
Носова кровотеча (епістаксис) – кровотеча
з порожнини носа, яку зазвичай можна побачити
по витіканню крові через ніздрі. Ряд лікарів виписують хворих з таким діагнозом, але це не захворювання, а симптом близько 100 різних захворювань. Розрізняють два типи носових кровотеч: передня (найбільш часта) та задня (менш
часте, але вимагає більшої уваги з боку лікаря).
Іноді, в більш важких випадках, кров може підніматися по носослізному каналу і витікати назовні через верхню та нижню слізну точку.
Причини носових кровотеч можна розділити на дві групи: локальні та системні фактори.
Найбільш поширені фактори: травма носа, сторонні тіла, запальні процеси (ГРВІ, хронічний
синусит, алергічний рініт т.д.). Інші можливі
причини: анатомічні аномалії (наприклад, телеангіозктазіі при хворобі Рондо-Ослера, сімейна
спадкова телеангіектазія); вдихання наркотиків
(особливо кокаїну); пухлини порожнини носа
(назофарингіальна карцинома та ін); низька відносна вологість вдихуваного повітря (особливо
в зимовий період); застосування носового кисневого катетера (осушує слизову порожнини
носа); застосування назальних спреїв (особливо
стероїдних спреїв); баротравма; оперативне
втручання (пластика носової перегородки та ін),
алергія; артеріальна гіпертензія; захворювання
крові (анемії, гемобластози,хвороба Верльгофа і
т. д.); дефіцит вітаміну С або Д; серцева недостатність; системні захворювання сполучної
тканини; гіпоменструальний синдром і ін.
Носові кровотечі виникають у 60% населення з найбільшою частотою у вікових групах
до 10 років і старше 50 років, частіше у чоловіків, ніж у жінок. У літньому віці носові кровотечі розвиваються частіше у зв'язку з більш сухою
і тонкою слизової носової порожнини, вікової
тенденцією до артеріальної гіпертензії, меншою
здатністю судин до скорочення.

У 90-95% пацієнтів джерелом епістаксису
є передньо-нижній відділ носової перегородки
(зона Кіссельбаха), в 5-10% спостережень – середній і задній відділи порожнини носа. Також
кровотеча з носа – як симптом, може спостерігатися при легеневій кровотечі (червона, піниста
кров), верхніх відділів шлунково-кишкового
тракту (темна, згорнута).
Небезпечні «сигнальні» носові кровотечі,
для яких характерна раптовість початку, короткочасність і велика крововтрата, яка може сягати від 250 до 1000 мл. Сигнальні кровотечі можуть бути обумовлені розривом великої кровоносної судини в порожнині носа, кістках лицевого черепа, розривом аневризми, що розпадається злоякісною пухлиною. Традиційне лікування даного виду кровотеч не є ефективним.
Виконання передньої або навіть задньої тампонади призводить до зупинки кровотечі, але після
видалення тампонів у хворих на тлі навіть незначного фізичного або психо-емоційного навантаження виникають знову масивні носові кровотечі. В даному випадку таким хворим показане виконання СКТ носа та біляносових пазух,
ангіографія судин головного мозку.
Під нашим спостереженням знаходився
хворий М., у якого спостерігалися масивні «сигнальні» носові кровотечі. З метою діагностики
було застосовано: передню риноскопію, мезофарінгоскопію, ендоскопію носової порожнини,
СКТ носа та приносових пазух, ангіографію судин головного мозку. Після виконання ангіографії судин головного мозку та СКТ носа та
приносових пазух у хворого виявлена постравматична аневризма внутрішньої сонної артерії
на фоні багатоуламкового перелому стінок основної пазухи. Виконання стентування внутрішньої сонної артерії призвело до стійкої зупинки носових кровотеч.
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Г.І. КЛИМНЮК, С.В. ПАВЛИК, В.М. ПИСАНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН
М’ЯКИХ ТКАНИН ГОЛОВИ ТА ШИЇ У ДІТЕЙ
Злоякісні захворювання у дітей за даними
ВООЗ займають 5 місце в структурі захворюваності та 2 серед причині смерті (після нещасних
випадків). Пухлини м’яких тканин голови та
шиї, через особливості розміщення, кровопостачання, сусідство із життєво важливими структурами, мають певні особливості у лікуванні, та як
наслідок – відмінності у результатах лікування.
Найчастіше у вказаному регіоні зустрічається
пухлини лімфоїдної тканини, рабдоміосаркома,
нейробластома, естезіонейробластома. Рідше
можна зустріти герміногенні пухлини, пухлини
епітеліальної природи…
Лікування злоякісних пухлин у дітей залишається комплексним і результативність його
часто залежить від правильного вибору послідовності, часу та об’єму кожного із методів лікування (оперативне втручання, хіміотерапія,
променева терапія, біотерапія…).
Нейробластома. Поширеність – 8-10 випадків на 1 млн дитячого населення, основні
локалізації – заочеревинний простір і наднирники, заднє середостіння, область голови та шиї
(11%). Лікування комплексне та залежить від
стратифікаційної групи. Розподіл по групах
здійснюють з урахуванням віку, поширеності
процесу, можливості радикального видалення,
факторів ризику (N-myc онкоген, ДНКплоїдія...). Надзвичайно важливим є перше оперативне втручання. Ініціальне радикальне видалення пухлини доцільне тільки якщо воно не
призводить до інвалідизації. У інших випадках
необхідно проводити біопсію для отримання
достатньої кількості матеріалу (інцизійна пункцій на чи відкрита біопсія). Хіміотерапевтичне
лікування полягає у застосуванні широкого спектру препаратів (доксорубіцин, цисплатин, етопозид, іфосфамід, дакарбазин, вінкристин, вінбластин) у вигляді 6 – 8 курсів. При достатній
регресії пухлини проводять видалення первинного вогнища (видалення більше 95% об’єму
пухлини вважається радикальним). При виявленні життєздатної пухлинної тканини морфологічним чи радіоізотопними методами проводять променеву терапію на резидуальну пухлину у дозі до 40Гр. Пацієнти групи високого ризику для консолідації досягнутого ефекту лікування отримують високодозову хіміотерапію з
трансплантацією гемопоетичних стовбурових
клітин, що значно покращує результати лікування у цій групі (з 10-15% до 35-40-60%). Пацієнти групи стандартного та високого ризику
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отримують диференціюючи біотерапію 13-цисретиноєвою кислотою протягом 6 – 9 місяців.
Виживаність пацієнтів з нейробластомою залежить від групи ризику і становить у групі низького ризику 86-97%, стандартного ризику – 5485%, високого ризику – 10-35-50%.
Рабдоміосаркома. Це 4-та за частотою
група солідних пухлин дитячого віку (після пухлин ЦНС, лімфом та нейробластом). Поширеність – 4,5 випадків на 1 млн дитячого населення Рабдоміосаркома переважно локалізується в
області голови/шиї, поділяється на гістологічних варіанти: ботріоїдна, веретено-клітинна та
альвеолярна. Перебіг захворювання може розпочинатися майже безсимптомно (наприклад,
пухлина орбіти спочатку у вигляді неболючого
екзофтальму), а при параменінгеальній локалізації з внутрішньочерепним розповсюдженням
мати різноманітну симптоматику у вигляді болю, набряку, закладення носу та носових пазух,
парезу черепно-мозкових нервів (ІІІ, ІV,VІ,VІІ)
нудоти/блювоти. Лікування комплексне та залежить від стратифікаційної групи. Розподіл по
групах здійснюють з урахуванням гістологічного варіанту, ступеню диференціації, розмірів та
поширеності процесу, віку дитини, можливості
радикального видалення, наявності химерних
генів PAX-FKHR. Первинна резекція рекомендована тільки в випадку впевненості хірурга в її
радикальності без загрози розвитку каліцтва чи
порушення функції органа. В протилежному
випадку слід обмежитись біопсією пухлини.
Після встановлення діагнозу проводиться 4 курси хіміотерапії з використанням широкого спектру препаратів, що залежить від терапевтичної
групи (іфосфаміду, доксорубіцин, вінкристин,
дактиноміцин, карбоплатин, епірубіцин, етопозид). Враховуючи достатньо помірну або низьку
(для групи НРСМТ) чутливість сарком м'яких
тканин до хіміотерапії особливу значущість в
лікуванні цієї патології має етап локального контролю пухлини – хірургічне втручання та променева терапія. Хірургічне втручання є основним етапом комплексного лікування сарком м'яких тканин у дітей, який в значній мірі визначає
прогноз захворювання. Вибір оперативного
втручання визначається локалізацією та розмірами первинної пухлини, віком пацієнта та відповіддю на неоад'ювантну хіміотерапію.
Строки між закінченням неоад'ювантної хіміотерапії та операцією не мають перевищувати 22,5 тижні. Використання променевої терапії у
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дітей повинно зберігати баланс між позитивним ефектом та потенціальними побічними
ефектами лікування. У дітей значно вища необхідність в проведенні променевої терапії,
однак в зв'язку з ростом організму підвищується ризик виникнення пізніх післяпроменевих
ускладнень. Після етапу локального контролю
проводиться ще 5-6 курсів хіміотерапії. У пацієнтів групи високого ризику застосовують метрономну низькодозову хіміотерапію протягом
6 місяців. В залежності від групи ризику тривале виживання хворих складає для групи хворих низького ризику до 93%, стандартного ризику – 70 %, високого ризику до 50 %, дуже
високого ризику – 25-31%.
Естезіонейробластома. Естезіонейробластома (ольфакторна нейробластома, естезіонейроепітеліома – злоякісна пухлина, яка розвива-

ється з клітин нюхового нейроепітелію, локалізується в стінках порожнини носа, носової частини глотки, становить 3% усіх злоякісних пухлин порожнини носа. У дитячому віці рідко спостерігаються метастази в реґіонарні лімфовузли
і ще рідше віддалені метастази. Зоною реґіонарного метастазування є заглоткові, верхні глибокі
шийні, привушні і піднижньщелепні лімфовузли. При віддаленому метастазуванні уражаються плевра, легені, кістки, кістковий мозок, печінка. Основними проявами і дітей є закладеність
носа, носові кровотечі, порушення нюху, екзофтальм, супутні інфекційні процеси додаткових
пазух носа. Прогноз залежить від поширеності
процесу. Основними методами лікування є оперативне видалення та променева терапія. Хіміотерапевтичне лікування проводиться тільки при
поширених процесах.

© Г.І. Климнюк, С.В. Павлик, В.М. Писанко, 2013

А.Н. КЛИМОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ
С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПОСЛЕ ТРАХЕОСТОМИИ
В комплекс реабилитационных мероприятий у больных с различной тяжелой патологией
(травмы, ожоги, сосудистые нарушения и т.д.)
используется ИВЛ с интубацией трахеи. Это
пособие имеет временное ограничение и, как
правило, на 5-8 сутки показано выполнение трахеостомии. За время длительного нахождения
трахеостомической трубки происходят анатомоморфологические изменения в гортани и трахее.
Поэтому последующая деканюляция (удаление
трахеостомической трубки) у данной группы
больных возможна только в 10% случаев, у остальных пациентов формируются стенозы различной степени сложности. Это требует проведения комплекса реабилитационных мероприятий, который включает выполнение реконструктивных операций с использованием современного оборудования, и пластических материалов.
Наш опыт лечения и реабилитации составляет более 20 пациентов с постинтубационными и посттрахеостомическими стенозами
трахеи и гортани. У данной группы больных мы
использовали три доступа – эндоскопический,
наружный и комбинированный, при этом операции выполнялись двумя бригадами хирургов с
обязательным видеоконтролем на каждом этапе.
При выполнении, как эндоскопических вмешательств на гортани в условиях подвесной ларин-

госкопии, так и при наружном доступе нами
использовалась транстрахеальная высокочастотная искусственная вентиляция легких, по
различным методикам.
Операции осуществлялись с использованием эндоскопической техники и хирургического полупроводникового лазера “Аткус-15” в
контактном режиме мощностью от 3,5 до 5 Вт,
что позволяло радикально иссечь патологически
измененный участок в гортани или трахее, при
этом максимально сохранить хрящи. В послеоперационном периоде дыхание осуществлялось через Т-образную трубку, проводилась
комплексная терапия, оценивалось состояние
оперированной гортани и трахеи, и выполнялась
коррекция высоты Т-образной трубки.
Время лечения больных с данной патологией составляло от 8,5 месяцев до 1,5 лет, так
как иногда требовалось выполнение коррегирующих операций. У 18 больных (90 %) достигнуто восстановление дыхания через естественные пути. В 2-х случаях нам не удалось достичь
желаемого результата.
Таким образом, выполненный комплекс
оперативных и реабилитационных мероприятий
позволил восстановить все утраченные функции
гортани и сохранить социальную и трудовую
жизнь больных с этой тяжелой патологией.

© А.Н. Климов, 2013
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Є.І. КЛОЧКОВ, Ю.О. СУШКО, О.М. БОРИСЕНКО, О.В. ПАПП (КИЇВ,УКРАЇНА)
ЕОЗИНОФІЛЬНА ГРАНУЛЬОМА СКРОНЕВОЇ КІСТКИ
З УРАЖЕННЯМ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ШИЇ
До останнього часу ще не є остаточно вирішеним питання приналежності еозинофільної
гранульоми до реактивних чи пухлинних станів.
Тому певний морфологічний і клінічний інтерес
може викликати виявлений нами випадок еозинофільної гранульоми (Х-гістіоцитоз ) скроневої
кістки у сполученні з некістковою локалізацією,
а саме з ураженням лімфатичних вузлів шиї.
В основі захворювання лежить системна
проліферація гістіоцитів, в яких накопичуються
продукти обміну. Причина захворювання невідома. Еозинофільна гранульома кістки ( хвороба
Таратинова) є однією з трьох клінічних форм гістіоцитозу. При всіх видах гістіоцитозу розрізняють три типи реакцій гістіоцитів: проліферативну,
гранулематозну і ксантоматозну. Для еозинофільної гранульоми характерна гранулематозна реакція гістіоцитів. Вона характеризується наявністю
великих скупчень гістіоцитів у вигляді окремих
осередків. Вираженою є інфільтрація еозинофільними гранулоцитами. Сполучення цих двох елементів, гранулематозної реакції гістіоцитів і еозинофільної інфільтрації, дає назву даній формі гістіоцитозу. Ушкодження локалізується в кістках,
які внаслідок цього руйнуються. Осередки деструкції кісток можуть бути одиничними і множинними. Спостерігаються мастоїдіти, отити, деформації
обличчя при ураженні кісток лицевого черепа.
Описані одиничні спостереження позакісткової
локалізації еозинофільної гранульоми – в лімфатичних вузлах, шкірі, легенях, селезінці. В окремих випадках при дисемінації процесу може розвинутись генералізована форма захворювання.
Під нашим наглядом був хворий Р.26 років, який поступив у відділ мікрохірургії вуха і
отонейрохірургії Інституту отоларингології ім.
проф. О.С. Коломійченка з діагнозом хронічний
гнійний середній отит зліва зі скаргами на зниження слуху на ліве вухо, гнійні виділення з
нього, больові відчуття у вусі. Хворіє близько
одного року, за 8 місяців до звернення в інститут переніс операцію – радикальну мастоїдектомію. При отоскопії у лівому зовнішньому
слуховому проході знаходились холестеатомні
маси і гнійний ексудат, барабанна перетинка не
візуалізувалась. За даними КТ відмічався дефект
скроневої кістки, заповнений м`якотканним вмістом. На МРТ виявлене об`ємне утворення ділянки скроневої кістки, що накопичувало контраст. Під час операції у соскоподібному відростку виявлено новоутворення м’яко-еластичної
консистенції помірної кровоточивості, яке по-

ширювалось інфралабіринтно у напрямку верхівки піраміди скроневої кістки.
При гістопатологічному дослідженні операційного матеріалу зі скроневої кістки основну
патологічного осередку становили окремі скупчення гістіоцитів, які є крупними полігональними клітинами зі світлою цитоплазмою, що розташовувались на тлі густої інфільтрації еозинофільними гранулоцитами. Зовнішню зону патологічного осередку складала грануляційна тканина. Також зустрічались ділянки фіброзу і поліморфноклітинної інфільтрації, фрагменти кісткової тканини з явищами резорбції. В центрі осередку ураження визначалась зона некрозу з інфільтрацією нейтрофільними гранулоцитами. В лімфатичних вузлах в міжфолікулярній лімфоїдній
тканині серед еозинофільних лейкоцитів спостерігались великі скупчення розташованих полями
гістіоцитарних клітин. В проміжках між ними
була розсіяна значна кількість еозинофільних
гранулоцитів, які утворювали загальне тло патологічної тканини. Гістіоцитарні осередки включали аферентну кровоносну судину або вона була
розташована поряд з ними. В деяких ділянках
лімфатичного вузла гранулематозна тканина, інфільтрована еозинофілами, витісняла лімфоїдну
тканину, частково або повністю заміщуючи її.
Осередки ураження мали неправильну форму, їх
межа не завжди була чіткою завдяки проникненню еозинофільного гранулематозного інфільтрату в товщу лімфоїдної тканини.
Спостереження має великий інтерес у
зв’язку з досить рідкою патологією, яка певний
час маскувалась гнійним середнім отитом, з приводу чого хворому було проведено радикальну
мастоїдектомію. В різних морфологічних класифікаціях ВООЗ еозинофільна гранульома віднесена до групи пухлиноподібних захворювань.
Тим не менше слід зауважити, що у другому виданні Міжнародної класифікації хвороб для онкології (МКХ-О) один з клінічних варіантів Хгістіоцитозу – хвороба Леттерера-Сіве, яка має
значно гостріший перебіг ніж еозинофільна гранульома – шифрується як злоякісне новоутворення (М 9722/3), тим часом як відомості про
еозинофільну гранульому в ній не наводяться.
Таким чином, виявлена нами подвійна локалізація гістіопроліферативного ураження з
еозинофільною інфільтрацією у скроневій кістці
та лімфатичних вузлах шиї може свідчити скоріше за все на користь дисемінованої форми Хгістіоцитозу.
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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ ПУХЛИН ОСНОВИ ЧЕРЕПА
ДІЛЯНКИ ЯРЕМНОГО ОТВОРУ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ
Серед пухлин основи черепа, які видаляються з ділянки яремного отвору скроневої кістки, частіше за все доводиться зустрічатись з
неврилемомами, парагангліомами і менінгіомами. Гістогенетичними джерелами цих пухлин
виступають структурні утворення ділянки яремного отвору. Можливість поширення таких новоутворень в задню черепну ямку до рівня мосто-мозочкового кута визначається особливостями топографії цієї зони, а також особливостями
самої пухлини.
Стосовно гістогенеза неврилемом, парагангліом і менінгіом є відносна ясність. Джерелом їх виникнення є відповідно клітини шванівської глії оболонок нервів, головні клітини яремного параганглія і клітини арахноїдального
ендотелія. Однак походження клітин арахноїдального ендотелія в екстракраніальних зонах виникнення менінгіом, однією з яких є зона яремного отвору скроневої кістки, залишається не до
кінця з’ясованим. Як вірогідний варіант розглядається їх проникнення через кісткові отвори
разом з черепними нервами (Kershisnik M. et
al.,1993). Є припущення, що пухлина може походити з арахноїдальних клітин, які були дистоповані в ембріогенезі при закритті нервової трубки (Kershisnik M. et al.,1993; Lockett L. et
al.,1997; Uppal H.S. et al.,2003). Обговорюється
також можливість розвитку екстракраніальних
менінгіом шляхом диференціювання плюрипотентної мезенхімальної або периневральної клітини в менінготеліальну клітину на місці виникнення пухлини (Шелехова К.В.,2010).
В клініці спостерігається різна швидкість
наростання симптоматики пухлин яремної зони
одного гістологічного походження. Можна припустити, що швидкість поширення морфологічно доброякісних неврилемом або парагангліом
за межі первинного осередку залежить від їх
потенціалу проліферації.
Нами було проведене гістопатологічне дослідження 75 випадків пухлин основи черепа,
видалених з ділянки яремного отвору скроневої
кістки. Двадцять дев`ять з них виявились неврилемомами, 26 були парагангліомами, в 5 випадках діагностувалась менінгіома. В 3 випадках був
гістологічно верифікований плоскоклітинний
рак, в 2-х – аденокарцинома, в 1 – хондросаркома
пірамідки скроневої кістки, в 2 – нейрофіброма, в
2 – амелобластома і в одному – еозинофільна
гранульома (Х-гістіоцитоз) скроневої кістки з
ураженням лімфатичних вузлів шиї.
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Першою за чисельністю була група неврилемом (29 випадків). Гістологічно 17 (58,6 %)
пухлин були віднесені до неврилемом фасцикулярного типу. В 11 (37,9 %) випадках неврилемом змішаної будови в пухлинах виявлялись
також ділянки ретикулярні структури. Фасцикулярні неврилемоми складались з переплетених
пучків витягнутих клітин зі слабкою базофілією
цитоплазми, овальними або дещо видовженими
ядрами. Клітинно-волокнисті пучки формували
своєрідні ритмічні структури з характерним розташуванням ядер у вигляді паралельних рядів. В
зонах ретикулярної будови ядра пухлинних клітин були розташовані в подобі протоплазматичного ретикулюма без чітких меж цитоплазми.
Ознаки морфологічної злоякісності – поліморфізм ядер, збільшення клітинності пухлини, підвищення мітотичної активності – було виявлено
в одному випадку. Всі неврилемоми не мали
капсули. При цьому у 18 випадках було відмічено поширення пухлини за межі первинного осередку в оточуючі тканини, серед них 13 фасцикулярних, 4 змішаних і одна злоякісна. Різниця
між здатністю неврилемом фасцикулярної і
змішаної будови поширюватись за межі первинного осередку була істотною (p<0,02). У випадку розташування неврилемоми безпосередньо в ділянці яремного отвору ріст пухлини не
супроводжувався розвитком функціональних
розладів в зоні інервації черепних нервів.
При гістопатологічному дослідженні 26
випадків парагангліом 22 пухлини виявились
зрілими, з них 11 (42,3%) класифіковані як альвеолярні, 6 (23,1%) – трабекулярно-альвеолярні,
5 (19,2%) – трабекулярні парагангліоми. В 4-х
випадках (15,4%) було діагностовано злоякісну
парагангліому.
Зрілі парагангліоми складались з епітеліоподібних головних клітин з круглими центрально
розташованими ядрами і багато васкуляризованої
строми. Клітини пухлини групувались в альвеолярні структури при альвеолярному варіанті будови. Трабекулярний варіант пухлини характеризувався наявністю анастомозуючих ланцюгів головних клітин, які були розділені щілиноподібними просвітами капілярів синусоїдного типу.
Зустрічався також альвеолярно-трабекулярний
варіант пухлини, який вміщував риси обох зазначених вище варіантів. У всіх випадках зрілих парагангліом в структурі виявлялась чітка клітинно-судинна асоціація. Втрата її є однією з перших
морфологічних ознак злоякісності. У 2-х випад-

129

ках зрілих парагангліом виявлявся помірний осередковий ядерний поліморфізм пухлинних клітин, який сам по собі ще не є ознакою морфологічної злоякісності даного виду пухлин.
В 8-ми випадках зрілих парагангліом було
виявлене гістологічно підтверджене проростання пухлини за межі основного осередку в тканини стінки яремної вени та/або сигмоподібного
синуса, в оболонку лицевого або інших черепних нервів, білявушну слинну залозу, задню черепну ямку. В 6-ти випадках з них поширення
пухлини за межі основного осередку супроводжувалось функціональними порушеннями (парез/параліч) в зоні інервації черепних нервів,
переважно VII пари. В одному випадку таке
проростання
супроводжувалось
паралічем
м`язів гортані на відповідному боці.
В злоякісних парагангліомах була частково збережена альвеолярна будова пухлини при
наявності атипії клітинних елементів. Місцями
спостерігався вистелюючий ріст з втратою альвеолярної структури і клітинно-судинної асоціації. Кровообіг в окремих ділянках був інтерстиційним, при якому кров омивала клітини пухлини безпосередньо, не відмежовуючись від них
шаром ендотеліальних клітин. При злоякісних
парагангліомах не було виявлено метастазування у реґіонарні лімфатичні вузли, але спостерігалось гістологічно підтверджене проростання
пухлини за межі основного осередку в тканини
стінки яремної вени та сигмоподібного синуса.
Проростання пухлини в оболонку лицевого нерва супроводжувалось функціональними порушеннями в зоні інервації VII пари.
Також спостерігалось проростання деяких
видів морфологічно зрілих парагангліом за межі
первинного осередку. Найбільш характерним це
було для групи альвеолярних парагангліом. Серед них 7 з 11 пухлини поширювались на оточуючі тканини і викликали функціональні порушення в зоні інервації черепних нервів. Було
встановлено статистичну залежність (p<0,01)
частоти уражень черепних нервів від гістологіч-

ного варіанту будови морфологічно зрілих парагангліом зони яремного отвору скроневої кістки.
Всі виявлені менінгіоми мали менінготеліальну будову і складались з овальних клітин з
помірно вираженою еозинофілією цитоплазми, з
круглими ядрами, які формували альвеолярні
структури . Мітотична активність клітин пухлини була відсутня. Спостерігався слабко виражений осередковий ядерний поліморфізм. Були
відсутні ділянки підвищеної клітинності, атипічні фігури мітозів, осередки некрозу, характерні
для злоякісних варіантів, що свідчить про морфологічну зрілість досліджених менінгітом.
Є відомості про те, що при локалізації у
мосто-мозочковому куті менінгіоми походять з
оболонки, яка покриває верхівку пірамідки
скроневої кістки, з самого краю внутрішнього
слухового отвору. В цьому разі менінгіоми за
зовнішнім виглядом подібні до неврилемом
(шваном). Слід зазначити, що в одному нашому
спостереженні операційний матеріал був надісланий на патогістологічне дослідження з діагнозом вестибулярної шваноми. Гістологічно
була діагностована менінгіома менінготеліальна. Макроскопічно пухлина нагадувала шваному, мала жовте забарвлення, помірно щільну
консистенцію. Інтерес спостереження полягає в
тому, що за локалізацією і зовнішнім виглядом
екстракраніальна менінгіома може імітувати
неврилемому (шваному). Це спрямовує думку
на пошук свідчень на користь єдиного походження цих двох типів пухлин. Тим більше, що
існують морфологічні докази такої точки зору і
екстракраніальну менінгіому розглядають як
результат менінготеліального диференціювання
периневральної або мезенхімальної клітинипопередниці з її подальшою трансформацією
(Шелехова К.В.,2010).
Таким чином, було встановлено статистичну залежність частоти поширення пухлини на
оточуючі тканини з порушенням функції черепних нервів від гістологічного варіанту структури зрілих парагангліом та неврилемом.

© Є.І. Клочков, Ю.О. Сушко, О.М. Борисенко, О.В. Папп, 2013

А.П. КОВАЛИК, О.В. ГОВДА, О.В. СТАХІВ, В.В. НІКОЛОВ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ГІПЕРПЛАСТИЧНІ ВУЗЛИКИ ГОЛОСОВИХ СКЛАДОК
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по гіперпластичних вузликах голосових
складок. Раніше такий аналіз не проводився.
Публікації по гіперпластичних вузликах голосо-
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вих складок оториноларингологами Тернопільщини розпочались з 2009 року. За період з 2009
по 2012 рр. отоларингологами Тернопільщини
по даному питанню опубліковано 4 наукові праці, що становить 0,36% від загального числа
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

(1102) публікацій наукових робіт оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в журналах: «Вісник наукових досліджень» (м. Тернопіль), «Журнал вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ), в збірнику
«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль). Серед опублікованих
робіт 2 статті і 2 тез.
Оториноларингологами Тернопільщини
це захворювання описане під різними назвами:
«хронічний гіперпластиний ларингіт» (Н.П. Ковалик, А.П. Ковалик, Т.В. Антонів, 2010; Н.П.
Ковалик, А.П. Ковалик, В.Л. Буцкін, 2010),
«хронічний гіперпластичний поліпозний ларингіт» (А.П. Ковалик, Т.В. Антонів,2009); «хронічні гіперпластичні вузлики голосових складок»
(В.Ф. Антонів, Н.П. Ковалик, А.П. Ковалик і
співавт., 2011). Опубліковані роботи стосуються
лікування цих захворювань.
Н.П. Ковалик, А.П. Ковалик і Т.В. Антонів (2010) в статті «Наш досвід лікування хворих на хронічний гіперпластичний ларингіт»
наводять розроблену ними схему консервативного лікування хворих на гіперпластичні вузлики голосових складок в комбінації з хірургічним
втручанням. Всім хворим з однобічним гіперпластичним вузликом спершу призначали логопедичні вправи і за допомогою ларингодіафаноскопії визначали показання до хірургічного лікування. При двобічних гіперпластичних вузликах голосових складок на першому етапі видаляли лише «первинний» вузол і спостерігали за
хворим після операції протягом місяця. Гіперпластичні вузлики голосових складок видаляли за
допомогою спеціальних гортанних щипців.
Описуються етапи операції. Для скорочення
терміну лікування після ендоларингеального
видалення вузлика, а також для профілактики
післяопераційного набряку і рецидиву захворювання у 23 хворих було застосовано ендоларингеальне введення в основу голосової складки
суспензії діпроспану. Ін’єкції препарату проводили відразу після видалення утворення з голосової складки при прямій ларингоскопії. У віддалий період у всіх 21 обстежених, яким в основу голосових складок вводився діпроспан, настало одужання. Підкреслюється, що запропонована авторами методика комбінованого лікування (хірургічного видалення вузликів і ендоларингеального введення в основу голосової
складки діпроспану) виявилась ефективною і
може бути рекомендована для застосування в
клінічній практиці при лікуванні хворих із гіперпластичними вузликами голосових складок.
Н.П. Ковалик, П.В. Ковалик і В.Л. Буцкін
(2010) в тезах «Лікування хворих на хронічний
гіперпластичний ларингіт» описують лікування
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хворих з гіперпластичними вузликами голосових складок шляхом ендоларингеального їх видалення. Після ендоларингеального видалення
вузлика 22 хворим було застосовано ендоларингеальне введення в основу голосової складки
суспензії діпроспану. В основу обох голосових
складок спеціальним шприцом з довгою голкою
вводили по 0,5 мл препарату. Голос покращувався вже відразу після операції. Через 1-2 місяці
після проведеного лікування у всіх пацієнтів
«вторинні» вузлики повністю зникли, а післяопераційна ніша від видалення «первинного» вузлика епітелізувалась.
А.П. Ковалик і Т.В. Антонів (2009) в тезах
« Новий метод комплексного лікування хворих
на хронічний гіперпластичний поліпозний ларингіт» описують новий метод комплексного
лікування таких хворих, що заключається в наступному. Ендоларингеальне хірургічне втручання під внутрішньовенним наркозом з інжекційною вентиляцією легенів доповнюють
ін’єкцією в основу кожної голосової складки 0,5
мл діпроспану. Препарат вводять тільки 1 раз.
Встановлено, що застосування в комплексному
лікуванні цих хворих діпроспану значно покращує процес регенерації після хірургічного втручання. Післяопераційний період і повне відновлення основних функцій гортані вдалось скоротити майже в два рази.
В.Ф. Антонів, Н.П. Ковалик, А.П. Ковалик і співавтори (2011) в статті «Лікування хворих з хронічними гіперпластичними вузликами
голосових складок» описують розроблену ними
схему консервативного лікування осіб з гіперпластичними вузликами голосових складок в
комбінації з хірургічним втручанням. Проліковано 77 хворих віком від 18 до 54 років з гіперпластичними вузликами голосових складок. У
17 (22,1%) вузлики були однобічні і у 60 (77,9%)
– двобічні. Всім 17 пацієнтам з однобічним гіперпластичним вузликом спершу призначались
логопедичні вправи і за допомогою ларингодіафаноскопії визначали показання до хірургічного
втручання. 60 пацієнтам з двобічними гіперпластичними вузликами голосових складок на першому етапі видаляли лише «первинний» вузол і
спостерігали за хворим протягом місяця. Гіперпластичні вузлики голосових складок видалялись за допомогою спеціальних гортанних
шприців. Описано хід операції. Для скорочення
періоду лікування після ендоларингеального
видалення вузлика, а також для профілактики
післяопераційного набряку і рецидиву захворювання у 38 обстежуваних застосовано ендоларингеальне введення в основу голосової складки
суспензії діпроспану. Для більш об’єктивної
оцінки результатів хірургічного і комбінованого
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лікування реактивні явища, які виникали в гортані після хірургічного втручання, за інтенсивністю автори розділили на три групи: 1) незначні; 2) виражені; 3) сильно виражені. Розшифровуються ці групи. Підкреслюється, що запропонована авторами методика комбінованого лікування (хірургічне видалення вузликів і ендоларингеальне введення в основу голосової складки
діпроспану) виявилась ефективною і може бути
рекомендована для застосування в клінічній
практиці при лікуванні осіб з гіперпластичними
вузликами голосових складок.

Таким чином, наведені в цій статті відомості свідчать про те, що гіперпластичні вузлики голосових складок публікувались оториноларингологами Тернопільщини вкрай рідко всього
- 0,36% від загальної кількості (1102) наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Однаково часто вони описувались в статтях
(2 публікації) і в тезах (також 2 публікації). На
нашу думку, описані дані можуть мати пізнавальне і практичне значення для оториноларингологів, хірургів, сімейних лікарів та інших спеціалістів.

© А.П. Ковалик, О.В. Говда, О.В. Стахів, В.В. Ніколов, 2013

А.П. КОВАЛИК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ, А.О. ЯШАН, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА)
НЕСПЕЦИФІЧНІ ГРАНУЛЬОМИ ГОРТАНІ
Метою нашої роботи був аналіз наукових
праць оториноларингологів Тернопільщини по
неспецифічних гранульомах гортані. Публікації
з цього питання розпочались з 2008 року. За період з 2008 по 2012 рр. оториноларингологами
Тернопільщини по неспецифічних гранульомах
гортані опубліковано 9 наукових робіт, що
складає 0,81 % від загального числа (1102) публікацій наукових праць оториноларингологів
Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Вісник наукових досліджень” (м. Тернопіль),
“Журнал вушних, носових і горлових хвороб”
(м. Київ), “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” (м. Тернопіль), “Львівський
медичний часопис” (м. Львів), “Шпитальна хірургія” (м. Тернопіль), в збірниках: “Здобутки
клінічної та експериментальної медицини” (м.
Тернопіль), “XI з’їзд оториноларингологів України” (м. Судак) та в патенті на корисну модель.
Серед опублікованих робіт 6 статей, 2 тез і 1
патент.
Опубліковані роботи по чотирьох напрямках: постінтубаційні неспецифічні гранульоми
гортані; неспецифічні контактні гранульоми
гортані; класифікація неспецифічних гранульом
гортані; хірургічне лікування неспецифічних
гранульом гортані.
Постінтубаційні неспецифічні гранульоми
гортані описані в одній публікації. Так, А.П.
Ковалик, В.Ф. Антонів і Н.П. Ковалик (2008) в
статті “Постінтубаційні неспецифічні гранульоми гортані” описують власний спосіб лікування
постінтубаційних неспецифічних гранульом
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гортані, який заключається в наступному. Для
хірургічного видалення незрілих неспецифічних
гранульом гортані застосовують радіохірургічний ніж “Elman Surgitron”. При лікуванні зрілих
неспецифічних гранульом гортані розробили
методику хірургічного їх видалення з наступною пластикою післяопераційної ранової поверхні епітеліальним клаптем на ніжці, сформованим із епітеліальної оболонки гранульоми.
Проліковано 45 хворих віком від 30 до 68
років з неспецифічними постінтубаційними гранульомами гортані. Із загальної кількості хворих
у 27 діагностована незріла постінтубаційна неспецифічна гранульома, а у 18 – зріла.
Хворі оглянуті у віддалений період (через
1-4 роки). Із 27 оперованих пацієнтів з незрілою
неспецифічною гранульомою гортані оглянуто
26. Із них у 25 (96,2 %) настало одужання, у 1
(3,8 %) – рецидив захворювання. Із 18 хворих зі
зрілою неспецифічною гранульомою гортані
одужання настало у 16 (88,9 %), а у 2 (11,1 %)
пацієнтів мав місце рецидив захворювання.
Підкреслюється, що запропоновані авторами методики хірургічного видалення неспецифічних незрілих постінтубаційних гранульом
гортані радіохвильовим ножем, а також зрілих
неспецифічних постінтубаційних гранульом
гортані з використанням пластики післяопераційної рани епітеліальним клаптем на ніжці виявились досить ефективними і можуть бути рекомендовані для застосування в клінічній практиці при лікуванні таких хворих.
Також в одній публікації представлені неспецифічні контактні гранульоми гортані. А.П.
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Ковалик, П.В. Ковалик і В.Ф. Антонів (2011) в
статті “Неспецифічні контактні гранульоми гортані” описують розроблену ними методику лікування хворих на неспецифічну контактну гранульому гортані залежно від ступеня її зрілості,
використовуючи для хірургічного втручання
при незрілих гранульомах радіохвильовий ніж
“Elman Surgitron”, а хірургічне втручання при
зрілих гранульомах проводити з наступною пластикою післяопераційної ранової поверхні епітеліальним клаптем на ніжці, сформованим із
епітеліальної оболонки гранульоми. Оперовано
33 хворих з цією патологією. У віддалений період (через 6 міс, 2 і 3 роки) обстежено 28 із 33
досліджуваних пацієнтів. Одужання відмічено у
25 (89,3 %), у 3 (10,7 %) – виник рецидив захворювання. Підкреслюється, що запропонована
авторами методика хірургічного видалення неспецифічних незрілих контактних гранульом
гортані
радіохвильовим
ножем
“Elman
Surgitron”, а також зрілих неспецифічних контактних гранульом з використанням пластики післяопераційної рани епітеліальним клаптем на
ніжці виявилась досить ефективною (у віддалений період одужання настало у 89,3 % пацієнтів) і може бути рекомендована для застосування в клінічній практиці.
Класифікація неспецифічних гранульом
гортані описана в трьох наукових роботах. Так,
А.П. Ковалик (2009) в статті “Неспецифічні гранульоми гортані: клінічна класифікація” описує
поділ контактних, а тим більше інтубаційних
гранульом на дві групи: зрілі і незрілі. Наводяться ознаки “зрілості” неспецифічних гранульом гортані. Із 45 пацієнтів інтубаційною неспецифічною гранульомою гортані ознаки незрілості виявлено у 27. Автор виділив 4 ступеня
поширення (величини) гранульоми гортані і розшифрував ці ступені: І ступінь – гранульома не
звужує голосової щілини, локалізується на верхній поверхні задньої третини голосової складки, не виходить за її вільний край, діаметр або
більший її розмір не переважає ширину голосової складки; ІІ ступінь – гранульома виходить за
межі вільного краю голосової складки на 2-3 мм
або на 1-2 мм з кожного боку при двобічному
процесі; допереду гранульома не виходить за
межі задньої третини голосової складки; дихальна і голосова функції не порушені; ІІІ ступінь
– гранульома виходить за межі вільного краю
голосової складки на 4-5 мм з одного боку або
на 3 мм з кожного боку при двобічному процесі;
допереду вона виходить за межі задньої третини
голосової складки; при фонації гранульома перешкоджає змиканню голосових складок; голос
хриплий, дихання вільне; IV ступінь – гранульома виходить за межі вільного краю голосової
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складки з одного боку більше ніж на 5 мм або з
обох боків в сумі 8-9 мм, звужує голосову щілину, порушує змикання голосових складок, викликає хрипоту і утруднення дихання.
Підкреслюється, що запропонований автором поділ неспецифічних гранульом гортані
за зрілістю і ступенем поширення допоможе
практикуючим лікарям більш чітко визначити
показання до того чи іншого виду лікування, а
також зіставити його результати з аналогічними
даними, отриманими від інших авторів.
А.П. Ковалик і П.В. Ковалик (2010) в тезах “Поділ неспецифічних гранульом гортані за
зрілістю і ступенем поширення”, а також А.П.
Ковалик, В.Ф. Антонів і Т.В. Антонів (2010) в
статті “До питання клінічної класифікації неспецифічних гранульом гортані” пишуть, що
контактні, а тим більше інтубаційні (післяопераційні), гранульоми гортані можна розділити
на дві групи: зрілі і незрілі. На основі власних
спостережень за 57-75 хворими віком від 30 до
69 років із неспецифічними гранульомами гортані (в 39-47 – інтубаційна, в 16-28 - контактна)
автори виділили основні ознаки “зрілої” і “незрілої” гранульоми. Описуються ці ознаки.
Автори виділили також 4 ступеня поширеності (величини) гранульоми гортані. Розшифровуються ці ступені. Із загальної кількості
хворих (75) у 30 неспецифічна гранульома виявлена в І ступені свого розвитку, у 21 – в ІІ ступені, у 18 – в ІІІ ступені і у 6 осіб діагностовано
IV ступінь поширення процесу.
Наводяться методики видалення гранульом гортані в залежності від зрілості і ступеня
поширеності. Підкреслюється, що запропонований авторами поділ неспецифічних гранульом за
зрілістю і за ступенем поширення допоможе
практикуючим лікарям більш чітко визначити
показання до того чи іншого виду лікування, а
також співставити його результати з аналогічними даними, отриманими іншими авторами, і що
запропоновані авторами методики хірургічного
видалення неспецифічних “незрілих” і “зрілих”
гранульом гортані з використанням пластики
поопераційної рани епітеліальним клаптем на
ніжці виявились досить ефективними і можуть
бути рекомендовані для застосування в клінічній
практиці при лікуванні таких хворих.
Хірургічне лікування неспецифічних гранульом гортані наведене в чотирьох наукових
роботах. Так, А.П. Ковалик (2008) в статті “Хірургічне лікування хворих з неспецифічними
гранульомами гортані” зазначає, що неспецифічні гранульоми гортані належать до пухлиноподібних утворень. Описує спосіб хірургічного
лікування неспецифічних гранульом гортані, що
заключається в наступному.
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Хірургічне втручання проводиться при
прямій ларингоскопії. Щипцями припіднімають
гранульому вгору (до верхівки черпакуватого
хряща), визначають межу її прикріплення до
краю голосової складки і по ній проводять розріз слизової оболонки. Обережно відшаровують
основу гранульоми від підлеглих тканин і починають формувати клапоть на ніжці із епітеліальної оболонки гранульоми. Після формування
епітеліального клаптя, вкладають його на ранову поверхню, надавши йому форму останньої.
Операція проведена у 27 хворих віком від
32 до 66 років з неспецифічними гранульомами
гортані. Із загального числа обстежуваних у 21
діагностована постінтубаційна неспецифічна
гранульома, а у 6 – контактна. Прооперовані
були оглянуті у віддалений період – через 6 міс,
2 і 3 роки. З 27 обстежених одужання настало у
25 (92,6 %), у 2 (7,4 %) через півроку з’явився
рецидив. Автор відмічає, що запропонована ним
методика хірургічного видалення неспецифічної
гранульоми гортані виявилась досить ефективною і може бути рекомендована для застосування в клінічній практиці при лікуванні таких хворих.
А.П. Ковалик, В.Ф. Антонів і Н.П. Ковалик (2008) в патенті на корисну модель “Спосіб
хірургічного видалення гранульоми гортані”
наводять цей спосіб.
А.П. Ковалик і П.В. Ковалик (2009) в тезах “Новий спосіб хірургічного лікування неспецифічних гранульом гортані” описують розроблений власний спосіб видалення неспецифічних (контактних і постінтубаційних) гранульом гортані. Лікування проведено у 29 хворих
віком від 32 до 69 років з неспецифічними гра-

нульомами гортані (у 22 мала місце постінтубаційна і у 7 – контактна гранульома).
Хірургічне втручання виконували при
прямій ларингоскопії. Воно аналогічне описаному в статті “Хірургічне лікування хворих з
неспецифічними гранульомами гортані” (А.П.
Ковалик, 2008). Із 26 обстежених у віддалений
період (через 6 міс, 1 і 4 роки) одужання настало
у 24 (92,3 %). У 2 (7,7 %) пацієнтів через півроку настав рецидив захворювання.
Підкреслюється, що запропонована авторами методика хірургічного видалення неспецифічної гранульоми гортані виявилась досить
ефективною і може бути рекомендована для застосування в клінічній практиці при лікуванні
таких хворих.
А.П. Ковалик, В.Ф. Антонів і П.В. Ковалик (2010) в статті “Віддалені результати хірургічного лікування хворих на неспецифічні гранульоми гортані” наводять дані про віддалені
наслідки запропонованого ними способу хірургічного видалення неспецифічних гранульом
гортані.
Таким чином, наведені в цій статті дані
свідчать про те, що неспецифічні гранульоми
гортані публікувались оториноларингологами
Тернопільщини порівняно рідко – 0,81 % від
загальної кількості (1102) наукових публікацій
оториноларингологів Тернопільщини. Частіше
вони описувались в статтях (6 публікацій), рідше в тезах – (2) і ще рідше – в патенті на корисну модель (1 публікація). Вважаємо, що описані
в цій статті відомості будуть мати пізнавальне і
практичне значення як для оториноларингологів, так й для інших спеціалістів (хірургів, анестезіологів, сімейних лікарів та ін.).
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О.В. КОВТУНЕНКО, С.М. ТИМЧУК, Д.В. БЕРЕЗНЮК, О.В. ПОСЛАВСЬКА
(ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ НЕОВАСКУЛОГЕНЕЗУ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ
ЕКСПРЕСІЇ МАРКЕРУ ФАКТОРУ РОСТУ ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН (VEGF)
У ХВОРИХ НА РАК РОТОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ
На сучасному етапі основними підходами, щодо аналізу активності ангіогенезу в пухлинах, є визначення рівня експресії генів родини факторів росту ендотелію судин (VEGF) або
рецепторів до них та оцінка щільності мікросудин.
VEGF є глікопротеїном, який стимулює
проліферацію ендотеліальних клітин і значно
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посилює проникність утворених судин через
зв'язок з мембранними тирозинкіназними рецепторами ендотелію.
Метою роботи було вивчити рівень експресії маркеру VEGF в пухлинах хворих на плоскоклітинний рак ротової частини глотки
(ПРРЧГ) для виявлення клініко-морфологічних
зв'язків та аналізу їх прогностичної значимості
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

між рівнем експресії та метастазуванням і ефективністю хіміопроменевого лікування.
В дослідженні було проведено ретроспективний аналіз первинного біопсійного матеріалу
72 пацієнтів з ПРРЧГ, T3N0-2M0, що отримали
курс
радикального
лікування
в
ЛОРонкологічному відділенні Дніпропетровської
обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова.
Для проведення імуногістохімічного дослідження використовували формалін-фіксовані
парафінові блоки біопсійного матеріалу ПРРЧГ,
первинні моноклональні антитіла до VEGF,
(клон VG1, DakoCytomation) і систему візуалізації EnVision (DakoCytomation).
Серед усіх досліджених зразків ПРРЧГ негативну реакцію було виявлено у 5,6% випадків,
слабку – в 8,3%, помірну – 20,8%. Пухлини з максимальним рівнем експресії VEGF (категорія 4)
склали біля 26,4%. Найбільша відносна кількість
припадає на ПРРЧГ з сильною цитоплазматичною
реакцією (3 категорія) 38,9%. Таким чином всі
категорії експресії VEGF були розподілені на дві
групи: 1) з низькою ангіогенною активністю,
VEGF(–), куди ввійшли випадки з негативною,
слабкою і помірною (категорії 0-2) інтенсивністю
забарвлення, n=25 (34,7%); 2) з високою ангіогенною активністю, VEGF(+), що об’єднали категорії
забарвлення 3 і 4 – випадки з сильною та надмірною реакцією, n=47 (65,3%). Для багатофакторного аналізу молекулярних механізмів надбання
ПРРЧГ високої ангіогенної активності дані груп
VEGF(–) і VEGF(+) були розподілені в залежності
від клініко-морфологічних характеристик.

При аналізі розподілу експресії VEGF в
групах з метастазами та без них була виявлена
статистично достовірна закономірність щодо
відносної більшості ПРРЧГ з високою ангіогенною активністю в групі T3N1-2M0 n=30 (78,95%),
що в 1,6 рази більше ніж в групі T3N0M0. Це є
закономірним відображенням збільшення метастатичного потенціалу зі збільшенням ангіогенної активності, прямий кореляційний зв'язок
(р=0,011, r=+0,304). Ці показники не дають можливість використовувати цей маркер особисто,
але роблять його цікавим з точки зору таргетної
терапії.
Також виявлено прямий кореляційний
зв'язок між підвищенням експресії VEGF і позитивною відповіддю на хіміотерапію (р=0,004,
r=0,346). Кількість ПРРЧГ з високою ангіогенною активністю в 1,7 раз більше серед пухлин,
що позитивно відповіли на ПХТ ніж негативно.
Після дослідження чутливості та специфічності,
позитивний VEGF(+) статус представляється у
ролі специфічного індикатору відповіді на поліхіміотерапію на рівні 80% у пацієнтів з ПРРЧГ,
але з середньою чутливістю 53,1%.
Таким чином, в нашому дослідженні процесів неоваскулогенезу на основі показників
експресії маркеру фактору росту ендотелію судин (VEGF) у хворих на рак ротової частини
глотки виявлено прямі кореляційні зв'язки між
підвищенням експресії VEGF і регіональним
метастазуванням (р=0,011, r=+0,304) та позитивною відповіддю на хіміотерапію (р=0,004,
r=+0,346).

© О.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, Д.В. Березнюк, О.В. Пославська, 2013

Д.Н. КОКОРКИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ
НА ОСНОВЕ МОРСКОЙ ВОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ГНОЙНЫМИ СРЕДНИМИ ОТИТАМИ
Актуальность. Известно, что в генезе некоторых форм хронического гнойного среднего
отита (ХГСО) прослеживается ринотубарный
путь развития. К числу таких заболеваний, прежде всего, относят мукозидную и фиброзирующую форму хронического отита. Отдельное место в этом ряду занимает ХГСО с ретракционной холестеатомой (РХ). Нередко, патология
носа, параназальных синусов и носоглотки приводит к хронической дисфункции слуховой трубы, росту отрицательного давления в барабанной полости, втяжению податливых участков
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

барабанной перепонки. Последнее обстоятельство приводит к атрофии мембраны, формированию ретракционных карманов и их последующему инфицированию. Формируется перфорация в куполе ретракции, с последующим
врастанием эпидермиса, возникает рост грануляций с резорбцией кости. Маршрут заболевания:
секреторный
отит-фиброз-ретракцияхолестеатома сегодня признается большинством
авторов.
Сказывается ли санация полости носа и
пазух на клиническом течении РХ? Стараниями

135

Jahnke K. в зарубежной литературе появилось
словосочетание
«nasal
surgery
preceding
cholesteatoma», что буквально означает – носовая хирургия предупреждающая холестеатому.
В 1998 году Meyer W. и Krebs A. опубликовали
работу по улучшению вентиляционной функции
слуховой трубы у пациентов с ХГСО. В перечень методик авторы вынесли септопластику и
корригирующие операции на носовых раковинах. По мнению авторов, санирующие операции
в полости носа и околоносовых пазухах, существенно облегчают клиническое течение у пациентов с ХГСО.
Cassano M., Cassano P. (2010) считают,
что не стоит преувеличивать значение патологии носа и пазух в развитии РХ, а больше внимания уделять лечению секреторного отита. По
мнению авторов, сам факт осложненного течения хронического секреторного отита с угрозой
развития РХ и является прямым показанием к
активной хирургической тактике.
Grimes E.R., Isaacson G. (2006) доказывют,
что патология носоглотки является причиной
развития РХ и ХГСО в детском возрасте. Van
den Aarveg M.T. et al. (2010). изучали роль аденоидов в развитии осложнений секреторных
отитов. Сделан вывод, что риск развития осложнений отита значительно снижается при одновременном использовании аденотомии и
шунтирования барабанной полости. Yeolekar
A.M., Dasgupta K.S. (2011) подвели итог многолетних исследований по изучению эффективности риноопераций в лечении туботимпанальных
хронических средних отитов. Наблюдали 200
больных в возрасте 11-60 лет. Выявлена сопутствующая назальная патология: искривление
перегородки носа (80%), хронический синусит
(13,5 %) и полипозные синуситы (10,5%). Носовая хирургия оказалась эффективной в большинстве случаев, при этом заметные улучшения
в состоянии уха отметили 79 % пациентов, а
самой эффективной операцией оказалась резекция перегородки носа.
Материалы и методы.
Оперировали и наблюдали 60 больных:
дети 5-12 лет (n=28) и подростки 15-18 лет
(n=32). При первичном осмотре больных особое
внимание уделяли не только отомикроскопии,
но и состоянию носа и околоносовых пазух. Использовали компьютерную томографию височной кости и околоносовых пазух. При выборе
тактики лечения учитывали возраст больных,
тяжесть проявлений хронического отита, значимость патологии носа и пазух. В большинстве
случаев использовали этапные вмешательства:
первым – ринооперация, а вторым этапом – отохирургия.
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Результаты исследований и их обсуждение.
Сопутствующая патология носа и околоносовых пазух у наших пациентов отличалась
неоднородностью. В группе детей, преимущественно, встречалась гиперплазия лимфоглоточного кольца (ЛГК) в сочетании с рецидивами
острого гнойного синусита (r = 0,485; p<0,05). У
подростков чаще обнаруживали вазомоторный
ринит в сочетании с искривлением перегородки
носа (r = 0,505; p<0,05) и реже – кистозные моносинуситы. Хирургическое лечение назальной
патологии совмещали с одновременной санацией уха – удалением полипов, грануляций, орошением барабанной полости стероидами и антисептиками.
В группе детей санацию носоглотки проводили под общей анестезией с одновременной
пункцией и дренированием пораженных пазух.
Хирургические вмешательства на перегородке
носа сопровождались реимплантацией отмоделированного фрагмента четырехугольного хряща. Санация пазух проводилась преимущественно эндоназальным доступом с ревизией
структур остиомеатального комплекса. После
санации околоносовых пазух и трехнедельного
курса назальных стероидов приступали к отохирургии. Состояние уха оценивали через 3 месяца после ринохирургического этапа. Для послеоперационного сопровождения ринохирургического этапа использовали топические назальные
стероиды (мометазон), секретомуколитики (ацетилцистеин, фенспирид) и комбинированный
спрей на основе морской воды «Мералис».
Препарат выпускается в виде назального
спрея с 0,05 % и 0,1% концентрацией ксилометазолина. Среди прочих ингредиентов: вода Адриатического моря, калия дигидрофосфат, вода
очищенная. Основное действующее начало ксилометазолин является симпатомиметическим
агентом, действующим на α-адренергические
рецепторы. Действие препарата начинается через несколько минут после применения и сохраняется до 12 ч. Препарат хорошо переносится, в
том числе у больных с чувствительной слизистой оболочкой, при этом не снижается мукоцилиарная активность. Не содержит консервантов.
Ксилометазолин отличается быстрым эффектом
– действие начинается через 5-10 минут и сохраняется в течение 10 часов. Входящие в состав морской воды микроэлементы калия и магния способствуют восстановлению мукоцилиарного транспорта, а хлорид магния и натрия
оказывает секретолитическое и ранозаживляющее действие на слизистую оболочку полости
носа. Мералис имеет сбалансированное значение рН в пределах, характерных для носовой
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

полости. При местном применении практически
не абсорбируется, концентрация в плазме крови
настолько низкая, что ее невозможно определить современными аналитическими методами.
Спрей «Мералис» 0,05% применяют у детей в
возрасте 2–6 лет по 1 впрыскиванию в каждый
носовой
ход
1–2
раза
в
сутки.
Мералис 0,1% спрей назальный применяют у
детей в возрасте старше 6 лет и взрослых по 1
впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в
сутки.
После удаления аденоидных вегетаций и
дренирования околоносовых пазух длительность болей при глотании не превышала 3,5±0,2
суток, выделения из полости носа и носоглотки
отмечались на протяжении 3-4 дней, сухость
слизистой оболочки полости носа продолжалась
не более 6-7 дней. Носовое дыхание восстановилось на 5 сутки.
Выхаживание больных после операций на
перегородке носа с санацией околоносовых пазух эндоназальным доступом требовало большего усердия. Выделения из полости носа сохранялись на протяжении 5-6 дней. Сухость
слизистой оболочки полости носа отмечали в

течение 10 суток. Носовое дыхание восстановилось на 7 сутки.
Оценивали состояние среднего уха через
3 недели после выписки из стационара. В целом,
положительные результаты лечения (прекращение гноетечения, улучшение слуха, уменьшение
или исчезновение шума) выявили у 52% больных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В целом, использование
топических назальных стероидов, секретомуколитиков и комбинированного спрея «Мералис» у
детей и подростков с назальной патологией и
хроническими средними отитами показало устойчивый и долговременный результат лечения.
Предложенная группа препаратов удачно дополняют друг друга и полностью отвечают требованиям для восстановления системы дренирования
среднего уха. Комбинированный назальный
спрей «Мералис» отличается быстрым и длительным вазоконстрикторным эффектом. Отсутствие в его составе консервантов дает возможность избежать нежелательного цилиотоксического эффекта и достичь стойкого лечебного эффекта у больных с сочетанной патологией носа,
околоносовых пазух и среднего уха.
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Д.Н. КОКОРКИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГИСТОЛОГИИ АГРЕССИВНОЙ ДЕТСКОЙ ХОЛЕСТЕАТОМЫ
Актуальность: клинические проявления
ретракционной холестеатомы (РХ) позволяют
хирургам считать ее «условно доброкачественной». Известно, что в генезе РХ прослеживается
ринотубарный путь развития заболевания. Патология носа, параназальных синусов и носоглотки приводит к хронической дисфункции
слуховой трубы, росту отрицательного давления
в барабанной полости, втяжению податливых
участков барабанной перепонки. Это приводит к
атрофии мембраны, формированию ретракционных карманов с их последующим инфицированием. Формируется перфорация в куполе ретракции, с последующим врастанием эпидермиса, возникает рост грануляций с резорбцией
кости. Маршрут заболевания: секреторный
отит-фиброз-ретракция-холестеатома
сегодня
признается большинством авторов. В определении понятия «агрессивная холестеатома» (АХ)
мы исходили из максимальной распространенности холестеатомы, с возможным ее выходом
за пределы среднего уха, максимальной степени
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

разрушения цепи косточек и наличии одного
или более осложнений. До сегодняшнего дня
полноценная санация среднего уха пораженного
АХ остается трудной хирургической задачей.
По нашим сведениям такая холестеатома встречаются во всех возрастных группах, но наиболее
часто в детском возрасте (64 %). Чем меньше
возраст заболевшего ребенка, тем более заметным является разрушительное действие холестеатомы. Такая агрессивность обусловлена рядом факторов. Детская холестеатома развивается стремительно и бессимптомно. От появления
первых симптомов до момента операции проходит не более 6 месяцев. Заболевание протекает
при отсутствии явных признаков тугоухости и
минимальных жалобах ребенка. Значимым фактором агрессивности является и пневматизация
сосцевидного отростка. В детском возрасте АХ
формируется на фоне сохраненной ячеистой
структуры сосцевидного отростка. Этот фактор
способствует максимальному распространению
холестеатомы в полостях среднего уха (80%) с
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разрушением цепи косточек (82%) и формированию осложнений.
Цель работы: по результатам патогистологического исследования выделить наиболее
значимые факторы развития агрессивной детской холестеатомы.
Материалы и методы оперировали и наблюдали 38 больных 5-18 лет. Сравнивали проявления ретракционной (n=18) и агрессивной
холестеатомы (n=20). В ходе операции изымали
патогистологический материал и подвергали
обработке по стандартной методике. Препараты
окрашивали гематоксилин-эозином. Изучали
особенности строения холестеатомного матрикса и периматрикса. При оценке матрикса учитывали: феномен атрофии и акантоза, степень клеточной пролиферации супрабазальных слоев
матрикса, его слоистость и наличие эпителиальных конусов. При оценке строения периматрикса учитывали феномен клеточной инфильтрации, степень васкуляризации и выраженность
дисплазии (фиброзно-кистозные изменения,
гиалиноз и гемосидероз подлежащих тканей).
Результаты наблюдений подвергались статистической обработке с определением статистической значимости парной корреляции Пирсона
(r). Использовали программный продукт
«STATISTICA- 9».
Результаты исследований и их обсуждение: как правило, в матриксе АХ находили пролиферативные изменения в виде акантоза
(r=0,585; p<0,05), гиперплазию супрабазального
слоя (r = 0,465; p<0,05) и участки формирования
эпителиальных конусов (r = 0,565; p<0,05). Для
матрикса РХ наиболее характерными были атрофические изменения 4-6 рядного эпителия

(r=0,605; p<0,05). Значимые различия находили
и в периматриксе. Оказалось, что АХ отличается
феноменом
выраженной
лимфомакрофагальной инфильтрации (r = 0,465;
p<0,05). Так же отмечен феномен «неоваскуляризации», который сопровождается появлением
разветвленной сети мелких (диаметром 20-25
мкм) артериол с их обязательным полнокровием, появлением экстравазатов и участков гемосидероза (r = 0,465; p<0,05). Плотность сосудистого рисунка периматрикса АХ является относительно высокой и превышает таковую в коже
наружного слухового прохода. Периматрикс РХ
напротив отличался фиброзно-кистозными изменениями с участками дисплазии в виде гиалиноза (r = 0,365; p>0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ складывается общее впечатление, что агрессивность детской холестеатомы напрямую связана с пролиферативными
изменениями матрикса. Появление эпителитальных конусов с врастанием участков матрикса в подлежащие ткани лишний раз демонстрирует инфильтративный характер роста АХ. Детская холестеатома – это активно растущая субстанция с богатым рисунком приводяших сосудов и феноменом появления множества мелких
вновь образованных артериол в ее строме. Условно «доброкачественный» характер РХ подчеркивается преимущественными явлениями
атрофии матрикса с обеднением сосудистого
рисунка, выраженными склеротическими изменениями периматрикса и участками его дисплазии. В строме периматрикса РХ наиболее часто
отмечаются участки грубо-волокнистой соединительной ткани с участками гемосидероза,
склероза и наличием гигантоклеточной реакции.
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Н.А. КОЛЯДА, А.Н. МАКСИМОВСКАЯ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ГАСТРОЭЗОФАГИАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ
Проблема часто и длительно болеющих
детей остается актуальной в данное время. При
проведении анализа заболеваемости, выяснили,
что причинами могут являться не только инфекционный процесс верхних дыхательных путей,
но и не воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это хроническое с
частыми рецидивами заболевание обусловленное патологическим рефлюксом желудочного
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или дуоденального содержимого в пищевод.
ГЭРБ может протекать под маской различных
синдромов, таких как бронхолегочный, стоматологический, кардиальный и орофаринголарингеальный. Проявлением орофаринголарингеального синдрома является ларингит, фарингит с характерным поражением задней стенки
глотки, ларингеальный круп, хронический ринит, отиты, отоалгии, воспаление носоглоточной и язычной миндалин. Основными симптоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

мами патологии гортани и глотки являются хроническая и преходящая дисфония, ощущение
комка в горле, дисфагия, избыточное слизеобразование в гортани, частые обострения ларинготрахеитов у детей.
Целью нашей работы стал поиск неинвазивных методов исследования кислотообразующей функции желудка у детей.
В 2012 году нами совместно с гастроэнтерологами было обследовано 25 детей с ГЭРБ в
возрасте от 5 до 15 лет. Им проводилось сбор
жалоб, изучение анамнеза, ЛОР-осмотр, рентгенологическое исследование пищевода и желудка, также проводилась дыхательная (аэроионная) диагностика кислотности в желудке. Из них
15 детей отмечали жалобы на першение и ощущение комка в горле. 10 пациентов жаловались
на преходящее нарушение звучности голоса,
частое отхаркивание слизи, при орофарингоскопии и непрямой ларингоскопии отмечалась гиперемия слизистой задней стенки глотки задней
поверхноси гортани и черпалонадгортаных

складок. Также было обследовано 55 детей
страдающих рецидивирующимb синуситами,
ларингитами и фарингитами, трудно поддающимся терапии. У 30 детей выявлена ГЭРБ. Нами аэроионная диагностика кислотности в желудке названа «золотым стандартом». Это связано с тем, что метод является беззондовым,
исключается прием радиоизотопных веществ.
Забор воздуха производится у детей раннего
возраста, амбулаторных и стационарных больных, совершенно безвреден, является скриннинговым, применяется при массовых исследованиях, аероионные пробы хранятся в течении месяца.
В заключении можно сказать, что дальнейшее изучение ГЭРБ и разработка наиболее
оптимальных способов диагностики и лечения
данного заболевания дадут возможность предотвратить развитие многих трудноизлечимых
осложнений. Необходимо постоянно информировать отоларингологов о клинических проявления методах исследованиях больных с ГЭРБ.
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Н.А. КОМАШКО, В.М. ВАНЧЕНКО, М.М. БАГРІЙ, Я.І. ГЕНИК, Н.В. ВАНЧЕНКО
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ПАТОМОРФОЛОГІЯ НАЗАЛЬНОГО ПОЛІПОЗУ НА ФОНІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
Поліпозний риносинусит – хронічне запальне захворювання слизової оболонки порожнини носа та приносових пазух, яке характеризується утворенням та рецидивуючим ростом
поліпів і є серйозною невирішеною проблемою
сучасної медицини. Дане захворювання досить
часто буває одним із проявів системної патології
дихальних шляхів, поєднується із бронхіальною
астмою, порушенням обміну арахідонової кислоти та водно-сольового обміну в організмі.
Метою нашого дослідження було вивчити патоморфологічні особливості поліпозу носа,
який перебігає на фоні бронхіальної астми, та
поліпозу без супутніх захворювань.
Під нашим спостереженням знаходилось
36 пацієнтів на хронічний поліпозний риносинусит, із них у 19 хворих на поліпозний риносинусит асоційований з бронхіальною астмою.
Досліджено матеріал – поліпозні розростання
після ендоскопічного функціонального оперативного втручання на приносових пазухах , що
здійснювались протягом 2012 р. у ЛОРвідділенні обласної клінічної лікарні м. ІваноФранківська. Хворі були розділені на 3 групи: І
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група – 19 (52,8%) хворих назальним поліпозом
на фоні бронхіальної астми: 7 (36,8%) чоловіків
і 12 (63,2%) жінок; ІІ група – 9 (25%) хворих
нерецидивним поліпозом без супутньої патології: 8 (88,9%) чоловіків і 1 (11,1%) жінка; ІІІ група – 8 (22,2%) хворих рецидивуючим поліпозом
без супутньої патології: 6 (75%) чоловіків і 2
(25%) жінки. Середній вік хворих становив у І
групі – 46,4, у ІІ групі – 51,5 та у ІІІ групі – 54,8
років відповідно.
У роботі використані класичні патоморфологічні методи дослідження із забарвленням
гістозрізів гематоксиліном і еозином. Морфометричні дослідження проведені з використанням
системи для отримання мікроскопічних зображень гістологічних препаратів (мікроскоп Leica
DME, цифрова фотокамера "NikonP5100", оптична насадка, розроблена на кафедрі патоморфології та судової медицини) та морфометричної
програми ImageTool 2,0 for Windows.
В результаті проведеного дослідження
виявлено: строма поліпів у пацієнтів із супутньою бронхіальною астмою дифузно інфільтрована клітинами – 2,87 клітини на 1000,0 мкм2
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тканини поліпа. Інфільтрація переважно змішаноклітинна, з перевагою в інфільтраті еозинофілів, й еозинофільна. З боку епітелію найчастіше
відмічається збільшення його рядності та, відповідно, потовщення. Середня товщина епітелію складає 65,15 мкм. Дані зміни зумовлені
переважно базально-клітинною гіперплазією,
гіперплазією келихоподібних клітин, перехідноклітинною та плоскоклітинною метаплазією.
Подібно змінам епітелію, у 9 із 19 пацієнтів виявлено потовщення базальної мембрани епітеліоцитів: незначне потовщення (до 15 мкм) – у 4-х
хворих (21,1%), значне потовщення – у 5-ти пацієнтів (26,3%); середнє значення – 13,02 мкм.
В усіх дослідних групах встановлено переважання еозинофільної інфільтрації у стромі
поліпів (еозинофільна інфільтрація, змішаноклітинна інфільтрація з перевагою еозинофілів),

проте різної інтенсивності. Найвищий ступінь
клітинної інфільтрації характерний для поліпозу, що поєднаний із бронхіальною астмою, та
для рецидивуючого поліпозу без супутньої патології; значно нижчий – при нерецидивуючому
поліпозі без супутньої патології.
Враховуючи результати дослідження,
найбільш ймовірно, назальний поліпоз характеризується розвитком персистуючої алергічної
запальної реакції з характерною еозинофільною
інфільтрацією. Збільшення ступеня інфільтрації
може свідчити про поглиблення алергічного
запалення.
Верифікація вираженої клітинної інфільтрації з перевагою еозинофілів у тканині поліпів
може дозволити спрогнозувати рецидивуючий
характер поліпозу, та можливо, розвиток у майбутньому бронхіальної астми.

© Н.А. Комашко, В.М. Ванченко, М.М. Багрій, Я.І. Геник, Н.В. Ванченко, 2013

А.Е. КОНОНОВ
ПОКАЗАТЕЛИ ТИМПАНОМЕТРИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
СЛУХОВЫХ НАРУШЕНИЙ У РАБОЧИХ «ШУМОВЫХ» ПРОФЕССИЙ
СУДОРЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В последнее время при диагностикс нарушений функции органа слуха широкое применение нашли объективные методы исследования, одним из которых является измерение
акустического импеданса среднего уха. Известно, что это двухэтапный моноауральный тест,
при котором сперва проводят тимпанометрию, а
затем регистрацию акустического рефлекса
внутриушных мышц.
Целью нашей работы являлось изучение
функционального состояния звукопроводящей
системы слухового анализатора у рабочих «шумовых» професій судоремонтного производства
на основании данных податливости (комплианс), внутритимпанального давления и градиента тимпанограммы.
Под нашим наблюдением находились 60
обследуемых, работающих на судоремонтном
производстве, которые по интенсивности воздействия производственного шума были разделены на 2 группы (по 30 человек в каждой). В
первую группу 1 вошли лица, у которых уровень производственного шума на робочих местах не превышал 80 дБА, а во вторую группу 2
вошли рабочие, уровень производственного
шума которых превышал предельно допустимый уровень (ПДУ) 80 дБА и достигал в боль-
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шинстве случав 88 дБА. Контролем служили 15
здоровых нормальнослышащих лиц в возрасте
от 20 до 30 лет, с нормальным слухом, которые
не были в контакте с шумом и не имели сосудистых заболеваний. Все обследуемые не имели
контакта с радиацией и патологии со стороны
носа и околоносовых пазух.
Акустическая импедансометрия проводилась на импедансометре АZ 26 фирмы
“Interacoustics” (Дания). При оценке тимпанометрических кривих принимались во внимание
такие количественные характеристики: комплианс (см3), внутритимпанальное давление (dPa),
градиент тимпанограммы.
В результате исследования у рабочих
«шумовых» профессий судоремонтного производства, у которых уровень шума на рабочих
местах не превышает ПДУ, выявлены ранние
изменения в функциональном состоянии среднего уха, о чём свидетельствуют показатели
тимпанометрии: комплианс равен (0,58±0,06)
при норме (1,02±0,03) см3 t=2,82; (p<0,05), а
градиент – (0,54±0,06) при норме (0,71±0,02);
t=8,22; (p<0,01). Полученные данные свидетельствуют о важности количественных показателей
тимпанометрии в диагностике ранних нарушений в органе слуха у рабочих „шумовых” проЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

фессий судоремонтного производства. Это будет способствовать своевременному проведению лечебно-профилактических мероприятий,

тем самым предупреждая развитие профессиональной сенсоневральной тугоухости (ПСНТ) и
ее прогрессирование.

© А.Е. Кононов, 2013

В.Г. КОРИЦЬКИЙ, Д.В. БЕРЕГОВИЙ, І.В. ШЕВАГА, Л.Р. ДОБОЩУК, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ,
В.А. ЛЕВЧУК (ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ЧОРТКІВ,
КРЕМЕНЕЦЬ, УКРАЇНА)
ТОНЗИПРЕТ В ЛІКУВАННІ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ангіна – це гостре інфекційне захворювання організму, при якому місцеві гострозапальні явища виражені у лімфаденоїдній тканині
горла (головним чином в піднебінних мигдаликах). Тому під терміном “ангіна” розуміють ангіну піднебінних мигдаликів.
Захворюваність населення ангіною доволі
висока: серед дітей вона становить більше 6 %, а
серед дорослих – 4-5 % (В.Т. Пальчун,
Н.А. Преображенский, 1978).
Розрізняють ангіни первинні і вторинні.
Серед первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Фолікулярна ангіна перебігає тяжче від катаральної і
дещо легше від лакунарної. Для лікування фолікулярної ангіни застосовуються різні засоби
загальної і місцевої дії.
Ми застосували Тонзипрет для лікування
фолікулярної ангіни у дітей.
Тонзипрет – комбінований препарат рослинного походження. Випускається в таблетках
для розсмоктування і в краплях для перорального застосування. До складу таблеток входять
лаконіс американський, гваякове дерево, перець
стручковий. Краплі містять лаконіс американський, гваякове дерево, перець стручковий, спирт
етиловий.
Лікарські рослини, що входять до складу
препарату, містять сапоніни, флавоноїди, ефірні
олії. Перець стручковий містить пекучі речовини капсаїциноїди, серед яких переважає капсаїцин. Завдяки цьому препарат володіє природним пекучим смаком, надає анальгезувальну і
протизапальну дію. Лаконіс американський володіє також імуностимулювальною дією.
Тонзипрет показаний при гострих і хронічних запаленнях горла, гортані і мигдаликів
(тонзиліт, ларингіт, фарингіт). При гострих захворюваннях дорослим і дітям старшим 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
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по 1 таблетці 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 період з
2010 по 2012 рр. знаходилось 20 дітей, що страждали на фолікулярну ангіну, віком від 6 до 18
років.
Діти або їх батьки скаржились, що у дитини відмічається головний біль, підвищення
температури тіла в межах 38,3-39,4 ºС, сильний
біль в горлі при ковтанні. Нерідко відмічались
ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. При
фарингоскопії відзначались розлита гіперемія і
інфільтрація м’якого піднебіння і піднебінних
дужок, збільшення і гіперемія мигдаликів, наявність на їх поверхні жовтавих чи жовтаво-білих
крапок (нагноєних фолікулів мигдаликів). В мазках із носа і горла паличок Лефлера не виділено.
Діти були розподілені на дві групи: основну (10 дітей) і контрольну (10). Групи були
співставлені за віком і перебігом захворювання.
Діти основної групи отримували Тонзипрет і
загальноприйняте лікування, контрольної –
тільки загальноприйняте лікування. Тонзипрет
призначався дітям старшим 12 років кожні 30 хв
(до 12 разів на день) по 1 таблетці, розсмоктуючи, але не розжовуючи та не запиваючи, дітям
від 6 до 12 років – 8 разів на день по 1 таблетці.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або
їх батьками, фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів
лікування відзначено більш інтенсивний регрес
симптомів ангіни у дітей основної групи. Скарги на головний біль, сильний біль в горлі при
ковтанні у дітей, що приймали Тонзипрет і загальноприйняте лікування, поступово зникли через 5-6 днів у більшості (8) дітей. Решта 2 дітей
відмічали зменшення неприємних відчуттів у
горлі. Фарингоскопічна картина вказувала на
позитивний перебіг захворювання: зникли роз-
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лита гіперемія і інфільтрація м’якого піднебіння
та піднебінних дужок, збільшення і гіперемія
мигдаликів, нагноєні фолікули мигдаликів. Температура тіла нормалізувалась у всіх дітей. В
контрольній групі позитивний ефект наставав до
10-11-го дня лікування.
Стерпність препарату Тонзипрет у всіх дітей була доброю, алергійних реакцій та інших небажаних явищ не спостерігалось у жодної дитини.

Таким чином, застосування Тонзипрету в
лікуванні фолікулярної ангіни у дітей значною
мірою усуває основні симптоми захворювання.
Тонзипрет добре переноситься дітьми, не має
побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для терапії дітей, хворих на фолікулярну ангіну. Тонзипрет може поповнити арсенал засобів, що застосовуються в лікуванні фолікулярної
ангіни у дітей.

© В.Г. Корицький, Д.В. Береговий, І.В. Шевага, Л.Р. Добощук, Р.Т. Чортківський, В.А. Левчук, 2013

В.Г. КОРИЦЬКИЙ, О.В. ГОВДА, О.І. ЯШАН, А.О. ЯШАН, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА)
ДОБРОЯКІСНІ НОВОУТВОРИ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Метою нашої роботи був аналіз публікацій оториноларингологів Тернопільщини по доброякісних новоутворах верхніх дихальних
шляхів. Публікації наукових праць з цього питання оториноларингологами Тернопільщини
розпочались з 1962 року. За період з 1962 по
2012 рр. доброякісні новоутвори верхніх дихальних шляхів описані в 9 публікаціях, що складає 0,81 % від всіх опублікованих наукових робіт (1102) оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней”
(м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових
хвороб” (м. Київ), “Ринологія” (м. Київ), а також
в збірнику “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль). Серед опублікованих праць 1 стаття, 2 тези, 3 спостереження з практики та 3 огляди літератури.
Новоутворам порожнини носа присвячено
дві публікації. Так, Л.В. Свенська (1962) в спостереженні з практики “Папиллома полости носа” навела відомості про хвору 28 років з папіломою правої половини порожнини носа. Папілома нагадувала поліп, що було пов’язано, як
показало гістологічне дослідження, з набряком
тканини пухлини. Новоутвір видалено ендоназально.
О.І.Яшан, Ф.Ю. Кийко і І.А. Яшан (1992)
в спостереженні з практики “Ангиофиброма
полости носа у 34-летнего больного” описують
хворого з ангіофібромою порожнини носа, якому в момент появи перших симптомів патології
було 34 роки. При передній риноскопії знайдено, що ліва половина носа виповнена округлим,
з гладкою поверхнею утворенням рожевого кольору, щільно-еластичної консистенції, самі передні відділи якого вдається обійти зондом. Ви-
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значити співвідношення новоутворення з стінками порожнини носа і її більш глибоких відділах не вдається. При задній риноскопії виявлено, що ліва хоана виповнена округлим утворенням з гладкою поверхнею, рожевого кольору з
синявим відтінком. При дослідженні біоптичного матеріалу виявлена фіброма. При повторній
біопсії дані гістологічного дослідження показали ангіофіброму (юнацьку, ювенільну фіброму,
базальну фіброму, кровоточиву фіброму). Видалення пухлини не проводилось.
Доброякісні новоутвори перегородки носа
представлені в двох публікаціях. Так, Г.С. Протасевич і Е.В. Савчук (2007) в оглядовій роботі
“Доброякісні пухлини перегородки носа” (повідомлення 1) описують кровоточивий поліп, гемангіому, капілярну гемангіому, кавернозну
гемангіому, геммагемангіому, ангіофіброму,
ендотеліому, гемангіоендотеліому, доброякісну
гемангіоперицитому, гломусангіому. Г.С. Протасевич і Е.В. Савчук (2007) в оглядовій праці
“Доброякісні пухлини перегородки носа” (повідомлення 2) наводять дані літератури про лейоміому, ангіолейоміому, лімфангіому, папілому,
кісту, поліп, аденому, фіброму, нейрофіброму,
невриному, хондрому, мезенхімому.
Кровоточивий поліп перегородки носа
описується в чотирьох публікаціях, Так, Г.С.
Протасевич, І.А. Яшан, О.І. Яшан і співавтори
(1999) в статті “До питання про кровоточивий
поліп перегородки носа” описують випадок
кровоточивого поліпа перегородки носа великих
розмірів у хворої 24 років. Під час передньої
риноскопії в лівій половині носа визначалось
червоного кольору утворення, що повністю заповнювало носову порожнину і виходило з верхніх відділів перегородки носа, кровоточило при
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дотику носовим дзеркалом. При задній риноскопії визначалось темночервоне утворення, яке
заповнювало ліву половину носової частини
горла. Діагностовано кровоточивий поліп перегородки носа зліва. Поліп видалений носовою
петлею, розміри його були 6х4 см, виходив він
ніжкою з верхнього відділу перегородки носа.
Залишки поліпа довидалені носовими щипцями.
Місце прикріплення поліпа коагульовано електрокаутером. При патоморфологічному дослідженні видаленої тканини знайдений ангіоматозний поліп з явищами гнійного запалення. Обстеження хворої через 25 років не виявило рецидиву поліпа.
В тезах “Кровоточивий поліп перегородки
носа” О.І. Яшан і Г.С. Протасевич (2006) наводять відомості про 6 випадків кровоточивого
поліпа перегородки носа. Хворі мали вік 25-45
років. Всі пацієнти були жіночої статі, причому
у всіх їх поліп локалізувався на лівому боці перегородки носа. Всім хворим проведено хірургічне лікування. У 5 пацієнток, у яких пухлини
були на широкій основі, вони видалені носовими щипцями. У однієї хворої, де поліп мав ніжку, видалення його проведено носовою петлею.
Місце прикріплення поліпа у всіх хворих коагульовано електрокаутером. Обстеження хворих
через 25-30 років не виявило рецидиву поліпа.
П.В. Ковалик, О.І. Яшан, Г.С. Протасевич
і співавтори (2011) в тезах “Тактика лікування
хворих на кровоточивий поліп перегородки носа” описують 35 хворих на цю патологію перегородки носа. Переважна більшість хворих (33)
були жіночої статі і тільки 2 – чоловічої. Вік
пацієнтів від 20 до 42 років. У переважної більшості хворих (34) пухлина локалізувалась на
лівій передньо-нижній хрящовій частині перегородки носа. У однієї пацієнтки вихідним місцем поліпа був верхній відділ перегородки носа
зліва. Пухлини були багряно-червоного кольору. Вони мали округлу форму, горбисту поверхню на товстій (у 23 пацієнтів) або на тонкій (у
12) ніжці, були м’які на дотик, легко кровоточили при дотику носовим дзеркалом під час передньої риноскопії.
Всі хворі піддались хірургічному лікуванню. В більшості випадків (25) пухлини видалені разом з прилеглою тканиною – охрястям та
частиною спаяного хряща з послідуючою електрокаустикою слизової оболонки країв рани. У 8
пацієнтів кровоточивий поліп був видалений

дротяною петлею, у 2 – електрокаутером. Патогістологічне дослідження видаленої пухлини
проведено у 28 хворих. Воно виявило ангіофіброми. При контрольному обстеженні (через 3-12
років) рецидиву пухлини не виявлено у жодного
пацієнта.
В оглядовій статті “Кровоточивий поліп
перегородки носа” Г.С. Протасевич і Е.В. Савчук (2012) наводять загальні відомості про це
захворювання, його етіологію, гістологію, клінічні прояви, діагностику, лікування, рецидиви,
прогноз при ньому.
Фіброма гортані описується в одній публікації. Г.С. Протасевич (1978) в спостереженні
з практики “Фиброма подскладочного пространства гортани, развившаяся после эндотрахеального наркоза” описує хвору 41 року, яка
півроку тому назад перенесла ампутацію матки
під ендотрахеальним наркозом, після чого
з’явилась охриплість, а в останні 2-3 міс – кашель.
При непрямій ларингоскопії в підскладковому просторі справа, на межі з міжчерпакуватим простором, визначається рожеве утворення величиною з вишню, на ніжці, яке при фонації зникає під справжніми голосовими складками, а при видосі з’являється над ними. Встановлено клінічний діагноз: фіброма гортані (підскладкового простору). Ендоларингеально пухлина захоплена гортанними щипцями і видалена. Її
величина 1х1 см. Патогістологічним дослідженням діагноз підтвердився. Вказується на особливість даного захворювання: рідкісність локалізації фіброми гортані (підскладковий простір)
і виникнення захворювання після ендотрахеального наркозу.
Таким чином, наведені відомості свідчать
про те, що оториноларингологами Тернопільщини публікувались роботи стосовно доброякісних новоутворів верхніх дихальних шляхів порівняно рідко – в 0,81 % публікацій від загального числа опублікованих наукових робіт (1102)
оториноларингологів Тернопільщини. Описані
новоутвори порожнини носа, перегородки носа
та гортані (підскладковий простір). На нашу
думку, опубліковані в цій статті відомості будуть мати теоретичне і практичне значення не
тільки для оториноларингологів, а й для інших
фахівців (онкологів, гематологів, сімейних лікарів та ін.).
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В.П. ИВАНОВ, В.А. ПОЛОНИКОВ, О.Ю. МЕЗЕНЦЕВА, О.Ю. БУШУЕВА, А.А. ВОРОБЬЕВА
(КУРСК, РОССИЯ)
РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ФЕРМЕНТОВ ГЛУТАТИОН-S-ТРАНФЕРАЗ
(GSTT1, GSTM1) В РАЗВИТИИ ПОЛИПОЗНОГО ЭТМОИДИТА
Полипоз носа – хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки, патогенез которого окончательно не выяснен. Некоторые исследования показывают накоплениевысоких концентраций оксидантов в ткани полипа.
Регуляция оксидантной системы происходит по
средствам антиоксидантной системы, функционирование которой определяется генетическими
факторами. Семейство генов GST регулирует
деятельность антиоксидантной системы. Их
роль в патогенезе полипозного этмоидита до
конца еще не изучена.
Цель исследования: оценить роль вклада
ферментов глутатион-S-трансфераз в формирование полипозного этмоидита.
Материалы и методы. Материалом для
исследования послужила выборка из 200 больных (100 – больных с полипозным этмоидитом,
100 – контрольная группа), находившихся на
лечении в ЛОР-отделении БМУ «Курская областная клиническая больница» с 2010 по 2012 гг.
По возрастно-половому составу различий между
группами выявлено не было. У обследуемых
больных проводился забор венозной крови из
кубитальной вены. Выделение геномной ДНК
осуществляли стандартным двухэтапным методом фенольно-хлороформной экстракции. Полиморфизм генов GSTM1, GSTТ1 оценивали с
помощью мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для оценки соответствия
распределений генотипов и для сравнения частот аллелей и генотипов в выборках больных и
здоровых людей использовали критерий Хиквадрат Пирсона с поправкой Йейтса на непрерывность. Об ассоциации генотипов с предрасположенностью к полипозному этмоидиту судили по величине отношения шансов (OR). Во

всех случаях уровень статистической значимости принимали за 95% (р< 0,05).
Результаты исследования. В обеих
группах по исследуемым полиморфизмам двух
генов распределение частот генотипов соответствовало критерию Харди-Вайнберга. Частота
делеционного полиморфизма del/delGSTТ1 в
группе больных составила 29%, в контрольной
группе 17% (OR=1,99 95%CI 1,01-3,93,
p=0,0438). Отсутствие нормального полиморфизма + GSTТ1 обусловливало повышенный
риск развития полипозного этмоидита.При
сравнительном анализе частот генотипов генов
GSTT1 и GSTM1 у мужчин: частота функционально неполноценного генотипа del/delGSTT1
была выше в группе мужчин, больных полипозным этмоидитом (OR=2,63 95%CI 1,10-6,27,
p=0,03) и составила 34,5%, в группе контроля
16,7%. Это доказывает, что отсутствие нормального полиморфизма + GSTT1 ассоциировалось с повышенным риском развития полипозного этмоидита у мужчин. Установлена статистически значимая ассоциация генотипов полиморфных вариантов генов факторов внешней
среды с риском развития полипозного этмоидита – генотип del/del гена GSTT1. В ассоциациях
изучаемых генотипов наблюдался выраженный
половой диморфизм: для мужчин повышенный
риск развития полипозного этмоидита ассоциировался так же с генотипом del/delGSTT1
(OR=2,63 95%CI 1,10-6,27, p=0,03).
Выводы. Наличие мутантного генотипа –
del/delGSTT1 является одним из факторов патогенеза полипозного этмоидита и является перспективным для прогнозирования предрасположенности к полипозному этмоидиту, не связанному с нарушением аэродинамики.

© В.П. Иванов, В.А. Полоников, О.Ю. Мезенцева, О.Ю. Бушуева, А.А. Воробьева, 2013

В.Г. КОРИЦЬКИЙ, І.М. ГОМЗА, Д.Д. БЕРЕГОВИЙ, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ, Л.Р. ДОБОЩУК,
П.М. БАГРІЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК, ЧОРТКІВ, СТОРОЖИНЕЦЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ТОНЗИЛЬГОНУ Н В ЛІКУВАННІ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ангіна – це гостре запалення піднебінних
мигдаликів. Зустрічається доволі часто в практиці оториноларинголога, педіатра, педіатра-
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інфекціоніста, терапевта, інфекціоніста, сімейного лікаря. Серед дітей захворюваність на ангіну складає більше 6 %, серед дорослих – 4-5 %
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(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978).
Ангіни бувають первинні і вторинні. Серед первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Одна з первинних ангін – лакунарна – перебігає найтяжче серед перелічених первинних ангін.
Важливе значення в лікуванні лакунарної
ангіни надається використанню засобів, що мають системну протизапальну дію і сприяють підвищенню природної резистентності організму, і
засобів імунокорекції. Ми застосували Тонзильгон Н в лікуванні лакунарної ангіни у дітей.
Тонзильгон Н – комбінований препарат
рослинного походження. Випускається в краплях і драже. Краплі містять водно-спиртовий
екстракт кореня алтею, квіти ромашки, траву
хвоща, листя грецького горіха, траву тисячолітника, кору дуба, траву одуванчика лікарського.
Драже містять подрібнену лікарську рослинну
сировину: кореня алтею, квітів ромашки, трави
хвоща, листя грецького горіха, трави тисячолітника, кори дуба, трави одуванчика лікарського.
Фармакологічні властивості Тонзильгону Н
зумовлені біологічно активними речовинами, що
входять до складу препарату. Тонзильгон Н володіє протизапальною і антисептичною дією. Активні компоненти, що входять до складу препарату
ромашки, алтею і хвоща, сприяють підвищенню
активності неспецифічних факторів захисту організму. Полісахариди, ефірні олії і флавоноїди ромашки, алтею і тисячолітника, таніни кори дуба
надають протизапальну дію і зменшують набряк
слизової оболонки дихальних шляхів. Кора дуба,
багата танінами, володіє противірусною активністю. Тонзильгон Н застосовується при гострих і
хронічних захворюваннях верхніх дихальних
шляхів (тонзиліт, фарингіт, ларингіт).
Під нашим спостереженням за період з
2009 по 2012 рр. знаходилось 32 дітей, хворих
на лакунарну ангіну віком від 7 до 17 років. Діти або їх батьки скаржились, що у дитини відмічаються головний біль, підвищення температури тіла в межах 38,3-39,3º С, сильний біль в горлі при ковтанні. Часто спостерігалась ірадіація
болю у вухо, підвищена салівація. При фарингоскопії відмічались гіперемія і збільшення піднебінних мигдаликів, наявність в лакунах жовтаво-білих нашарувань. В мазках із носа і зіва паличок Лефлера не виявлено. Діти були розподілені на дві групи: основну (20 дітей) і контрольну (12). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання.
Діти основної групи отримували Тонзильгон Н в краплях досередини і полоскання горла

розчином фурациліну 1:5000. Дітям контрольної
групи призначалась протизапальна терапія і полоскання горла також розчином фурациліну
1:5000.
Препарат Тонзильгон Н призначали по 15
крапель 6 разів на день один тиждень. Після послаблення гостроти захворювання продовжували лікування препаратом Тонзильгон Н на протязі ще одного тижня, але його призначали по
15 крапель 3 рази на день.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або
їх батьками (вплив на головний біль, вплив на
біль в горлі при ковтанні, відчуття більш легкого перебігу захворювання, відчуття більш швидкого одужання), фарингоскопічна картина (колір, консистенція слизової оболонки піднебінних мигдаликів, відсутність нашарувань в лакунах мигдаликів), 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 вказували на зникнення головного болю, 90 % – на зникнення,
10 % – на зменшення болю в горлі при ковтанні,
70 % – на відчуття більш легкого перебігу захворювання, 60 % – на відчуття більш швидкого
одужання (на 5-6-й день лікування). В контрольній групі ці показники були значно нижчими.
Фарингоскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й день лікування у 85 % дітей основної групи. Слизова оболонка піднебінних мигдаликів у них мала рожевий колір, була нормальної консистенції, нашарування в лакунах піднебінних мигдаликів були відсутні. У дітей контрольної групи фарингоскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й день лікування в 75 % випадків.
Температура тіла нормалізувалась на 5-6й день лікування у всіх дітей основної групи. В
контрольній групі нормалізація температури
тіла на 5-6-й день лікування спостерігалась у
83 % дітей.
Стерпніть Тонзильгону Н у всіх дітей була доброю, побічних ефектів та інших небажаних явищ не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування Тонзильгону
Н для лікування лакунарної ангіни у дітей виявилось ефективним. На підставі отриманих даних можна рекомендувати Тонзильгон Н для
лікування лакунарної ангіни у дітей як протизапальний засіб. Тонзильгон Н може поповнити
арсенал середників, які застосовують в лікуванні лакунарної ангіни у дітей.
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І.А. КОСАКІВСЬКА, О.В. КУРКОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ НА ВУСІ У ДІТЕЙ
Хірургічні втручання на вусі виконуються
при ускладненнях гострого середнього отитах
(отоантрит, мастоїдит, внутрішньочерепних
ускладнення), при хронічних середніх отитах,
кохлеарній імплантації, доброякісних та злоякісних пухлинах. Операція, як правило, супроводжується кровотечею, яка подовжує тривалість
хірургічного втручання, при тимпанопластиці
може бути причиною зміщення неотимпанального клаптя, а при судинних пухлинах кровотеча може загрожувати життю пацієнтів.
Нами при хірургічних втручаннях на вусі
з 2008 року успішно використовується високочастотне електрозварювання біологічних тканин. При цьому використовуємо джерело високочастотного (66 кГц) струму, розроблене в
Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона
НАН України (ЕК-300М1 або ЕКВЗ-300) та
біполярні інструменти власної конструкції
(скальпель, распатор, пристрій для електрозварювання тканин, пінцети, пристрій для коагуляції).

В більшості випадків розтин шкіри в завушній ділянці виконували за допомогою одноразового скальпеля, після чого використовували
біполярний скальпель, распатор та інші біполярні інструменти. Неотимпанальний клапоть при
тимпанопластиці фіксували за допомогою біполярного пристрою для електрозварювання тканин. У тих випадках, коли планувалося вести
рану відкритим способом, розтин шкіри виконували біполярним скальпелем.
Особливістю використання електрозварювальної технології при операціях на середньому
вусі є те, що в рані не спостерігається розростання грануляцій. Це дозволило формувати повітряносну післяопераційну порожнину в соскоподібному відростку необхідних розмірів, що має явні
переваги перед відомими способами.
При видаленні судинних пухлин вушної раковини електрозварювальна технологія є методом
вибору, яка забезпечує можливість проведення
хірургічного втручання з мінімальною крововтратою та значно скоротити тривалість операції.

© І.А. Косаківська, О.В. Куркова, 2013

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, В.П. БІЦ, І А. КОСАКІВСЬКА, В О. ШАТЕЦЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НАЗИВІН СЕНСИТІВ
ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО РИНІТУ ТА РИНОСИНУЇТУ У ДІТЕЙ
Вступ. Гострі інфекції верхніх дихальних
шляхів відносяться до найбільш часто діагностованих захворювань у всьому світі. Основну
роль у їх виникненні відіграють збудники інфекцій, а саме віруси. Найчастішим ускладненням
інфекції верхніх дихальних шляхів, викликаних
риновірусами, є гострий середній отит та риносинуїт.
Метою даного дослідження являлась оцінка ефективності терапевтичної дії, переносимості препарату Називін Сенситив спрей 0,025%
та Називін Сенситив краплі 0,01% виробництва
компанії Мерк Зельбстмедикатіон ГмбХ, Німеччина при лікуванні дітей з гострим ринітом та
гострим риносинуїтом у віці до 6 років.
Матеріал і методи. Об'єктом клінічного
дослідження був препарат Називін Сенситив
спрей 0,025% та Називін Сенситив краплі 0,01%
виробництва компанії Мерк Зельбстмедикатіон
ГмбХ, Німеччина.
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У дослідження було включено 25 амбулаторних хворих дитячого віку: з гострим ринітом
(16) та гострим риносинуїтом (9), що знаходилися на амбулаторному лікуванні. Хлопчиків
було 12, дівчаток 13. Дітей віком до 1 року було
3, від 1 до 6 років – 22.
Призначення препарату Називін Сенситив
проводили на фоні комплексної терапії гострого
риніту та гострого риносинуїту, яка призначалась
у відповідності до характеру захворювання та
віку дитини. Немовлятам у віком до 4 тижнів
призначали по 1 краплі препарат Називін Сенситив краплі 0,01% у кожну половину носа 2 рази
на добу, дітям з 5-го тижня життя до 1 року – по
1-2 краплі у кожну половину носа 2-3 рази на
день. Точність дозування у дітей до 1 року забезпечувалась відповідною конструкцією флакону
Називін Сенситив краплі 0,01% – при кожному
натисканні з флакона поступає 1 крапля препарату. Дітям від 1 до 6 років призначали Називін
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Сенситив спрей 0,025% по 1-2 краплі в кожну
половину носа 2-3 рази на день у кожну половину носа 2-3 рази на день. Тривалість призначення
препарату Називін Сенситив була 3-5 днів.
Отримані результати і їх обговорення.
При об'єктивному дослідженні хворих з гострим
ринітом та гострим риносинуїтом закладеність
носа, гіперемія та набряк слизистої оболонки,
виділення з носа в перший день лікування спостерігалися у всіх хворих. Клінічні прояви захворювання зменшувалися через 2 дні, зникали
в більшості пацієнтів через 5 днів лікування
(р<0,01). Терапевтична дія препарату Називін
Сенситив наставала через 1-3 хвилини після
введення його в порожнину носа. Тривалість дії
препарату складала 6-8 годин в перші 2 дні, а в
подальшому – до 12 годин. Переносимість препарату була задовільною або доброю. Лише у 2
випадках мали місце прояви печії та гіркуватого
присмаку, які оцінювались не більше 1 бала.

Висновки
1. Досліджувані препарати Називін Сенситив спрей 0,025% та Називін Сенситив краплі
0,01% добре переносились хворими при лікуванні гострого риніту та гострого риносинуїту,
не викликаючи побічних ефектів та алергічних
реакцій.
2. Препарат Називін Сенситив не містить
консервантів, що значно знижує ризик ушкодження війкового епітелію.
3. Називін Сенситив краплі 0,01% поставляються із запатентованою системою подачі
препарату, що дозволяє точно дозувати і вводити препарат вручну.
4. Оксиметазолін (Називін), крім судинозвужуючої дії, має потенційно противірусні і
протизапальні властивості. Він не тільки зменшує симптоми риніту, але й додатково надає
етіотропний терапевтичний ефект.

© А.Л. Косаковський, В.П. Біц, І А. Косаківська, В О. Шатець, 2013

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, В.В. СЕГАЛ, В.О.ШАТЕЦЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУХ ТА ПОРОЖНИНИ НОСА
У ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИХ ДІТЕЙ
Здійснення системного медикаментозного
лікування при онкогематологічних захворюваннях супроводжується, як правило, не тільки очікуваним терапевтичним ефектом, а і розвитком
побічних ефектів з боку різних органів і систем.
Пов’язано це, перш за все, з відсутністю специфічності цитостатиків, що мають здатність блокувати мітотичну активність клітин, яку вони
однаковою мірою проявляють як до пухлинних,
так і здорових клітин.
У токсичному спектрі протипухлинної терапії домінують ефекти, пов’язані з ураженням
інтенсивно проліферуючих клітин, до яких відносяться клітини органів кровотворення, слизової оболонки, в основному шлунково-кишкового
тракту, волосяних фолікулів. Хіміотерапія
впливає на всі слизові оболонки організму: на
слизову оболонку шлунково-кишкового тракту,
а також на слизову оболонку очей, носа та приносових пазух, піхви, сечового міхура.
Одним із ускладнень хіміотерапії є розвиток мукозиту – запальної реакції, яка виникає
внаслідок ушкодження цитостатиком проліферуючих епітеліальних клітин, найчастіше шлунково-кишкового тракту, особливо в ротовій порожнині, а також слизової оболонки носа та
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приносових пазух, що призводить до утворення
виразок на слизовій оболонці та розвитку інфекційних ускладнень. Мукозит, що розвивається
в порожнині носа, має назву «назальний виразковий», «Nasal mucositis (ulcerative)».
При оцінці клінічних проявів хвороби виділяють 4 ступенів токсичності (тяжкості) мукозиту: І – гіперемія слизової оболонки; ІІ – поодинокі ерозії на слизовій оболонці; ІІІ – численні ерозії, що зливаються між собою та легко
кровоточать при мінімальній травмі; ІV – некроз
тканин; спонтанні кровотечі, що загрожують
життю.
Під нашим спостереженням перебувало
61 пацієнт онкогематологічного відділення інтенсивної хіміотерапії у віці від 6 до 18 років,
яким проводилась хіміотерапія. Назальні мукозити порожнини носа різного ступеня вираженості виявлялися у 54 (88,5%) дітей, що отримували цитостатичну терапію. З І ступенем назального мукозиту було 26 (48%) дітей, з ІІ – 14
(26%), з ІІІ – 7 (13%), з ІV – 7 (13%). Ступінь
назального мукозиту був в прямій залежності
від тривалості хіміотерапії. Чим триваліший
курс хіміотерапії – тим був більший вплив цитостатиків на мітотичну активність клітин під час
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фізіологічного оновлення слизової оболонки,
найчастіше уражалися передні відділи перегородки носа та нижньої носової раковини, що
пов’язано з анатомічними особливостями слизової оболонки носа, яка тонша у передніх відділах носа порівняно з задніми та більш васкуляризована.
Для назального мукозиту І-го ступеня
важкості характерним була гіперемія слизової
оболонки носа, незначні слизові виділення з носа, відчуття закладеності носа, рідше спостерігалася сухість. При лікуванні використовували:
туалет порожнини носа за допомогою сольових
розчинів, для нормалізації функції слизової оболонки призначали муколітики та секретолітики,
антисептики. Місцево антибіотики не застосовувалися, 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 ступеня, 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 додатково застосовували препарати, що покращують регенеративні процеси.
Назальний мукозит ІІІ ступеня характеризувався множинними ерозіями слизової оболонки передніх відділів перегородки носа, передніх
кінців нижніх носових раковин, що часто зливалися, мали місце інтенсивні і часті носові кровотечі. Для лікування місцево застосовували тампони «Merocel», тромбін, інші місцеві гемостатики (гемостатична губка з амбеном, гемостатична 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 регенеративних 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.
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Вік дітей, початкові гематологічні показники 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.
У дітей, яким здійснено трансплантацію
кісткового мозку, більш характерним було ураження приносових пазух. Як правило, запідозрити патологію пазух можна на фоні гіпертермії, виділень з носа, дискомфорту, відчуття важкості в проекції пазух, набряклості, асиметрії
обличчя. Рентгенографія приносових пазух, КТ
головного мозку дають можливість уточнити
діагноз. Збудниками риносинуїтів, як правило,
найчастіше є: St. aureus, Kl. pneumonia, Str.
viridians та грибкова флора.
Мукозити порожнини носа у таких дітей
зустрічаються значно рідше; мукозити порожнини пазух мають, як правило, безсимптомний
перебіг, і при приєднанні інфекції в подальшому
можуть бути основою для розвитку синуїта.
При неускладнених мікробних синуїтах
(як правило, це гайморити), лікування консервативне, направлене на покращення функції слизової оболонки носа з застосуванням муколітиків та секретолітиків (ринофлуімуцил, синупрет), назальних деконгестантів (віброцил, називін), антибіотики, антигістамінні засоби, туалет
носа проводимо, використовуючи назальні спреї
(Аква Маріс, Хьюмер, Маример ).
Як показує наш досвід, консервативне лікування не повинно тривати більше 2-х тижнів,
що може бути свідченням його неефективності,
і потребує додаткових заходів – лікування методом переміщення рідин. При гайморитах виконується пункція з щоденним кількаразовим
промиванням пазухи. При неефективності лікування та розвитку ускладнень вдаємося до оперативного втручання в залежності від локалізації процесу.
ВИСНОВКИ: 1. Назальний мукозит є частим (88,5%) ускладненням цитостатичної терапії у онкогематологічних хворих. В більшості
випадків спостерігається назальний мукозит І
(48,14%) та ІІ (26%) ступеня, рідше ІІІ (13%) та
ІV (13%) ступеня тяжкості, при цьому 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.
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3. Стан слизової оболонки носа, наявність
і важкість мукозиту відіграють важливу роль у

виникненні та розвитку носових кровотеч під
час проведення хіміотерапії у дітей.
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А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, В.О. ШАТЕЦЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ
ЮВЕНІЛЬНОГО РЕСПІРАТОРНОГО РЕЦИДИВУЮЧОГО ПАПІЛОМАТОЗУ
Ювенільний респіраторний рецидивуючий папіломатоз (ЮРРП) – доброякісне новоутворення верхніх дихальних шляхів, що викликається вірусом папіломи людини (HPV) з родини Papillomaviridae, 6 та 11-м типами. У дітей
дане захворювання займає перше місце серед
причин виникнення хронічної обструкції гортані
і друге – хрипоти. Характерним є часте рецидивування та прогресуючий ріст папілом. ЮРРП
клінічно часто протікає важко, з явищами стенозу, який при ненаданні своєчасної допомоги
може завершитись летально. За даними світової
літератури показник летальності коливається від
5 до 8%. В середньому діти переносять до 19,7
операцій з видалення папілом гортані протягом
всього життя. Найчастіше (75%) захворюють
первістки. Своєчасна діагностика ЮРРП є важливим питанням сучасної оториноларингології.
В основі клінічної симптоматики лежить
порушення двох основних функцій гортані: голосоутворювальної і дихальної. Дитині з порушенням голосу з або без стридора рекомендується консультація ЛОР-лікаря, огляд гортані –
пряма ларингоскопія, ендоскопічне дослідження
дихальних шляхів за допомогою фіброволоконної техніки, пряма мікроларингоскопія; при виявленні підозрілих на папіломатозні розростання ділянок слизової оболонки - цитологічне дослідження для виявлення койлоцитозу – специфічної ознаки папіломавірусної інфекції та визначення якісних характеристик збудника (генотип віруса) методом полімеразної ланцюгової
реакції (ПЛР), гістологічне дослідження видалених папілом. Так як ЮРРП має вірусну природу,
дослідження патологічно зміненої слизової оболонки та видалених папілом методом ПЛР має
важливе значення, оскільки дає можливість ви-

значити наявні типи папіломавірусів, при повторному обстеженні – зміну (чи незмінність)
кількості типів вірусів та прогнозувати подальший перебіг ЮРРП. Матеріалом для дослідження методом ПЛР також може бути зішкреб макроскопічно інтактної слизової оболонки верхніх
дихальних шляхів та/або зони трансформації,
взятий цервікальною цитологічною щіточкою.
Як свідчить наш досвід обстеження дітей
з ЮРРП в умовах ЛОР-відділення НДСЛ
«ОХМАТДИТ», протягом перебігу захворювання кількість наявних типів вірусу може змінюватися. Так, в 2012 р. ми обстежили методом
ПЛР 15 дітей, з них 6 – дворазово. Всім дітям
крім хірургічного лікування проводилось консервативне лікування. У 5 з 6 дітей кількість типів
вірусів зменшилась – з 2 (6 і 11 типи) до одного
типу. Так як імунітет до ВПЛ є типоспецифічним, то після виліковування від ВПЛ певного
генотипу реінфікування тим же генотипом не
відбувається. В той же час на фоні ерадикації
одного з типів вірусу у однієї дитини спостерігалося скорочення періоду ремісії порівняно з
попереднім періодом, у іншої – стійка ремісія
(значне подовження міжрецидивного періоду)
на фоні проведеного імунокоригуючого лікування.
На нашу думку, повторне обстеження –
цитологічного матеріалу чи видалених папілом
методом ПЛР на кількість та вид типів папіломавірусу людини має практичне значення, так
як дає можливість прогнозувати подальший перебіг ЮРРП та адекватно реагувати на скарги
дитини та зміну її стану, своєчасно провести
оперативне втручання та уникнути ускладнень,
що супроводжують папіломавірусну інфекцію
дихального тракту.

© А.Л. Косаковський, В.О. Шатець, 2013
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Л.В. КОТ, Т.А. ПАРХОМЕНКО, А.О. ЦЕЛИКОВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ,
СТРАДАЮЩИХ ГИПЕРТЕНЗИВНЫМ СИНДРОМОМ
В последние годы в связи с появлением
новых щадящих эндоскопических методик возникла возможность одномоментного выполнения
коррекции внутриносовых структур даже у пациентов пожилого возраста, страдающих гипертензивным синдромом. Вместе с тем, ведение таких
больных в послеоперационном периоде затруднено из-за нежелательного использования назальных деконгестантов у данной категории пациентов. По данным ряда авторов, раствор магния сульфата оказывает выраженный дегидратирующий эффект при лечении гнойновоспалительных заболеваний мягких тканей.
Компрессы из сульфата магния эффективно используются в офтальмологической и стоматологической практике для лечения воспалительных
заболеваний слизистых оболочек, так как обладают противовоспалительным, антимикробным,
фунгицидным действием, а также стимулируют
репаративные процессы (И.С. Чекмана и соавт.,
1992; Л.С. Латюшин, 2009; А.С. Петров, 2011).
Целью нашей работы являлась оптимизация послеоперационного ведения больных,
страдающих гипертензивным синдромом.
Материалы и методы.
Нами наблюдалось 29 пациентов, которым были выполнены операции: коррекция носовой перегородки, вазотомия, конхопексия
нижних носовых раковин, высокочастотная пластика задних концов нижних носовых раковин.
Основную группу составили 9 пациентов в возрасте от 50 до 67 лет, мужчин было 6, женщин –
3. Из них 7 больных страдали гипертонической
болезнью, симптоматической артериальной гипертензией – 2. В этой группе больных применялось лечение с минимальным использованием
назальных деконгестантов: только как составляющие части комбинированных препаратов

(ринофлуимуцил). Местно мы использовали
турунды, пропитанные раствором магния сульфата 25%, вводимые в полость носа трижды в
день с экспозицией в течение 10 минут.
Контрольную группу составили 20 пациентов в возрасте от 20 до 50 лет. Из них мужчин
было 14, женщин – 6. Эти пациенты получали в
послеоперационном периоде местное лечение,
включавшее применение симпатомиметических
деконгестантов от 4 до 6 р/сутки в сочетании с
муколитиками (ринофлуимуцил по 2 впрыскивания 4 р/сутки); солевыми душами 4 р/сутки;
антибиотиками – (отофа 4 р/сутки).
Результаты и обсуждение.
Местное использование в послеоперационном периоде у больных, страдающих гипертензивным синдромом раствора сульфата магния приводило к уменьшению отёчности слизистой оболочки носа, облегчало отхождение корок, что позволило значительно снизить частоту
использования
назальных
деконгестантов.
Средняя длительность восстановления носового
дыхания в наблюдаемой группе больных составила 7,2±2,4 суток, что сопоставимо со средними показателями восстановления носового дыхания в контрольной группе. Клинически (субъективная симптоматика и объективный уровень
АД) системных проявлений гипертензии у таких
больных не наблюдалось.
Выводы.
Использование в послеоперационном периоде после коррекции внутриносовых структур
у больных, страдающих гипертензивным синдромом, турунд, пропитанных раствором магния сульфата позволяет значительно снизить
частоту использования назальных деконгестантов. Метод может быть рекомендован у больных, страдающих гипертензивным синдромом.

© Л.В. Кот, Т.А. Пархоменко, А.О. Целикова, 2013

Р.Й. КОТУРБАШ, О.М. ЗАСТАВНА, В.І. ПОПОВИЧ, І.В. ПРОЦЮК, В.П. СЕМЕНЮК,
Л.І. ПІЛЕЦЬКА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КАБІНЕТУ СЛУХОМОВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
В останні роки в багатьох країнах світу
спостерігається тенденція до збільшення кілько-
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сті дітей зі зниженим слухом. В Україні більш
ніж 3 млн. людей мають дефекти слуху й мовЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

лення, які пов’язані з захворюваннями слухового органу, наприклад запалення середнього вуха
– отит, простуда тощо, але й доволі часто вади
слуху вродженні. Порушення слухової функції
призводить до тяжких наслідків: глухота чи
приглухуватість, які не дають людині повноцінно сприймати інформацію про навколишній
світ, і відповідно не розвивається усне мовлення.
На даний час основними технічними засобами допомогти глухій дитині чути навколишній світ є слуховий апарат та кохлеарна імплантація. На жаль, суто медичними засобами
досягнути 100% покращення якості життя не
вдається. Саме тому слуховий апарат та кохлеарна імплантація – це тільки перший реабілітаційний етап до адаптації дітей у світ чуючих.
Повноцінне відновлення функції слуху і,
як наслідок, навчання дітей з вадами слуху та
мовлення не можливе без медико-педагогічних
заходів, які реалізуються в слухо-мовних
центрах.
В Івано-Франківській області на диспансерному обліку знаходиться 188 дітей з вадами
слуху до 6-х річного віку. З них 29 дітям проведена кохлеарна імплантація, та 21 дітям проведено апаратне слухопротезування, із них – бінауральне.
З метою подальшої повноцінної реабілітації цих дітей, в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні, був організований слухомовний кабінет. Саме тут діти з порушеннями
слуху проходять медико-психолого-педагогіне
обстеження в результаті якого визначається індивідуальний підхід до навчання дітей.

Слухо-мовна реабілітація розпочинається
з моменту слухопротезування. Метою реабілітації є: навчити дитину сприймати нові звукові
відчуття, розуміти їх значення і використовувати їх для розвитку мови; розвинути здібності
розуміти мову, говорити і спілкуватися на рівні
дитини з нормальним слухом.
Реабілітаційні заходи проводяться в індивідуальній та груповій формі, із залученням батьків. На індивідуальних заняттях використовується слухо-мовний тренажер, який забезпечує
шлях стимуляції розвитку слуху, формування
механізму слухового сприйняття. В подальшому
формуються навички вимови у дітей зі слуховими та мовленнєвими порушеннями.
В основу реабілітаційних схем покладені
комп’ютерні технології, розроблені центром
слухової реабілітації «Аврора». Ці технології є
ефективними засобами в індивідуальній роботі з
дітьми які мають вади слуху.
В процесі реабілітації діти проходять медико-психолого-педагогічне обстеження, де фахівці визначають рівень розвитку слухового
сприймання, та розвиток усної мови. Також оцінюється готовність дітей до навчання в загальноосвітніх закладах.
Висновок.
Основною метою створення кабінету слухомовної реабілітації в Івано- Франківській області, було об’єднання зусиль на розвиток слухової та мовленнєвої функції дітей з точки зору
медицини та педагогіки; створення організаційно-педагогічні умов для здійснення індивідуального підходу, який забезпечує готовність дітей до навчання у загальноосвітніх закладах.

© Р.Й. Котурбаш, О.М. Заставна, В.І. Попович, І.В. Процюк, В.П. Семенюк, Л.І. Пілецька, 2013

Р.Й. КОТУРБАШ, В.І. ПОПОВИЧ, І.В. ПРОЦЮК, О.М. ЗАСТАВНА
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
В Україні завдяки медико-технічним засобам, все частіше діагностуються порушення
слуху у ранньому віці. Як відомо порушення
слуху веде до мовних девіацій. Даною проблемою займаються спеціалісти багатьох галузей , в
тому числі медицини та педагогіки.
В Івано-Франківській обласній дитячій
клінічній лікарні у кабінет слухо-мовної реабілітації, робота спеціалістів полягає у подоланні
мовних проблем дітей із вадами слуху.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Провідним методом у роботі психолога є
використання арт-терапії – як засобу гармонізації, розвитку, вміння адаптуватися у соціумі.
Звісно це не є медикаментозне вирішення проблеми, а стимуляція та реалізація в пацієнта інтелектуальних здібностей.
Арт-терапія – це не тільки образотворче
мистецтво (малюнок, ліплення, аплікація), це ще
піскова терапія, казко-терапія, музикотерапія,
танцювальна терапія та ін. Даний метод має пе-
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ревагу стосовно інших методів психотерапевтичної роботи, які полягають у вербальній формі
комунікації. Ті діти, які не можуть в повній мірі
вербально виразити свої почуття, відчуття, потреби, комфортно почуваються під час арттерапевтичних сесій. Тут створюється символічна мова, яка з часом стимулює вербалізацію
дитиною своїх дій. Арт-терапія – це «місток»
між внутрішнім світом дитини та навколишнім
середовищем.
Заняття з дітьми дошкільного віку, по арттерапевтичному методу відбуваються в ігровій
формі, тому що ігрова діяльність є провідною у
дошкільному віці. Під час занять педагог не робить зауважень, а стимулює адекватне вираження емоцій. Після проведених занять діти стають
більш самостійними, відповідальними, спостерігається нормалізація самооцінки. Заняття проходять у двох формах: індивідуальній та груповій. На кожному занятті присутні батьки.

На
індивідуальних
заняттях
арттерапевтичні методики допомагають розвинути
когнітивну, емоційно-вольову сферу та інтелект
пацієнта.
Групові заняття стимулюють:
- комунікативні та соціальні навички;
- колективне вирішення поставлених завдань;
- зміну поведінки в залежності від поставленого завдання.
Висновок.
Часто діти з порушенням слуху є розгальмованими в поведінці, не посидючі, не достатньо концентрують увагу. Саме арт-терапія позитивно впливає на реабілітаційний процес дітей дошкільного віку, тому що конструктивно
поєднується з провідною-ігровою діяльністю
дошкільника, а також, стимулює вироблення
соціальної норми поведінки через образотворчість.

© Р.Й. Котурбаш, В.І. Попович, І.В. Процюк, О.М. Заставна, 2013

Ю.Н. КРАВЧЕНКО, Г.И. ГАРЮК, Н.В. ГУБИН, В.В. САПЕЛКИН, В.Н. ГУБИН
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
О ЗНАЧЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ВРАЧОМ ОТОЛАРИНГОЛОГОМ
Вопросы правого регулирования деятельности медицинских работников в Украине в последнее время становятся все более актуальными. Начиная с 2008 г. во всех медицинских ВУЗах Украины введена учебная дисциплина «Медицинское правоведение». Активно внедряются
в практику протоколы оказания медицинской
помощи, в том числе и по специальности «отоларингология». Вместе с тем вопросы уголовной ответственности медицинских работников в
связи с совершением правонарушений приобретают особое значение. С каждым годом увеличивается количество судебно-медицинских экспертиз, объектом которых становятся правонарушения, совершаемые медицинскими работниками. Уголовная ответственность медицинского
работника наступает при совершении им общественно опасного деяния в ходе своей деятельности, которая содержит состав преступления,
предусмотренный Уголовным кодексом (УК)
Украины. В первую очередь согласно ст. 140 УК
Украины такая ответственность возникает в связи с ненадлежащим выполнением профессиональных обязанностей медицинским или фар-
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мацевтическим работником. Если проанализировать состав преступления, предусмотренный
данной статьей, то объектом преступления выступает право на жизнь, здоровье, соответствующее надлежащее качество медицинской помощи в случае болезни пациента. Объективная
сторона – деяние (действие или бездействие),
выражающееся в ненадлежащем выполнении
своих профессиональных обязанностей медицинским работником. Субъект преступления –
специальный (медицинский или фармацевтический работник). Субъективная сторона – небрежная форма вины (преступная небрежность
или преступная самонадеянность). Преступление считается совершенным, если деяние совершенное медицинским или фармацевтическим работником повлекло наступление тяжких
последствий для пациента в виде средней тяжести, тяжкого телесного повреждения или наступления смерти больного. В ходе уголовного
производства решение вопроса надлежащего
или ненадлежащего оказания медицинской помощи медицинским или фармацевтическим работником ставится следователем, прежде всего
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

перед комиссией экспертов в ходе комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Из этих
позиций на наш взгляд представляет интерес
случай комиссионной судебно-медицинской экспертизы проведенной на базе Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы
(ХОБСМЭ) по поводу смерти в ходе медицинской манипуляции врачом отоларингологом поликлиники в регионе Д. Украины Гр. В., 19 лет.
Как стало известно из обстоятельств случая Гр.
В. за 24 дня до манипуляции почувствовал, что
заболел, поднялась температура до 39°С, обратился в поликлинику, где был поставлен диагноз:
«грипп». Лечился дома, через 3 дня температура
упала, был допущен к труду, но через неделю
снова поднялась температура до 37,4°С, появились боли под глазом. Через 2 дня повторно обратился в поликлинику, был установлен диагноз
«Острый левосторонний гнойный гайморит, острый фронтит слева». ЛОР врачом было принято
решение выполнить пункцию гайморовой пазухи, в ходе которой у больного закружилась голова, он потерял сознание и впал в кому. Через 10
дней не приходя в сознание больной, умер в отделении интенсивной терапии. При исследовании
трупа судебно-медицинским экспертом обнаружено гноевидное содержимое в пазухе основной
кости, лобных пазухах, гайморовых пазухах.
Продуктивное воспаление выстилки пазухи основной кости с обострением и серозно-гнойным
характером
экссудата.
Сливная
бронхопневмония с участками абсцедирования. Причиной смерти потерпевшего, по мнению эксперта,
послужила воздушная эмболия сосудов основания мозга вследствие медицинских манипуляций
(пункция и промывание гайморовой пазухи) осложнившаяся, некрозом стволовых структур го-

ловного мозга, сопровождавшаяся выраженным
отеком его. Врач отоларинголог был задержан,
заключен под стражу. Ему выдвинуто обвинение
по выше упомянутой ст. 140 УК Украины. Врач
на протяжении 5 лет находился под следствием, в
ходе которого было проведено ряд экспертиз в
разных областных судебно-медицинских бюро
Украины. К единому мнению о случившемся
эксперты так и не пришли. Заключительная экспертиза была назначена в ХОБСМЭ, проведение
которой с повторным исследованием всего гистологического архива и позволило установить
истинную картину случившегося. Причиной
смерти В. послужил острый гнойный пансинусит, осложнившийся в своем течении вторичным
гнойным менингоэнцефалитом тяжелой степени,
двусторонней сливной фибринозно-гнойной
пневмонией с геморрагическим компонентом,
полиорганной недостаточностью, интоксикацией
организма и отеком головного мозга с дислокацией его стволовых структур.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) Вопросы ответственности за
правонарушения медицинскими работниками в
ходе их профессиональной деятельности в Украине остается во внимании. 2) Не всегда обращение граждан к правоохранительным органам
о привлечении к Уголовной ответственности
медицинских работников является обоснованным. 3) Согласно Уголовно-процессуальному
законодательству в ходе уголовного производства может быть проведено несколько судебномедицинских экспертиз, по ходатайству как обвиняемой стороны так и потерпевшей. 4) Оценка правильности и обоснованности экспертных
выводов находится исключительно в компетенции судебно-следственных органов.

© Ю.Н. Кравченко, Г.И. Гарюк, Н.В. Губин, В.В. Сапелкин, В.Н. Губин, 2013

С.В. КРАВЧЕНКО, А.Ю. ЗАПОРОЩЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОИМПЛАНТА «ТУТОПЛАСТ» КОСТЬ
В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ СРЕДНЕГО УХА
В последние годы в отохирургии с успехом применяются различные пластические материалы, среди которых ведущее место занимают биоимплантаты и аутотрансплантаты. Однако, как известно количество аутокости взятой во
время операции мастоидотомии не всегда достаточно для закрытия дефекта мастоидальной полости. Эти обстоятельства позволяют дополнительно применять костные биоимплантаты.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Одним из новых материалов, используемых для мастоидопластики, является биоимплант «Тутопласт» кость. Данный материал не уступает по своим биомеханическим и
биосовместимым свойствам нативным тканям.
Разработанная учеными и клиницистами
Нюрнбергского университета, новая технология
получила название "Тутопласт-процесс".

153

В результате переработки биологические
ткани приобретают целый ряд неоспоримых
преимуществ:
- полное удаление инфекционных агентов;
- биомеханическая сохранность структуры тканей; оптимальная легкость в применении;
- стерильность, апирогенность продукта,
готовность к немедленному использованию;
- адекватная перестройка костного биоимплантата после его пересадки.
Технологические этапы процесса "Тутопласт" гарантируют инактивацию вирусов, что
исключает передачу больному вирусов СПИДа,
гепатитов В и С.
В Украине и России продукты "Тутопласт" успешно используются в хирургической
и ортопедической практике на протяжении более семи лет. Данные о применении биоимпланта «Тутопласт» костьв оториноларингологии в
доступной нам литературе отсутствуют. Биоимплантаты "Тутопласт" просты в применении, не
вызывают воспалительных явлений в окружающих тканях, инертны.
Проведенные нами экспериментальные
исследования по пересадке губчатого биоимпланта «Тутопласт» кости в буллы морских
свинок, показали высокую остеокондуктивную
способность данного материала.
В отделении воспалительных заболеваний
ГУ «Институт отларингологии им. проф. A.И.
Коломийченко НАМН Украины» биоимплант
«Тутопласт» кость с успехом применяется в реконструктивной хирургии среднего уха.
В последнее время в значительной степени пересмотрены взгляды на лечебную тактику
хронического гнойного среднего отита. В настоящее время общеполостная операция выполняется редко, как правило, при анатомически
узком аттике, а так же при распространенном
холестеатомном процессе с подозрением на
внутичеепной процесс или наличием какоголибо отогенного осложнения. Этот вид оперативного вмешательства относится к «открытому
способу» хирургической санации уха. Общеполостная операцияразрушает костную архитектонику среднего уха и создает афизиологичную
открытую антромастоидальнуюполость. У таких
больных часто возникает вялотекущий воспалительный процесс («болезнь трепанационной полости»).
После санирующей операции по открытому типу больному невозможно сформировать
полноценную большую неотимпанальнуюполость поскольку отсутствуют задняя костная
стенка слухового прохода и латеральная стенка
аттика. Поэтому, для достижения хороших
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функциональных результатов необходимо при
возможности сохранять или восстанавливать во
время санирующей операции заднюю стенку
наружного слухового прохода и латеральную
стенку аттика, а также выполнять мастоидопластику.
На наш взгляд, открытая или закрытая
методика хирургической санации среднего уха
должна выполняться с учетом анатомического
строения среднего уха.
Нами разработаны и внедрены в клиническую практику методики хирургического лечения больных хроническим гнойным средним
отитом в зависимости от типа строения сосцевидного отростка и анатомического строения
аттика. У больных хроническим гнойным средним отитом, у которых определялся пневматический тип строения сосцевидного отростка
производится операция раздельная аттикоантромастоидотомия. В зависимости от показаний
выполняется первичная, отсроченная или вторичная мастоидопластика. В качестве пластического материала нами используются фрагменты
аутокости, взятой в области сосцевидного отростка при подходе к антруму, и биоимплант
«Тутопласт» кость.
У пациентов со склеротическим типом
строения
сосцевидного
отростка
производитсяостеопластическаяаттикоантротом
ия со стороны наружного слухового прохода.
Здоровая кость в области сосцевидного отростка
в виде стружки используется для мастоидопластики вместе с «Тутопласт» костью.
Санирующая операция по открытому типу с последующеймастоидопластикой выполняется нами у больных с пневматическим или
смешанным типом строения сосцевидного отростка при соответствующем анатомическом
строении аттика, а именно: 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 и первичная или отсроченнаямастоидопластика с использованием биоимплантата «Тутопласт» кость.
Вторичнаямастоидопластика производится больным хроническим гнойным средним отитом, перенесшим ранее общеполостную операцию на среднем ухе. В трепанационную полость
помещаются стружка аутокости, взятой с краев
трепанационной полости и фрагментами биоимпланта «Тутопласт» кость. Рана зашивается наглухо.
Течение послеоперационного периода у
всех больных было гладким. Заушная рана заЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

живала первичным натяжением. Все прооперированные, были выписаны через 1 неделю после
ушивания раны. В разные сроки после оперативного лечения больным производилось КТ
исследование височных костей. В сроки до 1
года определялось полное замещение биоимплантата в трепанационной полости новообразованной костной тканью.

Проведенные рентгенологические и клинические наблюдения за пациентами в послеоперационном периоде позволяют сделать вывод о целесообразности применения данных
методик хирургического лечения в клинике и
перспективности использования биоимпланта
«Тутопласт» кость в реконструктивной хирургии наружного и среднего уха.

© С.В. Кравченко, А.Ю. Запорощенко, 2013

Л.Д. КРИВОХАТСЬКА, А.Ф. КАРАСЬ, Г.А. КАРАСЬ, Т.О. ЯЦЕНКО, С.П. ЧАЙКА, О.В. ДУБОК,
О.А. ГРУШОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СКРИНІНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОДІЇ
КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ З КЛІТИНАМИ IN VITRO
Проведенню досліджень in vitro надається важливе значення при оцінці біологічної дії
різних засобів медичного призначення, в тому
числі і імплантатів, що визначається системою
ДСТУ ISO та підкреслюється в ряді робіт (Мойбенко О., Юзьків М, 1997; Н.В. Петрова, 2004;
Д.В. Кулєш, 2009; М.И. Блинова и др., 2010;
В.М. Коваленко, Г.М. Бутенко, 2011).
З метою оцінки біосумісності, біоактивності та токсичності композитних матеріалів
нами були проведені дослідження in vitro з використанням загальноприйнятого методу культивування в живильному середовищі ДМЕМ
(Sigma, США) і додаванням пеніциліну, стрептоміцину та 5% ембріональної сироватки телят у
24 лункових планшетах в термостаті при температурі 370С, в атмосфері 5% СО2. Перевивні клітини Нер-2 поміщали в культуральне середовище на покривне скельце з композитним матеріалом. Стан культивованих зразків перевіряли
щодня. Через 1-2 дні проводили заміну середовища культивування.
При дослідженні були використані вітчизняні неорганічні біокерамічні матеріали, створені під керівництвом докт. хім. наук, проф. Дубка В.А, на основі наноструктурованого гідроксіапатиту (ГАП), трикальційфосфату (ТКФ) та
ситалу, а саме: ГАП у вигляді порошку, чистий
порошок ситалу, СК-5 (гранули ГАП+ 1% срібло), СК-8 (ситал 50% +ГАП +ТКФ 50%), СК-14
(ТКФ 80 % + 20% ГАП), а також гнучкі композити Г-1, Г-2, Г-5 на основі біокераміки та полімерів, що застосовуються в медицині.
Проведені дослідження з використанням
інвертованого мікроскопу показали, що при застосуванні порошкових матеріалів мало місце вимивання часточок з матеріалу та зі скельця, однак в

місцях наявності частинок або конгломератів матеріалу при використанні ГАП та ГАП з ТКФ, а
також твердотілих сплавлених зразків (попередньо подрібнених для зручності наступного перегляду непрозорих препаратів під мікроскопом) спостерігається активний ріст клітин та виражена їх
адгезія до використаних матеріалів. В культивованих клітинах добре виявлялось темне ядро та
світла цитоплазма, а також проявлялась тенденція
видовження цитоплазми, поява цитоплазматичних
виростів та утворення симпластів, що характерно
для активно проліферуючих клітин.
В експериментах із застосування ситалу,
як самостійно, так і в комплексі мала місце відсутність росту клітин поблизу матеріалу та поява округлених клітин за добу культивування,
однак після заміни середовища ріст клітин виявлявся уже після 2-ї доби культивування. Даний факт свідчить про наявність незначного токсичного ефекту, що виявляється при первинному контакті з клітинами та матеріалом підстілки, однак зникає після заміни середовища..
При використання в якості підстілки композитів
зі сріблом також відмічався токсичний ефект
при в ділянках поблизу відносно більших частинок матеріалу 30-40 мкм. В зонах з рідко розміщеним на скельці частинками розміром до
10мкм спостерігався активний ріст клітин, що
свідчить про значення кількості срібла для прояву токсичного ефекту. При використанні імплантатів на основі полімерів виявлялись гарна
адгезія та проліферація клітин.
Таким чином, проведені скринінгові дослідження дозволяють виявити особливості використаних матеріалів, що мають бути враховані при розробці методів застосування таких матеріалів для потреб медицини.
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М.Б. КРУК, М.М. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
АЛГОРИТМ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ТУБАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ
Термінологія слухової труби. В 1955 р.
на Паризькому міжнародному анатомічному
конгресі замінено латинську назву «tuba
Eustachii» на «tuba audiva». Але враховуючи той
факт, одержаних сучасними дослідженнями, що
через слухову трубу в нормальних умовах звуки
не проходять (тобто немає звукопровідної функції, впливаючої на слух) в Російській анатомічній номенклатурі (1980) і міжнародній анатомічній термінології (1998) збережено обидві назви
і додано ще одну «фаринготимпанальна труба»
(Бобошко М.Ю. і співавт., 2003; Bluestone C.,
2005). Тому в англомовній літературі вживається термін «євстахієва труба» або «фаринготимпанальна труба». Функіональний стан слухової
труби (ФССТ) забезпечують три функції: вентиляційна (синоніми еквіпресорна, аеродинамічна,
бароакомодаційна, прохідність труби), дренажна (евакуаційна, мукоціліарне очищення), захисна. Розлади функціонального стану називаються «тубарною дисфункцією – ТД», «Еustachian
Tube dysfunction».
Вивчивши вплив функцій слухової труби
на розвиток патологічного процесу в середньому вусі з половини ХІХ ст.. і до кінця ХХст.,
отоларинго-логами розроблялися методики лікування в основному вентиляційної функції
(інша назва її прохідність), які описані в монографіях та підручниках Politzer A. (1861),
Urbantschitsch E. (1905), Zollner F. (1942), Kiml J.
(1949), Terracol J. et al. (1949), Belforte J. et al.
(1966), Riu R.et al. (1966), Sade J. (1979), Honjo I.
(1988), Martin C. et al. (1996), Bluestone C.
(1996). На початку ХХІ ст. опубліковано декілька монографій по проблемі слухової труби, в
яких також описано удосконалені та нові методики, як медикаментозного, так і хірургічного
лікування: Бобошко М.Ю. і співавтори (2003),
Лайко А.А. і співавтори (2009), Ars B. (2003),
Bluestone C. (2005), Poe D. (2003, 2007).
Порушення функціонального стану слухової труби має багато причинних факторів:
анатомічні особливості (лицевого скелету,носоглотки; хряща,стан респіраторного епі-

телію, м’язів слухової труби, ротоглотки,
м’якого піднебіння), запального процесу (вірусного, бактерійного, грибкового, алергічного) в
поєднанні з патологією верхніх дихальних шляхів (ГРВІ, гострий та хронічний риносинусит,
фарингіт, тонзиліт), середнього вуха, активністю тубарних м’язів, впливаючих на процес відкриття-закриття слухової труби (Blueston C.,
2005) Враховуючи це, лікування розладу функціонального стану слухової труби – «тубарної
дисфункції – ТД» вимагає точнішого встановлення її причин і повинно проводитися в поєднанні багатьох методів (Крук М.Б., 1986; Бобошко М.Ю., 2003, 2005; Карпов В.П., 2007; Лайко
А.А. і співавт., 2006, 2009; Bluestone C., 2005).
Маючи досвід лікування ТД різноманітної етіології з 70-х років ХХ ст. (Крук М.Б.,
1971, 1987) нами методики лікування розділені
на: загальні, які повинні застосовуватися при
всіх формах ТД, а також викликаних порушенням іннервації вегетативної системи є до70%
випадків (рефлексотерапія, сеанси гіпербарооксигенізації, комплекс відповідних вправ для
зміцнення м’язів слухової труби, ротоглотки,
м’якого піднебіння – кінезитерапія, масаж фарингеального вічка слухової труби); медикаментозні засоби, які вибираються в залежності від
причини запального процессу: (при бактерійному – антибіотки в поєднанні з нестероїд-ними
протизапальними препаратими та антилейкотрієнами; муколітиками перорально і в аерозолях з
допомогою УЗ-пульс інгаляцій, фітоімунокоректори-синупрет, імупрет; а при алергічному риносинуситі з тубарною дисфункцією – загальноприйнятий комплекс лікування з ендоназальним щоденним очищенням морськими спреями
гіпертонічними та ізотонічними – аква маріс,
хюмер, квікс, курси ендоназальних спреїв кортикостероїдів – назонекс, аваміс), при анатомічних змінах – хірургічні методи (риносептопластика, оптична аденотомія біля фарингеального вічка слухової труби, поліпотомія, оптична
функціональна хірургія патології приносових
пазух FESS).
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М.Б. КРУК, М.М. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
РОЛЬ СЕАНСІВ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ ТА ГІПЕРБАРООКСИГЕНІЗАЦІЇ (ГБО)
В КОМПЛЕСНОМУ ЛІКУВАННІ ТУБАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ
Зниження слуху кондуктивного типу наявна від 10 до 20% населення світу. Основними
причинами є хронічні середні гнійні і негнійні
отити, в патогенезі яких відіграє значну роль
функціональний стан слухової труби (ФССТ),
тобто її розлади – тубарна дисфункція (Крук
М.Б., 1987; Тарасов Д.И. і співавт., 1988; Бобошко М.Ю., 2003, 2005; Лайко А.А. і співавт.,
2009; Honjo I, 1988; Martin C. et al., 1996;
Rosenfeld R. еt al., 1996; Ars B., 2003; Blueston
C., 2003, 2005).
Мета роботи:вивчити ефективність комбінованої рефлексотерапії та сеансів гіпербаоксигенізації в комплексному лікуванні тубарної
дисфункції.
Рефлексотерапія застосовується нами з
80-х років минулого століття (Крук М.Б., 1986).
Іннервації слухової труби (вегетативна та моторна) має тісний взаємозв’язок її з середнім вухом і
верхніми дихальними шляхами. Експериментальними та клінічними дослідженнями встановлено значний вплив нервових розгалужень в слизовій оболонці слухової труби, в ділянці розенмюллерової ямки (механо-, барорецептори, нерв
Брока) на ФССТ: при подразненні симпатичних
гілок викликається збільшення просвіту СТ,а парасимпатичних-наступає вазодилятація зі всіма
наслідками (Крук М.Б.,1986; Бобошко М.Ю. і
співавт., 2003; Franz A. et al., 2002, 2007).
Зміни загального вегетативного статусу з
перевагою парасимпатичної реактивності при
різних формах тубоотиту виявлено до 70%
(Климанцева Т.В., 2009). Порушення балансу
симпато-парасимпатичної систем приводить до
набряку, надмірної секреції секреторними клітинами і залозами слизової оболонки, що приводить до порушення роботи мукоціліарної системи і як наслідок ТД. Окрім цього, порушення
моторної іннервації тубарних та інших м’язів
порушує нормальний акт відкриття СТ.В таких

випадках рефлексотерапія може відновити порушений дисбаланс вегетативної системи організму. При аналізі відео-ендоскопії фарингального вічка слухової труби при хронічному запальному процесі виявлено в більшості випадків:
слабість скорочення м’язевих волокон тубарних
м’язів: напружувача мякого піднебіння, його
внутрішнього пучка – розширювача труби
Dilator tubae, піднімача мякого піднебіння (Poe
D., 2000, 2001, 2003).
Ми в більшості випадків ТД застосовуємо
періодичні сеанси акупунктури в різних варіантах (акупунктура, мікроакупунктура, аурікулопунктура, вібромасаж біоактивних точок).
Сеанси гіпебарооксигенізації. На початку і особливо в середині ХХ століття авіаторів
тренували в спеціальних камерах зі зміною барометричного тиску і було доведено, що таким
чином можна активізувати процес відкриття CТ
у здорових осіб. А з 70-х років минулого століття в терапевтичній практиці застосовують сеанси гіпербароосигенізації (ГБО).
З 80-х років ХХ ст. ми застосовуємо сеанси ГБО при гострій і хронічній сенсоневральній
приглухуватості,одержавши регуляцію інтратимпанального тиску (ІТТ), зменшення симптомів
СНП та зупинку прогресування процесу. При
порушенні вентиляційної функції слухової труби ТД легкої та середнього ступеня запального
характеру, сеанси проводили в поступому ощадливому режимі кожного сеансу з обов’язковим
отомікроскопічним контролем. До початку сеансу проводився курс: ендоназальні очищення з
наступними спреями гіпертонічних морських
розчинів і ендоназальних кортикостероїдів.
Як показав наш досвід, сеанси ГБО не
тільки відновлюють інтратимпанальний тиск, а і
парціальний тиск газів, зменшують набряк слизової носа і СТ, стимулюють процес відкриття
просвіту слухової труби.
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І.О. КУЗЬМУК (КИЇВ)
ВАРИКОЗ КАВЕРНОЗНОЇ ВЕНОЗНОЇ СИСТЕМИ НИЖНІХ НОСОВИХ РАКОВИН
У ХВОРИХ НА ВАЗОМОТОРНИЙ РИНІТ НА ФОНІ ВИКРИВЛЕННЯ
НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ
Будь з якої причини порушення носового
дихання негативно впливає на гемодинаміку
венозних сплетінь носових раковин (нижніх),
що на початку призводить до функціональних
змін в них, а згодом і до органічних.
Найчастішою причиною неадекватного
носового дихання є викривлення носової перегородки не тільки за рахунок звуження носових
порожнин, а і за рахунок накопичення в них
природного слизу та його нагноювання.
Все це спричиняє розвиток хронічного
риніту, але на першому етапі виникають зміни
вазомоторного характеру.
Щоб дослідити, що ж відбувається в гемодинаміці і в структурі носових раковин при
вазомоторному риніті ми провели ряд досліджень біоптатів отриманих із носових раковин
під час вазотомії. Шляхом морфологічного дослідження біоптатів нами виявлені, вперше, суттєві зміни у венозній системі нижніх носових
раковин.
Уже після п’ятирічного погіршення носового дихання у хворих на викривлення носової перегородки ці зміни характеризуються структурною
перебудовою системи кровообігу, насамперед судин венозних сплетінь. У нормі ці судини виглядають як тонкостінні утворення із загустілими
просвітами, які рефлекторно наповнюються венозною кров’ю більшою чи меншою мірою під час
вдихання повітря для його обігріву.
В разі вазомоторного риніту кавернозні
судини перетворюються із сплетіння тонкостінних синусоїдів, які тісно прилягають одні до
одних, на відокремлені судини, які набувають
будови варікозно розширених вен. На ці судини
припадає від 70 до 100% товщі слизової оболонки, іноді вони навіть виходять до поверхні атрофічно зміненої слизової оболонки, де утворюються ерозії, покриті фібріновими масами.
Притому варикозно розширені вени розташовуються хаотично, у різних напрямках. Трансформовані венозні судини, які утворились з венозних синусоїдів власної пластинки слизової оболонки нижніх носових раковин, виявлено, що
вони набувають структурної схожості зі зміненими венами нижніх кінцівок при варикозній

хворобі. Як наслідок вказаних змін вени нижніх
носових раковин втрачають здатність до спадання. Частина венозних судин набуває значних
розмірів.
При вазомоторному риніті співвідношення колагенових волокон з еластичними і
м’язовими в підслизовому шарі нижніх носових
раковин різко зміщується – фіброзний компонент розростається й замінює еластику і гладенькі м’язи як у стромі, так і в стінках кровеносних судин. М’язові волокна у стінках судин зазнають атрофічних змін і „замуровуються” в
ригідні колагенові волокна, які утворюють навколо них подібність капсули. Унаслідок розширення просвіту судин розвивається стаз крові, а також виникають умови для тромбоутворення. На стінках вен з’являються вузликові
потовщення, грубоволокнисті гіалінізовані жмутки колагенових волокон іноді перетягують стінки венозних судин, деформуючи їх просвіт.
Як і при варикозній хворобі вен нижніх
кінцівок, у разі вазомоторного риніту навколо
судин слизової оболонки розростається грубоволокниста сполучна тканина.
На підставі клініко-морфологічних даних
нами запропонований клінічно і патоморфологічно обґрунтований алгоритм хірургічного лікування хворих на поєднану патологію – вазомоторний риніт і викривлення носової перегородки (що є одною із причинних факторів у розвитку вазомоторного риніту). Суть його полягає в
тому, що хворим з викривленням носової перегородки в поєднанні з вазомоторним ринітом
без клінічних ознак варикозу кавернозних венозних сплетінь для відновлення носового дихання достатньо виконати операцію на носовій перегородці – септопластику, не допустивши розвитку варі козу кавернозних сплетінь.
Хворим з викривленням носової перегородки в поєднанні з вазомоторним ринітом і
клінічно виявленими ознаками варикозу шляхом
ішемізації 0,1% розчину адреналіну слизової
оболонки темно-червоних смуг чи кіл (гірлянд,
які нагадують мармуровий малюнок) доцільно
проводити операцію септопластики з вазотомією нижніх носових раковин.
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А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Т.М. ОСАДЧА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОРУШЕННЯ ГОЛОСУ ОРГАНІЧНОГО ГЕНЕЗУ У ДІТЕЙ
Проблема порушення голосу у дітей залишається актуальною для практичних отоларингологів, фоніатрів та фонопедів. Нашої уваги
заслуговують порушення голосу пов’язані з органічними чинниками.
За період 2006-2011 роки в ЛОРвідділенні Національної дитячої спеціалізованої
лікарні ”Охматдит” було обстежено 163 пацієнти з порушенням голосової функції органічного
ґенезу. З них 86 дівчаток та 77 хлопчиків. Вік
хворих коливався в межах від новонародженості
до 18 років. При обстеженні пацієнтів визначали
наявні патологічні зміни в гортані, вік, стать,
регіон, наявність рецидивів, порушення дихання, порушення голосової функції та особистісні
психологічні особливості дитини.
У хворих відмічалось порушення голосової функції, від легкої захриплості до афонії,
задишка різної ступені вираженості та порушення передумов формування інтелекту і емоційно-вольової сфери.
В результаті обстеження всі пацієнти поділені на 3 групи. До першої групи віднесли
пацієнтів з ювенільним респіраторним папіло-

матозом гортані (ЮРПГ), до другої – з хронічним рубцевим стенозом гортані (ХРСГ), до
третьої – нодозні утворення гортані. Кількість
пацієнтів з ЮРПГ становила 104 (63,8%), з
ХРСГ – 47 (28,8%), з нодозними утвореннями
гортані – 12 (7,3%). Всі діти отримували належну хірургічну допомогу та в подальшому
симптоматичну терапію. Також проводились
заняття з психологом в передопераційний та
післяопераційний періоди, що допомагало виявити порушення психічних процесів у дітей та
розробити індивідуальні програми для подолання виявлених порушень. Проведено обстеження дітей фонопедом, розроблені програма
для постановки фонаційного дихання та голосу
в реабілітаційному періоді.
В результаті комплексного лікування
найкращі результати отримані у пацієнтів з нодозними утвореннями гортані. Більш позитивні
результати – у хворих після хірургічного втручання, які мали обмежений папіломатоз гортані.
У всіх пацієнтів відновлені: дихання через природні дихальні шляхи, задовільне голосоведіння
та фонаційне дихання.
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А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Н.Ю. ПАВЛОВСЬКА, В.В. СЕГАЛ, Л.А. ШУХ
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ЗУПИНКИ КРОВОТЕЧІ ПРИ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ У ДІТЕЙ
НА ЛІМФАДЕНОЇДНОМУ ГЛОТКОВОМУ КІЛЬЦІ ПІД ЗАГАЛЬНИМ ЗНЕБОЛЕННЯМ
Найчастішим ускладненням при оперативних втручаннях у дітей на лімфаденоїдному
глотковому кільці під загальним знеболенням є
кровотеча, яка може виникати під час операції –
(первинна), в перші 6 год після операції (рання),
в перші 3-4 дні і рідко – пізніше (пізня).
В ЛОР клініці Національної дитячої спеціалізованої лікарні ”ОХМАТДИТ” протягом
2009-2011 років 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 оперативні
втручання. Досвід показує, що під час операцій
під загальним знеболенням кровотечі бувають
частіше, ніж під місцевою анастезією.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Під час аденотомії кровотеча наступає
внаслідок травми м’яких тканин глотки, м’якого
піднебіння, трубних валиків, лемеша. Зазвичай
кровотеча зупиняється, а коли продовжується необхідно зробити тампонаду носової частини
глотки на 3-5 хв. Якщо кровотеча не
зупиняється, треба провести класичну задню
тампонаду або її різновид. Тампон з носової
частини глотки видаляють наступного дня. Слід
зазначити, що під загальним знеболенням спочатку необхідно робити аденотомію, а потім
тонзилектомію. Така тактика особливо доцільна
з точки зору зупинки кровотечі.
Стосовно кровотечі з операційної рани
під час тонзилектомії та тонзилотомії, то вони
бувають артеріальні, венозні і капілярні. Зазви-
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чай 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. Під час паренхіматозної кровотечі достатньо в ніші вставити марлеві, а ліпше ватно-марлеві, кульки сухі
або просочені різними гемостатичними ліками.
При судинній кровотечі виконують діатермокоагуляцію судин у ніші. Якщо цього не досить, то
на деякий час накладають затискувач Пеана або
перев'язують судини. При тривалій кровотечі
необхідно кетгутом зшити передні і задні дужки
в одному місці. Існують різні способи зшивання
дужок: за Бонштейном, Бохоном. Для цього за-

пропоновано різні голки, але, на нашу думку,
найкращою є крива кругла голка середньої величини. Зазвичай вкладають тампон в нішу мигдаликів. Гінзбург пропонує спочатку зшити
дужки, а під шви вкласти марлеві кульки. Проте
наш досвід показує, що у дітей доцільно тільки
зшити дужки і кровотеча зупиняється.
Таким чином, профілактика кровотеч після оперативних втручань полягає в ощадливій
техніці операції під контролем зору, рубці розсікають тільки біля самої капсули мигдалика,
нішу мигдалика не травмують. Хворий переводиться в палату під нагляд медичних працівників клініки тільки при сухому операційному полі.
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А.А. ЛАЙКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ
ЗАПАЛЕННЯ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ДІТЕЙ
За даними літератури запалення слухової
труби (ЗСТ) зустрічається досить часто, від 16%
до 20%. При порушенні функції слухової труби,
пов’язаної з захворюваннями верхніх дихальних
шляхів, майже неминуче виникають різні негнійні захворювання середнього вуха.
В дитячому оториноларингологічному
відділені Національної дитячої спеціалізованої
лікарні «Охматдит» за період 2008-2011 років
було обстежено 132 дітей, хворих на запалення
слухової труби. Комплексне обстеження пацієнтів проводилось з урахуванням даних ендоскопії
носа та носоглотки, акустичної імпедансометрії,
аудіометрії, вірусологічних, мікробіологічних та
імунологічних досліджень секрету глоткового
отвору слухової труби (СГОСТ), ротоглоткового
секрету (РГС).
Основним об’єктивним методом ранньої
діагностики ЗСТ у дітей є акустична імпедансометрія в динаміці з визначенням кількісних показників тимпанометрії: значення компліансу і
градієнту.
Дисфункція слухової труби у всіх наших
спостереженнях була обумовлена патологічними процесами в ділянці її глоткового отвору:
наявність аденоїдних вегетацій – 39%, хронічний аденоїдит – 12%, рецидив аденоїдних вегетацій – 7,5%, викривлення перегородки носа –
6,75%, аденоїдні вегетації в поєднанні із запаленням приносових пазух – 6,75%.

160

Стандартне консервативне лікування дітей хворих на запалення слухової труби включає: назальні деконгестанти, промивання носових ходів фізіологічним розчином, пневмовібромасаж барабанних перетинок, продувания за
Політцером слухових труб.
У комплексному лікуванні дітей, хворих
на запалення слухової труби в поєднанні із
хронічним аденоїдитом або риносинуїтом
крім стандартної терапії ми застосовували
елімінаційну терапію ізотонічними або гіпертонічними розчинами (лінійка препаратів Аква-маріс), санацію порожнини носа місцевими
бактерицидними антибіотиками (ізофра, полідекса), препарати, які регулюють утворення та
вміст носового секрету – мукомодифікатори
(синупрет).
Критеріями одужання дітей, хворих на
запалення слухової труби була нормалізація
отоскопічної картини, показників аудіометричного дослідження, та даних динамічної імпедансометрії в стані спокою, при пробах Тойнбі та
Вальсальви.
Аналіз отриманих результатів імунологічних показників у СГОСТ і РГС при різних схемах лікування показав, що в СГОСТ пацієнтів із
ЗСТ при застосуванні даної схеми відбувалося
збільшення рівня секреторного імуноглобуліну
А до 1,45 г/л, а у РГС – до1,3 г/л. Кількість прозапального імуноглобуліну G у РГС дітей при
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

всіх варіантах терапії достовірно знизилася до
рівня практично здорових дітей.
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 застосування запропонованої нами схеми.
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О.Е. ЛАМЗА, В.В. КОВТУНЕНКО, Л.В. БОРОДУЛЯ (ДНІПРОПЕТРОВСК, УКРАЇНА)
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОТОЛАРИНГОЛОГІВ
В ПРИЙМАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ ЛІКАРНІ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ
Комунальний заклад «Дніпропетровська
міська лікарня №8» Дніпропетровської обласної
ради надає повний обсяг цілодобової отоларингологічної та офтальмологічної допомоги 2 рівня
дорослому та дитячому населенню м. Дніпропетровська. Вся невідкладна ЛОР та офтальмологічна допомога дітям та дорослим м. Дніпропетровська сконцентрована на базі цієї лікарні.
До структури лікувального закладу входять 200 стаціонарних ліжок (з них 95 – для лікування хворих з ЛОР-патологією), цілодобове
приймальне
відділення,
ВАІТ,
клінікодіагностична лабораторія та рентген-відділення,
консультативна поліклініка на 110 відвідувань
за зміну з денним стаціонаром.
В приймальному відділенні закладу здійснюється не тільки оформлення хворих до відділень стаціонару, а організовано цілодобове
надання невідкладної допомоги (амбулаторної
та стаціонарної) з можливістю проведення невідкладних хірургічних втручань в окремих ургентних операційних розташованих, як і приймальне відділення, на першому поверсі будівлі
лікарні. Цілодобово в приймальному відділенні
працює 1 лікар отоларинголог, який має сертифікати з дитячої та дорослої отоларингології.
Відділення має необхідний перелік діагностичного та оглядового обладнання; в ургентних операційних в наявності операційні мікроскопи, наркозно-дихальна апаратура. Також на
площах приймального відділення розташована
реанімаційна зала для ургентних хворих, які
надходять в важкому стані, оглядові кімнати, які
працюють в цілодобовому режимі; маніпуляційний кабінет; ізолятори, санпропускники (для
дітей та дорослих окремо).
Для виконання одного з завдань Національного плану дій на 2013 рік, затвердженого
Указом Президента України, а саме – розробки
нормативів навантаження на медичних працівників у закладах охорони здоров'я, що надають
вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу
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(для багатопрофільних лікарень інтенсивного
лікування – ЛІЛ), залежно від обсягу наданої
допомоги на базі КЗ «Дніпропетровська міська
лікарня №8» ДОР згідно наказу МОЗ України на
протязі 2-х тижнів проводились фотохронометражні дослідження роботи лікарів закладу, в
тому числі – лікарів приймального відділення
які працювали як в денний час, так і в вечірньонічні зміни. Дослідження проводилися протягом
2-х тижнів в цілодобовому режимі з 21.01.2013
року по 04.02.2013 року з вихідними днями
включно. По приймальному відділенню дослідженням охоплено 28 робочих змін – 14 денних
(10 в робочі та 4 в вихідні дні) і 14 вечірньонічних змін. Кількість лікарів, за діяльністю
яких велось спостереження в приймальному
відділенні – 6 осіб.
Аналіз фотохронометражних спостережень за роботою лікарів-отоларингологів приймального відділення, які працюють в денний час
показав, що їх основна діяльність складається в
основному з надання консультативної та невідкладної амбулаторної допомоги населенню з
ЛОР патологією (діти та дорослі). З’ясовано, що
в структурі навантаження лікаря отоларинголога
приймального відділення в денний час інша медична діяльність, спрямована на надання консультативної допомоги хворим без госпіталізації
їх до відділень стаціонару cкладає найбільшу
частку – 56 % (287,5 хв.), діяльність, пов’язана з
оглядом хворих, які звернулись до приймального відділення і були в подальшому госпіталізовані до стаціонарних відділень лікарні, або проведенням амбулаторних хірургічних втручань –
21,3% (109,8 хв.). Особливу увагу звертає той
факт, що найбільший обсяг консультативної
допомоги хворим лікарями приймального відділення надається після закінчення роботи консультативної поліклініки. В результаті навантаження на чергових лікарів отоларингологів різко
зростає після 15 години, оскільки до приймального відділення звертаються хворі, що потребу-
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ють як невідкладної, так і консультативної допомоги.
Враховуючи, що патологія ЛОР органів є
однією з найбільш частих причин звернень за
амбулаторною медичною допомогою, а також
може бути причиною загрозливих станів з розвитком декомпенсації важливих функцій (дихання,гемостазу), саме раціональне використання
часу
роботи
чергових
лікарівотоларингологів для надання невідкладної ЛОР
допомоги є дуже важливим в роботі ЛІЛ.
Після проведення експертної оцінки раціональності витрат робочого часу адміністрації

лікарні було запропоновано переглянути графік
роботи консультативної поліклініки «Дніпропетровської міської лікарні №8» ДОР в напрямку
організації роботи поліклінічного відділення в 2
зміни, що розвантажить консультативний прийом, покладений на чергових лікарів і дасть їм
змогу більше часу займатися хворими, які звернулися за наданням невідкладної допомоги та
знаходяться на стаціонарному лікуванні. Консультативна робота лікарів-отоларингологів в
денний час в лікарні інтенсивного лікування
може
здійснюватись
у
консультативнодіагностичному центрі (КДЦ) ЛІЛ.

© О.Е. Ламза, В.В. Ковтуненко, Л.В. Бородуля, 2013

С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.М. ПОНИЧ, О.Г. СПІВАК (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ГЕНЕТИЧНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ
ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В НАВКОЛОНОСОВИХ СИНУСАХ
Запальні захворювання навколоносових
синусів (ННС) відносяться до найбільш розповсюджених захворювань в практиці отоларинголога із можливою генетичною детермінантою
розвитку.
Метою дослідження було вивчення впливу точкових мутацій С-511 гена IL-1β і С-590Т
гена IL-4 на формування типу хронічного запального процесу в ННС у дітей.
Об’єктом дослідження була венозна кров
135 дітей. Першу групу (n=48) склали хворі на
хронічний гнійний синуїт, другу (n=52) – хворі
на хронічний поліпозний синуїт. Третя, контрольна група, складалася з 35 практично здорових дітей. Концентрацію цитокінів визначали
методом твердофазного імуноферментного аналізу. ПЛР-реакцію проводили із використанням
Taq-ДНК-полімерази та специфічних праймерів.
Дискримінацію алелей проводили за допомогою
специфічних ендонуклеаз рестрикції. Результатами дослідження була ідентифікація «мутантної» AVA-резистентного Т-алеля і «дикого» Салеля.
Встановлено, що розвиток хронічного запалення в ННС супроводжується зниженням
продукції IL-1β на фоні зростання продукції
протизапального IL-4. Найнижчий вміст IL-1β у
сироватці крові характерний для гнійного процесу, в той час як поліпозний синуїт асоціював
із найвищим рівнем продукції IL-4.
При дослідженні асоціації між продукцією IL-1β та IL-4 лімфоцитами периферійної
крові та генетичним поліморфізмом С-511Т і С-
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590Т генів IL-1β та IL-4 відповідно встановлено,
що наявність тіміну в 511 позиції промоторної
зони гена IL-1β асоціювала із збільшенням продукції відповідного цитокіну лімфоцитами, а
мутація С-Т в 590 позиції промоторної зони гена
IL-4 – із зростанням рівня IL-4 в сироватці периферійної крові.
Аналіз однонуклеотидного поліморфізму
С-511Т гена IL-1β серед груп дослідження дозволив виявити переважання «дикого» алелю в
обстежуваній популяції (60%). Характерними
для контрольної групи були найменша частота
зустрічальності С-алеля та зростання частоти
зустрічання «мінорного» Т-алеля. У той же час
як в групі хворих з хронічним гнійним запаленням ННП, так і в групі з поліпозним ураженням
ННП, відсоток зустрічальності поліморфного Талеля вірогідно зменшувався і становив 32% і
42% відповідно. Домінуючим генотипом серед
хворих першої групи був гомозиготний ССваріант, у той час як частки інших двох –
вірогідно меншими. При цьому СС-гомозиготи
характеризувалися найнижчим рівнем продукції
IL-1β. У хворих другої групи відсоток гомозигот
за «диким» алелем зменшувався, натомість зростала частка гетерозигот та гомозигот за «мутантним» Т-алелем.
Аналіз однонуклеотидного поліморфізму
С-590Т гена IL-4 серед груп дослідження дозволив виявити «мутантний» Т-варіант у 38%. Характерним для контрольної групи було переважання С-алелю – 76,7%. У групі хворих відсоток зустрічання поліморфного Т-алелю вірогідно збіЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

льшувався і становив 34,6%(n=36) і 53,1%(n=51)
відповідно. При аналізі окремих груп дослідження виявлено переважання гетерозиготного варіанту як у контрольній вибірці – 42,86% осіб, так і
в групах хворих на ХС (ХГС–53,85% і ХПС –
77,08%). Частка гетерозигот була вірогідно
більшою серед хворих на поліпозне враження
ННП в порівнянні із двома іншими групами.
Збільшення продукції IL-1β лімфоцитами
при реалізації запального процесу в ННС може

бути пов’язана із наявністю «мутантного» Талеля однонуклеотидного поліморфізму С-511Т
гена IL-1β. При цьому мінорна Т-алель володіє
протективним ефектом щодо розвитку хронічного гнійного запалення (OR=0,27). «Мутантний» Т-алель простого однонуклеотидного поліморфізму С-590Т гена IL-4 асоціює із збільшенням продукції відповідного цитокіну і може
свідчити про підвищений ризик розвитку поліпозної форми хронічного синуїту (OR=2,40).

© С.А. Левицька, О.М. Понич, О.Г. Співак, 2013

В.І. ЛЕШАК, В.І. ПОПОВИЧ, Н.Ю. ДЯЧУН, Л.О. ЖОЛУДЄВА
(УЖГОРОД, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК; УКРАЇНА)
РОЛЬ ІМУНОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ В ДІАГНОСТИЦІ РАКУ НОСОГЛОТКИ
Попри всі досягнення в медицині та онкології за останні десятиліття, не вдалося істотно
покращити показники ранньої діагностики раку
носоглотки (РН). В 70-90% випадків РН діагностується на ІІІ-ІV стадіях хвороби (En Pee L.
PeiRGun L.1992р; Albiruni R.A. Razak 2010).
Успіхи в ранній діагностиці злоякісних
новоутворень інших локалізацій, зокрема гортані, зумовлені виділенням груп ризику хвороби,
активною диспансеризацією та застосування
онкомаркерів. Сероепідеміологічні дослідження
демонструють, що 80-90% пацієнтів РН, мають
підвищені титри IgA та IgG до VCA ВЕБ, в той
час, в здорових осіб цей показник не перевищує
13%, але роль ВЕБ в онкогенній трансформації
залишається неясною.
Загальновідомо, що процес від здорової
тканини до метаплазії, дисплазії та малігнізації
займає від декількох місяців до декількох років.
Можна припустити, що РН розвивається на фоні
хронічного захворювання носоглотки асоційоване з ВЕБ, яке має свої симптоми, маркери і
може формувати групу ризику.
Метою дослідження було вивчення змін
слизової носоглотки у хворих з гіпертрофічним
назофарингітом (ГН) за наявності критично підвищених титрів IgG або/і до VCA р-18 та або/і
до EBNA-1 ВЕБ вище 200 Од/мл (норма < 22
Од/мл)
В дослідження включено 78 дорослих
осіб, у яких зафіксовані критично високі титри
антитіл до ВЕБ, що проходили обстеження в

Закарпатській ОКЛ за період з 2008-2012рр.
Крім загальновживаних методик обстеження
проводилась фіброепіфарингоскопія, визначення сироваткового IgG до VCA р-18, EBNA-1
ВЕБ за допомогою імуноферментного методу
(ELISA), та при наявності показів, проводилась
біопсія з носоглотки. Серед обстежуваних були
35(45%) жінок та 43(55%) чоловіки. Крайні вікові межі 19 - 59 років. Найбільш частими скаргами у обстежуваних хворих були: утруднене
дихання носом у 30%, першіння, відчуття «комка» в горлі у 80% хворих, відчуття «стікання»
по задній стінці глотки в 50% пацієнтів, рецидивуючі риніти, фарингіти, тонзиліти, часті ГРВІ у
58,3% пацієнтів, частий вечірній субфебрилітет
в 41,7% та поліаденопатія лімфовузлів задньої
шийної групи у 37% пацієнтів.
Підвищені титри IgG (≥200 Од/мл) до
VCA р-18 виявлені у 59 хворих (76%) , до
EBNA-1 ВЕБ в 29 хворих (37%). У чотирьох
хворих (5%) із 78 обстежуваних, виявлені підвищені титри IgG вище вказаного рівня до обох
антигенів. У 21 пацієнта виявлена гіперплазія
тканин носоглотки та виконана біопсія з найбільш підозрілого місця. В одного (4.7%) гістологічно верифікований недиференційований рак
носоглотки Т1N0M0.
Пацієнти з клінікою тривалого хронічного
гіпертрофічного назофарингіту, у яких зафіксовані високі титри Ig G до VCA р-18 та EBNA-1
ВЕБ (понад 200 Од/мл), складають групу ризику
РН. В 4.7% таких хворих виявляється РН.

© В.І. Лешак, В.І. Попович, Н.Ю. Дячун, Л.О. Жолудєва, 2013
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О.Д. ЛИВШИЦ, В.Н. ВАРЕНЯ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ РАБОТЫ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ СЛУХА И РЕЧИ
У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С БИНАУРАЛЬНЫМ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ
У большинства людей, страдающих снижением слуха, потеря слуха двусторонняя, и в
этом случае бинауральное слухопротезирование
является физиологичным и естественным. Т.к.
когда «работает» только одно ухо, человек теряет способность локализовать звук, что создает
трудности в повседневной жизни, и решить эту
проблему не поможет даже самый новый и высокотехнологичный слуховой аппарат (СА). В
процессе восприятия и распознавания звуков
электрические импульсы поступают в оба полушария головного мозга. Многие из них передаются из левого уха в правое полушарие и наоборот. Корректируя потерю слуха, две слуховые системы восстанавливают нарушенный
«слуховой баланс» и заново создают природный
стереоэффект.
Под нашим наблюдением находилось 12
пациентов в возрасте от 18 до 45 лет с двусторонней сенсоневральной тугоухостью 3-4 степени с крутонисходящим типом кривой и обрывами на 3-4 кГц по костной проводи- мости,
имеющих опыт ношения СА на одно ухо. У всех
пациентов была сформированная речь, но отмечалось нарушение звукопроизношения. Все пациенты были протезированы бинаурально.
Для выбора метода работы по реабилитации с этими пациентами нами была использована и дороботана анкета-вопросник. В анкету
помимо вопросов, констатирующих снижение
слуха,
были
включены
и
социальноориентированные вопросы (затруднение при
прослушивании радио и телевизора, телефонного и дверного звонков, шум воды из крана, затруднение при пользовании мобильной связью,
раздражающие звуковые сигналы при пользовании кухонной посудой и т.д.). Затем были проведены следующие этапы работы: первичная
настройка слуховых аппаратов, проведение зву-

коречевого тестирования на предмет соответствия правильности настройки слуховых аппаратов и при необходимости проведение перенастройки с участием сурдопедагога.
В дальнейшем сурдопедагогом проводилась серия занятий по развитию слухового восприятия и коррекции речи с пациентами на материале обиходно-разговорных тем, а также различение голоса человека на фоне других неречевых
бытовых сигналов, опознавание бытовых сигналов, определение различных характеристик звуков (интенсивность, длительность, высота и др.),
различие и опознавание отдельных звуков речи
(интонация, ритм), фонемных признаков (твердость-мягкость, место артикуляции и др.), опознавание изолированных слов, предложений, понимание слитной речи, коррекция звукопроизношения в случае необходимости.
Совместная и эффективная по результативности работа сурдолога и сурдопедагога с
пациентами данной группы показала, что протезированные бинаурально понимают речь и диалог значительно лучше, чем те, кто пользуется
лишь одним СА. У них повышается разборчивость речи в шумной обстановке и при разговоре с несколькими собеседниками, улучшается
внятность звуков речи. С двумя СА наши пациенты отмечали умение избирательно слышать
необходимые окружающие звуки, улучшение
способности локализовать звук, определять степень его удаленности и качество. Все пациенты
наблюдали более высокий уровень слухового
комфорта.
Таким образом, следует отметить, что при
обращении к сурдологу пациентов со сниженным слухом, ведущих активный образ жизни
актуально бинауральное слухопротезирование с
последующими совместными занятиями с сурдопедагогом.

© О.Д. Лившиц, В.Н. Вареня, 2013

О.Д. ЛИВШИЦ, Е.А. РУДАЯ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ТУГОУХОСТИ. ЧТО ВЫБРАТЬ?
Проблема реабилитации больных с тугоухостью и глухотой является одной из актуальных социальных, медицинских и педагогиче-

164

ских проблем. Одним из методов реабилитации
таких больных является слухопротезирование.
Современные цифровые слуховые аппараты
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

воздушного звукопроведения благодаря своим
особенностям и многофункциональности позволяют наиболее полно использовать весь динамический диапазон остаточного слуха пациента.
Выбор метода настройки слухового аппарата
(СА) имеет большое значение и не всегда рекомендуемая программой настройка является
окончательной.
На сегодняшний день существует многообразие методов настройки СА, процесс полностью автоматизирован. В основу большинства формул настройки положены пороги слышимости, хотя часто пациенты ориентируются
на уровень комфортного звучания. Методы,
основанные на данных только лишь тональной
пороговой аудиометрии, были разработаны для
коррекции сенсоневральной тугоухости. При
кондуктивной и смешанной тугоухости требования к параметрам усиления СА меняются с
учетом
костно-воздушного
интервала
(КВИ).
При выборе метода настройки СА принимают во внимание не только степень потери
слуха, а также форму тугоухости. Подробней
остановимся на линейных методах настройки
СА. Метод СORELL в основном используется
для компенсации сенсоневральной и смешанной
тугоухости. Для сенсоневральной тугоухости
применяют формулы 1/3, 1/2 и 2/3 усиления, при
смешанной тугоухости к этой формуле добавляют КВИ. Наш опыт применения метода
CORELL подтверждает высокую эффективность
у пациентов со смешанной тугоухостью, которые наряду с комфортным звучанием отмечают
хорошую разборчивость речи.
Метод LYBERGER используется для сенсоневральной потери слуха, поэтому величина
усиления равна 1/2 порогов слышимости, а при
наличии смешанной тугоухости к формуле 1/2
усиления добавляют 1/4 ширины КВИ.

В методе POGO так же используется
принцип 1/2 усиления, но с дополнительным
уменьшением усиления на низких частотах
(250-500 Гц). Этот метод используется при потерях слуха меньше или равным 80 дБ.
Если имеет место сужение динамического
диапазона, то лучше применить методы настройки с принципом нелинейности. Нелинейные методы настройки СА – семейство NAL и DSL.
Семейство методов NAL основано на
принципе уравнения соотношения громкости в
области частотного спектра речи, усиливая его
составляющие до уровня наиболее комфортного
восприятия. За счет чего улучшается разборчивость речи. Особенностью этого метода является обеспечение большего усиления для средних
частот и меньшего для высоких и низких частот.
Метод NАL-R использует усиление не 1/2, как в
линейных методах, а коэффициент 0,31 дБ на
каждый дБ потери слуха, что дает более мягкое
и гибкое усиление. Если сравнивать методы
NAL-NL1 и DSL то для них общим является
одинаковое усиление на средних частотах
(1кГц, 2кГц), но разные предписания усиления
на низких и высоких частотах.
У пациентов с послеоперационными полостями следует учитывать также акустические
параметры индивидуального ушного вкладыша:
длина вкладыша, наличие и форма вентиляционного отверстия, демферы. Эти показатели
влияют на уровень и характеристику звука на
выходе из СА.
Таким образом, к выбору метода настройки СА сурдолог должен подходить индивидуально и корректировать тугоухость с учетом не
только степени, но и типа, при необходимости
корректируя параметры настройки вручную.
Обязательно нужно учитывать порог дискомфорта и акустические параметры индивидуального ушного вкладыша.

© О.Д. Лившиц, Е.А. Рудая, 2013

Е.В. ЛУКАЧ, В.Я. ДІХТЯРУК, Ю.О. СЕРЕЖКО, Р.І. КРАСІЙ, В.В. СТРИЖАК,
В.М. ПАШКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗЛОЯКІСНИМИ
НОВОУТВОРЕННЯМИ РОТОВОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ
Метою дослідження є вивчення результатів лікування, різних схем застосування хіміотерапії у комбінованому лікуванні хворих із
злоякісними новоутвореннями ротової частини
глотки.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Матеріали і методи. В дослідження було
включено 56 хворих (основна група) із злоякісними новоутвореннями ротової частини глотки, які
не отримували попереднього лікування. Крім того,
проводився ретроспективний аналіз архівного ма-
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теріалу що містив групу з 53 хворих на рак ротової
частини глотки які отримали лікування в тільки у
вигляді курсу променевої терапії.
Всі хворі мали 3-4 стадію захворювання.
У 49 (87,5%) хворих основної групи і у 40
(75,5%) хворих архівної групи виявили реґіонарні метастази, із них у 17(34,7%) хворих основної групи і у 13 (24,5%) хворих архівної групи –
двобічні метастази.
В першу підгрупу основної групи ввійшло
29 хворих, які на першому етапі лікування
отримували неоад`ювантну хіміотерапію. Лікування складалось з трьох циклів за схемою: паклітаксел у дозі 175 мг/м2 та карбоплатин 350
мг/м2 (або цисплатин 100 мг/м2) в перший день.
З першого по п’ятий дні – 5-фторурацил 800
мг/м2/на добу. Перерва між циклами неоад’ювантної хіміотерапії становила 21 день. Після проведених 3-х циклів неоад`ювантної хіміотерапії і 3-х тижневої перерви, усім хворим
призначався курс телегаматерапії за розщепленим методом в сумарній вогнищевій дозі (СВД)
65 Гр. Двадцять хворих другої підгрупи основної групи отримували поєднану (системну) хіміотерапію за схемою: паклітаксел у дозі 65 мг/м2
один раз на тиждень під час курсу телегаматерапії. Третю підгрупу основної групи склали 7
хворих які отримували регіонарну хіміотерапію
в басейн зовнішньої сонної артерії за схемою : 5
фторурацил в дозі 250 мг, які вводили в дні проведення телегаматерапії за (1-1,5) години до
опромінення. Цисплатин (10 мг) вводили в дні
вільні від телегаматерапії.
Сумарна доза цисплатини складала 100150мг, а 5-фторурацила – 5000 мг на курс лікування. В цей час пацієнтам проводилась телегаматерапія по радикальній програмі.

Архівну групу склали 53 хворих на рак
ротової частини глотки які отримали лікування
в вигляді радикального курсу телегаматерапії по
розщепленому методу в сумарній вогнищевій
дозі (СВД) 65 Гр.
Результат лікування оцінювали ступенем
регресу пухлини за критеріями ВОЗ через місяць після закінчення комбінованого лікування
на підставі КТ-досліджень з контрастуванням,
даних лікувального патоморфозу та клінічного
обстеження.
Результати нашого дослідження показали
перевагу послідовного хіміопроменевого лікування, яке включає в себе 3 цикла неоад’ювантної поліхіміотерапії та курсу променевої терапії при лікуванні хворих зі злоякісними
новоутвореннями ротової частини глотки 3-4
стадії . Цей метод лікування дозволив досягти
кращих безпосередніх результатів (об’єктивна
відповідь 93,1%), а також підвищення виживаності хворих цієї категорії (однорічна виживаність склала 86%, дворічна – 56%).
Поєднана системна хіміотерапія під час
телегаматерапія у хворих на рак ротової частини
глотки сприяла у 80 % випадках об’єктивній
відповіді пухлини на лікування, однорічна виживаність склала 85%, а дворічна – 68%.
В архівній групі після проведеного курсу
променевої терапії об’єктивна відповідь складала 51%, однорічна виживаність становила 18%,
а дворічна – 5%.
Таким чином, кращі безпосередні результати лікування та значно вищі показники однорічного та дворічного виживання хворих на рак
ротового відділу глотки спостерігаються при
хіміопроменевому лікуванні у порівнянні з курсом променевої терапії.

© Е.В. Лукач, В.Я. Діхтярук, Ю.О. Сережко, Р.І. Красій, В.В. Стрижак, В.М. Пашковський, 2013

І.В. МАЛЬОВАНА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ, О.І. ЯШАН, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
ЗАПАЛЬНІ ТА ІНШІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по запальних та інших захворюваннях зовнішнього слухового ходу. Публікації запальних та
інших захворювань зовнішнього слухового ходу
оториноларингологами Тернопільщини розпочались з 1974 року. За період з 1974 по 2012 рр.
опубліковано 21 наукову роботу, що становить
1,95 % від загального числа (1102) наукових
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публікацій оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней”
(м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових
хвороб” (м. Київ), “Інфекційні хвороби” (м. Тернопіль), книзі “Дифференциальный диагноз по
клиническим симптомам в оториноларингологии” (м. Київ), збірниках “X з’їзд оториноларинЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

гологів України” (м. Судак), “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль), “Тезисы докладов VI съезда отоларингологов УССР” (м. Львів). Серед опублікованих
робіт 1 стаття, 7 тез, 1 спостереження практики,
12 оглядових робіт.
Запальним захворюванням зовнішнього
слухового ходу присвячено цілий ряд публікацій (15). Так, Г.С. Протасевич і Е.В. Савчук
(2006) в оглядовій роботі “Фурункул зовнішнього слухового ходу” (повідомлення 1) описали
загальні відомості про фурункул зовнішнього
слухового ходу, етіологію, клінічні прояви, діагностику та диференційну діагностику даної
патології. Ці ж автори (2007) в повідомленні 2
навели лікування, ускладнення, рецидиви, прогноз та профілактику фурункула зовнішнього
слухового ходу.
В.М. Присіч (1975) в тезах “Лечение разлитого воспаления наружного слухового прохода спиртовым экстрактом прополиса” поділився
досвідом лікування розлитого запалення зовнішнього слухового ходу, що супроводжує хронічний гнійний середній отит, 20 % спиртовим
екстрактом прополісу. Методика лікування заключалась в ретельному висушуванні слухового
хода стерильним ватничком і вкладанні турундочок, змочених 20 % спиртовим екстрактом
прополісу (вранці і ввечері). Лікування, проведене у 22 осіб віком від 23 до 60 років, виявилось ефективним у 20 осіб. У 2 людей з’явились
ознаки підвищеної чутливості до прополісу.
Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич, П.В.
Ковалик і співавтори (2001) в тезах “Особливості місцевого лікування дифузного зовнішнього
отиту” проаналізували результати лікування
10 % спиртовим розчином прополісу 15 хворих
на дифузний зовнішній отит віком від 9 до 37
років. Прополіс закрапували після ретельного
очищення зовнішнього слухового ходу від згущеного епідермісу і патологічного ексудату по
3-4 краплі 2-4 рази на день або вводили турунду,
змочену в розчині прополісу, і кожні 4 год продовжували закрапувати цей препарат на турунду. Лікування виявилось ефективним. Відмічено, що 10 % спиртовий розчин прополісу являється ефективним засобом місцевого лікування
дифузного зовнішнього отиту.
П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин і співавтори (2007) в тезах “Місцеве
лікування дифузного зовнішнього отиту” навели
дані про результати лікування 10 % спиртовим
розчином прополісу 23 хворих на дифузний зовнішній отит віком від 9 до 59 років. Методика
лікування була такою, як і в попередній роботі.
В результаті проведеної терапії у всіх спостережуваних хворих було досягнуто одужання до 3Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

4-го дня від початку лікування. Автори відмітили ефективність 10 % спиртового розчину прополісу в місцевому лікуванні дифузного зовнішнього отиту.
В тезах “До питання місцевого лікування
дифузного зовнішнього отиту” А.П.Ковалик,
Н.С. Гілейко, У.Р. Дужик в співавторстві (2012)
описали результати лікування цим препаратом
за такою ж методикою 25 хворих на дифузний
зовнішній отит у віці від 19 до 40 років. Відмічена висока ефективність 10 % спиртового розчину прополісу в місцевому лікуванні дифузного зовнішнього отиту. Підкреслено, що використання цього препарату в місцевому лікуванні
дифузного зовнішнього отиту суттєво покращує
самопочуття хворих, значною мірою усуває основні симптоми захворювання.
В оглядовій статті “Дифузний зовнішній
отит” (повідомлення 1) Г.С. Протасевич і Е.В.
Савчук (2006) описали загальні відомості, етіологію, клінічні прояви, діагностику та диференційну діагностику цієї патології.
В оглядовій статті “Грибковий зовнішній
отит” (повідомлення 1) Г.С. Протасевич, І.В.
Мальована і Е.В. Савчук (2007) описали загальні відомості про цю патологію, етіологію та клінічні прояви її. Ці ж автори (2007) в повідомленні 2 навели діагностику, лікування, рецидиви, прогноз, профілактику при грибковому зовнішньому отиті. Г.С. Протасевич і Е.В. Савчук
(2007) в огляді “Грануляційний зовнішній отит”
описали загальні відомості про цю патологію,
етіологію, клінічні прояви, діагностику, диференційну діагностику, лікування та рецидиви
даного захворювання.
І.А. Яшан і Є.М. Єдинак (1983) в тезах
“Местная нормобарическая оксигенация в лечении больных наружными отитами” повідомили
про застосування цього методу в комплексному
лікуванні 47 хворих з різними формами зовнішнього отиту: обмеженим, дифузним, грануляційним зовнішнім отитом (у 1 пацієнта). Після
ретельного туалету шкіри зовнішнього слухового ходу і введення антибактерійних чи протигрибкових препаратів проводили оксигенацію
зовнішнього вуха. Оксигенацію виконували через тонку полівінілхлоридну трубку діаметром
1-1,5 мм. Швидкість подачі кисню коливалась
від 150 до 200 мл газу за 1 хвилину. Після сеансу оксигенації вводили емульсії і мазі на жировій основі.
Встановлено, що оксигенація у частини
хворих в значній мірі сприяла одужанню. Особливо ефективним виявилось вдування кисню у
хворих на зовнішній отит, викликаний коковою
флорою, а також грибами роду Кандида. Менш
ефективною виявилась місцева оксигенотерапія

167

при пліснявому отомікозі і алергійних зовнішніх
отитах.
Ю.М. Андрейчин. Г.С. Протасевич, О.І.
Яшан і співавтори (2000) опублікували оглядову
статтю “Застосування прополісу при гострих
захворюваннях зовнішнього і середнього вуха”,
в якій навели використання цього продукту
бджільництва при дерматиті, екземі зовнішнього слухового ходу і вушної раковини, грануляційному зовнішньому отиті, отомікозах, обмеженому і дифузному зовнішньому отиті, а також
гострому середньому отиті. Г.С. Протасевич і
Е.В. Савчук (2007) в оглядовій роботі “Злоякісний зовнішній отит” (повідомлення 1) навели
загальні відомості про цю форму зовнішнього
отиту, її етіологію, патогенез, клінічні прояви.
Ці ж автори (2009) в повідомленні 2 описали
діагностику, диференційну діагностику, лікування, ускладнення, летальність, рецидиви, прогноз, профілактику злоякісного зовнішнього
отиту.
Г.С. Протасевич і Е.В. Савчук (2008) в
оглядовій роботі “Інші форми зовнішнього отиту” описали геморагічний, дифтерійний, псевдодифтерійний, туберкульозний, сифілітичний,
гіпертрофічний зовнішній отит.
Інші захворювання зовнішнього слухового ходу опубліковані в 6 наукових роботах. Так,
Л.М. Скакун (1976) в спостереженні з практики
“Посттравматическая фиброзная атрезия наружного слухового прохода, осложненная холестеатомой” описав хворого 13 років з цією патологією, який біля 2 років назад переніс травму
голови. Під операційним мікроскопом була видалена мембрана, що перекривала зовнішній
слуховий хід, під якою виявлена холестеатома.
Г.С. Протасевич (2004) в тезах “Кровотечение из уха” навів етіологію, клініку, діагностику, диференційну діагностику кровотечі з вуха, перелічив захворювання, при яких вона зустрічається (їх виділено 3 групи: захворювання
зовнішнього слухового ходу; захворювання середнього вуха; захворювання горла).
Г.С. Протасевич і П.В. Ковалик (2005) в
оглядовій роботі “Кровотеча з вуха” навели етіологію і патогенез вушної кровотечі. Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, Е.В. Савчук і співавтори
(2009) в оглядовій статті “Кровотеча з вуха”
(повідомлення 2) описали класифікацію, клініку, діагностику, диференційну діагностику, лікування, прогноз та профілактику цієї патології.

О.І. Яшан, І.А. Яшан, Є.В. Глух і співавтори (2004) в тезах “Класифікація викривлень
зовнішнього слухового ходу” навели класифікацію викривлень цього ходу. Автори запропонували розділити стани зовнішнього слухового
ходу по відношенню частини барабанної перетинки, які видні при максимальному відтягуванні вушної раковини та спростовуванні вигину слухового ходу. Вони запропонували класифікацію викривлень зовнішнього слухового ходу за наступними ступенями (нульовий, перший, другий, третій, четвертий) і дали визначення цих ступенів. Відмічено, що така диференційована оцінка стану зовнішнього слухового
ходу дозволяє правильно визначити хірургічний
підхід до барабанної порожнини під час тимпанопластики.
В тезах “Анатомічні особливості зовнішнього слухового ходу та класифікація його викривлень” О.І. Яшан, І.А. Яшан і Н.І. Іванчук
(2005) описали ці особливості та класифікували його викривлення. З метою визначення особливостей у різних популяцій людей ними було
обстежено 114 зовнішніх слухових ходів у 60
здорових осіб віком від 8 до 53 років, серед
яких було 3 араби та 5 негрів. При цьому визначали лінійні розміри зовнішнього слухового
ходу у двох напрямках – вертикальному і горизонтальному. Крім геометричних розмірів, визначали об’єм зовнішнього слухового ходу,
ступінь його викривлення. Визначено чотири
ступеня викривлення зовнішнього слухового
ходу (перший, другий, третій, четвертий). Підкреслено, що диференційована оцінка анатомічних особливостей зовнішнього слухового ходу дозволяє правильно визначити хірургічний
підхід до барабанної порожнини під час тимпанопластики.
Таким чином, наукові публікації оториноларингологів Тернопільщини по запальних та
інших захворюваннях зовнішнього слухового
ходу становлять 1,95 % від загального числа
(1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Частіше публікувались роботи по запальних захворюваннях, рідше – по
інших захворюваннях.
Вважаємо, що описані в цій статті відомості матимуть теоретичне і практичне значення
як для оториноларингологів, так й для хірургів.
терапевтів, сімейних лікарів та інших спеціалістів.
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І.В. МАЛЬОВАНА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.З. САВРАС, М.М. МОГИТИЧ, У.Р. ДУЖИК
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУЇТУ
Метою нашої роботи був аналіз наукових
робіт оториноларингологів Тернопільщини по
місцевому лікуванню хронічного гнійного верхньощелепного синуїту. Публікації наукових робіт оториноларингологами Тернопільщини по
цьому питанню розпочалось з 1961 року. За період з 1961 по 2012 рр. місцеве лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуїту описане в 14 публікаціях, що складає 1,27 % від
всіх опублікованих наукових робіт (1102) оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Вестник оториноларингологии” (м. Москва),
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней”
(м. Київ), “Інструктивно-методичному листі” (м.
Тернопіль), збірниках: “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”
(м. Тернопіль), “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль), “VIII
з’їзд оториноларингологів України” (м. Київ),
“Матеріали 1-го Міжнародного конгресу з інтегративної антропології” (м. Київ), “Пленум научного общества оториноларингологов УССР”
(м. Сімферополь), кандидатській дисертації (м.
Тернопіль), авторефераті кандидатської дисертації (м. Київ), “Сборнике рефератов НИР и
ОКР: Медицина и здравоохранение” (м. Москва). Серед опублікованих робіт 4 статті, 5 тез, 1
анотація, 1 інструктивно-методичний лист, 1
дисертація, 1 автореферат дисертації, 1 реферат
дисертації.
Першою науковою роботою, в якій розглядалось лікування хронічних гнійних верхньощелепних синуїтів, було “Инструктивнометодичное письмо по диагностике и лечению
хронических синуитов”, написане завідувачем
кафедри оториноларингології медичного інституту О. А. Кантором (1961). В ньому автор описав різні методи лікування, в тому числі й місцеве, цієї патології верхньощелепної пазухи.
Пізніше опубліковано ряд робіт про місцеве застосування різних препаратів при лікуванні
хронічного гнійного верхньощелепного синуїту.
Так, Є.М. Єдинак (1981) застосував тривалу перфузію верхньощелепної пазухи при лікуванні хворих верхньощелепними синуїтами за
допомогою апарата власної конструкції. Автором відмічено, що повільне промивання верхньощелепної пазухи за допомогою сконструйованого ним апарата в порівнянні з застосуванням шприців забезпечує наступні переваги: 1)
можливість виконання процедури без участі
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асистента; 2) створення оптимальних умов для
дії лікарських засобів, що вводяться в розчині;
3) збільшення часу контакту лікарської речовини з тканинами пазухи.
Є.М. Єдинак, І.О. Ситник і І.А. Яшан
(1981) навели відомості про поєднане застосування антибіотиків і нормобаричної оксигенації
при хронічних верхньощелепних синуїтах у 65
хворих віком від 13 до 60 років. При цьому авторами встановлено, що нормобарична оксигенація приносових пазух дозволяє зменшити
концентрацію антибіотика і тим самим відповідає принципу ощадливої терапії хворих на верхньощелепні синуїти. Підкреслюється, що комплексне лікування осіб, які страждають хронічним гнійним верхньощелепним синуїтом, з застосуванням тривалої перфузії десенсибілізувальною сумішшю і нормобаричної оксигенації
значно підвищує ефективність лікування. Зменшення концентрації антибіотика в 50 разів і значне скорочення тривалості перебування хворого
на ліжку дає безсумнівний економічний ефект.
Є.М. Єдинак (1979) повідомив про успішне застосування примусової аерації в комплексному лікуванні хворих на верхньощелепні синуїти.
В подальшому з’явилось ряд робіт Є.М.
Єдинака (1981, 1982, 1982, 1982, 1982), в тому
числі кандидатська дисертація (1982), про примусову аерацію в комплексному лікуванні хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синуїт. Нормобарична оксигенація здійснювалась від кисневого балона з редуктором або від
кисневої подушки через апарат Боброва. Примусову аерацію проводили за допомогою мікрокомпресора для кімнатного акваріума. Процедуру здійснювали 1-2 рази на день. Швидкість подачі повітря чи кисню коливалась від 400 до 600
см3 за 1 хв.
Автором відмічено, що застосування
примусової аерації дозволяє використовувати
антибіотики в фізіологічних концентраціях, значно скорочує термін лікування, забезпечуючи
при цьому більш стійкий його результат.
Це свідчить про високу терапевтичну
ефективність примусової аерації в комплексному лікуванні хворих на хронічний верхньощелепний синуїт, підкреслив автор.
П.В. Ковалик, О.П. Водовіз і А.П. Ковалик (2000) використали сорбент ентеросгель в
комплексному лікуванні 40 хворих на хронічний
гнійний верхньощелепний синуїт віком від 16
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до 67 років. Пацієнтам у верхньощелепні пазухи
вводили суміш ентеросгелю й антибіотика, до
якого були чутливими мікроорганізми. Після
пункції голкою Куликовського верхньощелепну
пазуху промивали ізотонічним розчином натрію
хлориду і в неї вводили суміш ентеросгелю і
водного розчину антибіотика і співвідношенні
1:2. На одну маніпуляцію використовували 4-10
мл такої суміші з розрахунку, щоб на одне введення припадало 250000-500000 ОД антибіотика
(пеніцилін, стрептоміцин тощо). Пункції проводили через день. На підставі проведених досліджень автори дійшли висновків: 1) ентеросгель
є ефективним засобом в лікуванні хронічного
гнійного верхньощелепного синуїту; 2) застосування сорбенту ентеросгелю при терапії хронічного гнійного верхньощелепного синуїту дозволяє скоротити термін лікування на 3-4 дні; 3)
отримані результати дають підстави рекомендувати ентеросгель для широкого впровадження в
клінічну практику при лікуванні хронічних
гнійних верхньощелепних синуїтів.
В.А. Мельник і Ю.М. Андрейчин (1995)
застосували комплексну детоксикаційну терапію хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт. З метою форсованого виведення
токсичних речовин тканинного розпаду і мікроорганізмів з слизової оболонки ураженої верхньощелепної пазухи в неї вводили через дренаж
15 % розчин сормантолу на 5 хв. Після цього в
пазуху вводили 25 % розчин сорбенту полівінілпірролідону низькомолекулярного медичного
на 1-3 хв. Цим методом автори лікували 32 хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синуїт. Лікування виявилось ефективним. Авторами підкреслено, що на сучасному етапі застосування комплексної сорбційної терапії дозволяє скоротити курс лікування, добитись стійких
віддалених результатів, знизити вартість лікування за рахунок відносно низької ціни сорбенту і в кінцевому результаті скоротити економічні витрати при хронічному гнійному верхньощелепному синуїті.
В.А. Мельник (1995) застосував полівінілпірролідон
у
комплексній
сорбційнодетоксикаційній терапії у 64 хворих на хронічний
гнійний верхньощелепний синуїт. Для видалення
гнійного вмісту проводив пункцію верхньощелепної пазухи з використанням дренажного катетера, через який вводив теплий фізіологічний розчин і відсмоктував вміст пазухи. Для форсованого виведення токсичних речовин тканевого розпаду і мікроорганізмів із стінок і бухт пазухи

вводив в неї через дренаж 15 % розчин сормантолу на 5 хв. Після цього в пазуху вводив 25 %
розчин полівінілпірролідону низькомолекулярного медичного на 2-3 хв. Відпрацьовані розчини
відсмоктував. Далі в пазуху через катетер вводив
антибіотик в терапевтичній концентрації. Лікування було ефективним. Автором підкреслено,
що застосування комплексної сорбційної терапії
дозволяє скоротити тривалість лікування, добитись стійких віддалених результатів, знизити вартість лікування за рахунок відносно низької ціни сорбенту і в кінцевому результаті скоротити
економічні витрати при хронічних гнійних верхньощелепних синуїтах.
В.А. Мельник (1995) повідомив про застосування інтерферону в комплексному лікуванні хронічних гнійних верхньощелепних синуїтів. Інтерфероном людського походження
лікувалось 56 хворих віком 18-59 років на цю
патологію. Лікування полягало в наступному.
Після пункції верхньощелепної пазухи автор
дренував її катетером і вимивав вміст фізіологічним розчином натрію хлориду. Для сорбції
токсинів і продуктів тканинного розпаду із бухт
і слизової оболонки вводив через катетер послідовно на 2-3 хв 15 % сормантол і 25 % полівінілпірролідон низькомолекулярний медичний,
відпрацьовані розчини яких відсмоктував. Після
цього через катетер в пазуху вводив 3-6 мл інтерферону з розрахунку 500 ОД/мл препарату.
Процедуру проводив щоденно на протязі 4-8
днів в залежності від стану хворого. В результаті лікування у 49 хворих отримано добрий безпосередній ефект. Протягом 18 міс випадків загострення не спостерігалось.
В.А. Мельник (1995) використав показник
молекул середньої маси в крові в якості критерію зниження інтоксикації у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт у комплексній синусорбції.
Таким чином, наукові публікації оториноларингологів Тернопільщини по місцевому
лікуванню хронічного гнійного верхньощелепного синуїту складають 1,27 % від загального
числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. При цьому застосовувались різні препарати, які вводились у верхньощелепну пазуху після попередніх її пункцій і
промивань.
Вважаємо, що описані в цій статті відомості матимуть теоретичне і практичне значення
для оториноларингологів, терапевтів, педіатрів,
сімейних лікарів та інших фахівців.
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І.В. МАЛЬОВАНА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУЇТУ
ПРЕПАРАТАМИ ПРОПОЛІСУ
Метою нашої роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по лікуванню хронічного гнійного верхньощелепного синуїту препаратами прополісу. Публікації наукових робіт оториноларингологами
Тернопільщини по цьому питанню розпочалось
з 1978 року. За період з 1978 по 2012 рр. лікування хронічного гнійного верхньощелепного
синуїту препаратами прополісу описане в 11
публікаціях, що складає 0,99 % від всіх опублікованих наукових робіт оториноларингологів
Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Вестник оториноларингологии” (м. Москва),
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней”
(м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових
хвороб” (м. Київ), “Інформаційному листку” (м.
Київ), збірнику “Пленум научного общества
оториноларингологов УССР” (м. Сімферополь),
кандидатській дисертації (м. Тернопіль), авторефераті кандидатської дисертації (м. Київ),
“Сборнике рефератов НИР и ОКР” (м. Москва).
Серед опублікованих робіт 3 статті, 2 тез, 2 анотації, 1 інформаційний листок, 1 дисертація, 1
автореферат дисертації, 1 реферат дисертації.
Опубліковано ряд робіт про застосування
прополісу (введення його препаратів у верхньощелепну пазуху) при лікуванні хронічного
гнійного верхньощелепного синуїту.
Так, І.А. Яшан і П.В. Ковалик (1979) застосували водно-спиртовий розчин прополісу в
лікуванні запальних процесів верхньощелепних
порожнин. П.В. Ковалик (1978) використав для
лікування 66 хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт 10 % спиртово-олійну
емульсію прополісу (20 % спиртовий розчин
прополісу на 50º спирті, розведений наполовину
стерильною персиковою олією). Останню вводили у верхньощелепні пазухи по 2-4 мл через
2-3 дні. Отримано добрі результати. На підставі
власних спостережень автор рекомендує 10 %
спиртово-олійну емульсію прополісу для санації
верхньощелепних пазух при їх хронічному гнійному запаленні і робить наступні висновки:
одужання настало у 56 (84,8 %) хворих, покращення стану – у 10 (15,2 %).
В подальшому П.В. Ковалик (1981, 1981,
1982, 1982) продовжував дослідження препаратів прополісу в лікуванні хронічних гнійних
верхньощелепних синуїтів і по цій темі написав
інформаційний листок (1981) та кандидатську
дисертацію (1981).
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П.В. Ковалик і Г.С. Протасевич (1985) вивчали вплив прополісу на стан аерації верхньощелепних пазух в процесі лікування 150 хворих
на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт
у віці від 14 до 73 років. 96 пацієнтам у верхньощелепну пазуху вводили 10 % спиртовоолійну емульсію прополісу, 54 – розчин прополісу в суміші з одним із антибіотиків (пеніцилін,
стрептоміцин). Встановлено, що покращення
аерації пазух в процесі лікування спостерігалось
у всіх хворих, однак більш вираженим воно виявилось у осіб, яким у верхньощелепну пазуху
вводили 10 % спиртово-олійну емульсію прополісу. Авторами відмічено, що однією з властивостей прополісу при лікуванні хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт являється виражена протизапальна дія на слизову
оболонку пазухи, що проявляється в покращенні
прохідності природного отвору і її аерації.
Віддалені результати лікування 10 %
спиртово-олійною емульсією прополісу у 70
хворих на хронічний гнійний верхньощелепний
синуїт прослідкували І.А. Яшан, П.В. Ковалик і
Г.С. Протасевич (1984). При цьому авторами
було відмічено, що цей метод дозволяє значно
підвищити терапевтичний ефект і стійкість
отриманих результатів у хворих на хронічний
гнійний верхньощелепний синуїт.
Лікуванню хворих на хронічний гнійний
верхньощелепний синуїт грибкової етіології
присвячено 3 наукові роботи. Так, П.В. Ковалик (1979) застосував прополіс в лікуванні 12
хворих віком від 35 до 62 років на хронічний
гнійний верхньощелепний синуїт, з верхньощелепних пазух яких були виділені дріжджоподібні гриби. Після промивання верхньощелепних пазух ізотонічним розчином натрію
хлориду в пазухи вводив спиртово-олійну емульсію прополісу (2-4 мл). Такі маніпуляції проводив через 1-2 дні. Лікування виявилось ефективним. На підставі отриманих результатів автор рекомендує спиртово-олійну емульсію
прополісу для лікування хворих на хронічний
гнійний верхньощелепний синуїт, у яких в верхньощелепних пазухах виявляються дріжджоподібні гриби. П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич,
Ю.М. Андрейчин і співавтори (2002)також використали прополіс для лікування хронічного
грибкового верхньощелепного синуїту. Д.Д.
Береговий, П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич і
співавтори (2003) повідомили про місцеве лікування хронічного грибкового верхньощелеп-
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ного синуїту препаратами прополісу в комбінації з нітрофунгіном.
Таким чином, наукові публікації оториноларингологів Тернопільщини по лікуванню хронічного гнійного верхньощелепного синуїту препаратами прополісу складають 0,99 % від загального числа наукових публікацій оториноларин-

гологів Тернопільщини. При цьому застосовувались різні препарати прополісу, які вводились у
верхньощелепну пазуху після попередніх її пункцій і промивань. Вважаємо, що описані в цій
статті відомості матимуть теоретичне і практичне
значення для оториноларингологів, терапевтів,
педіатрів, сімейних лікарів та інших фахівців.

© І.В. Мальована, Г.С. Протасевич, А.О. Яшан, 2013

І.В. МАЛЬОВАНА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
НАУКОВА І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ,
ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ НА КАФЕДРІ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ В МИНУЛОМУ
Тернопільський державний медичний інститут заснований в квітні 1957 р. В 1994 р. його перейменовано в Тернопільський державний
медичний інститут імені акад. І.Я. Горбачевського. З січня 1997 р. інститут реорганізований в
Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського, а з грудня 2004 р. її реорганізували в Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.
В жовтні 1958 р. при інституті створено
кафедру отоларингології. За роки свого існування вона мала різні назви: кафедра отоларингології (жовтень 1958 – серпень 1989 рр.), кафедра
офтальмології і отоларингології (вересень 1989
– серпень 2000 рр.), кафедра отоларингології,
офтальмології і стоматології (вересень 2000 –
серпень 2006 рр.), кафедра отоларингології, офтальмології та нейрохірургії (з вересня 2006 р.
по нинішній час).
На кафедрі отоларингології в різні роки
працювало чи донині працює 12 викладачів. З
них сім працювало в минулому (професор П.Д.
Буєв, доценти О.А. Кантор, Є.І. Турович і Р.Т.
Лавецький, професор І.А. Яшан, доцент Г.С.
Протасевич, асистент А.Ф. Масик) і п’ять працює нині (професори О.І. Яшан і П.В. Ковалик,
доцент Ю.М. Андрейчин, асистенти А.П. Ковалик і І.В. Мальована). В даній статті наводимо
наукову і навчально-методичну діяльність всіх 7
викладачів, які працювали на кафедрі в минулому. Що ж стосується викладачів, які працюють на кафедрі нині, то це буде предметом обговорення в окремому повідомленні.
1. Завідувач кафедри професор П.Д. Буєв.
Він створив кафедру отоларингології і був
першим її завідувачем. До цього П.Д. Буєв працював завідувачем кафедри отоларингології
Ярославського державного медичного інституту, а 26 жовтня 1958 р. за конкурсом – обраний
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завідувачем кафедри отоларингології Тернопільського державного медичного інституту
(нині Тернопільського державного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського). Він
завідував кафедрою з 26 жовтня 1958 р. до 5
січня 1959 р. 5 січня 1959 р. П.Д. Буєв переїхав
на роботу до м. Казані.
Докторську дисертацію на тему: “Материалы к изучению лимфатической системы гортани и о морфологических изменениях ее элементов при гортанном туберкулезе” він захистив в 1946 р. і невдовзі був затверджений у вченому званні професора. П.Д. Буєв – автор чи
співавтор 32 наукових праць, які опублікував ще
до поступлення на роботу в Тернопільський
державний медичний інститут. Серед них 28
робіт він опублікував самостійно, а 4 – в співавторстві.
2. Завідувач кафедри доцент О.А. Кантор.
На кафедру О.А. Кантор перейшов з Чернівецького державного медичного інституту
(нині Буковинської державної медичної академії), де він обіймав посаду асистента кафедри
отоларингології. О.А. Кантор завідував кафедрою отоларингології Тернопільського державного медичного інституту з лютого 1959 по червень 1964 рр., після чого перейшов завідувачем
кафедри отоларингології в Томський державний
медичний інститут. В 1953 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Пластика кожнопогружным лоскутом при общеполостной операции уха”, а в 1960 р. був затверджений у вченому званні доцента.
Основним напрямком наукових досліджень О.А. Кантора була проблема тимпанопластики. На цю тему ним опубліковано 9 наукових
статей, зокрема, стосовно мікрохірургічної обробки лабіринтних вікон при тимпанопластиці,
а також гістоморфології парафенестральних
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утворень при хронічному середньому гнійному
отиті.
О.А Кантор був автором чи співавтором
41 наукової роботи, серед яких два методичних
листи і одна оглядова стаття по тимпанопластиці. Серед всіх наукових праць 24 написані ним,
перебуваючи на роботі в Тернопільському державному медичному інституті. Він був автором
31 наукової публікації і співавтором – 10 статей.
3. Завідувач кафедри доцент Є.І. Турович.
В жовтні 1958 р. Є.І. Туровича обрано на
посаду асистента кафедри отоларингології Тернопільського державного медичного інституту.
До цього він працював асистентом ЛОРкафедри Вінницького державного медичного
інституту (нині Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова). Пізніше
він був доцентом кафедри, завідувачем кафедри.
Кафедрою Є.І. Турович керував з 1964 по 1966
рр., після чого працював отоларингологом в лікувальних закладах м. Тернополя: 1-й міській,
обласній (нині університетській) клінічних лікарнях. В 1980 р. Є.І. Турович вийшов на пенсію,
однак ще деякий час продовжував працювати
отоларингологом в Тернопільській обласній поліклініці (нині Тернопільській університетській
поліклініці).
В 1962 р. Є.І. Турович захистив кандидатську дисертацію на тему: “Дыхательные движения и легочный газообмен у больных склеромой”, а в 1965 р. був затверджений у вченому
званні доцента.
Основним напрямком наукових досліджень Є.І. Туровича була склерома верхніх дихальних шляхів, зокрема ним запропоновано
кисневу терапію хворих на склерому. Є.І. Турович – автор чи співавтор 14 наукових і навчально-методичних праць, з яких 11 написано, перебуваючи на посаді асистента кафедри отоларингології в Тернопільському державному медичному інституті. 13 робіт він опублікував самостійно і 1 – в співавторстві.
4. Завідувач кафедри професор І.А. Яшан.
Завідувати кафедрою отоларингології
Тернопільського державного медичного інституту І.А. Яшан перейшов в жовтні 1966 р. з Київського інституту вдосконалення лікарів (нині
Київська державна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика), де він працював доцентом кафедри отоларингології. В
1972-1973 навчальному році І.А. Яшан завідував
кафедрою отоларингології Білоруського інституту вдосконалення лікарів (в м. Мінську), а в
вересні 1973 р. знову очолив кафедру отоларингології Тернопільського державного медичного
інституту. У вересні 1989 р. кафедра стала курсом отоларингології. І.А. Яшан продовжував
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завідувати цим курсом. З січня 1994 р. І.А.
Яшан – професор курсу отоларингології, спочатку Тернопільського державного медичного інституту імені академіка І.Я. Горбачевського,
затим (з січня 1997 по серпень 2000 р.) – Тернопільської державної медичної академії імені І.Я.
Горбачевського. З вересня 2000 р. І.А. Яшан –
професор кафедри отоларингології, офтальмології і стоматології Тернопільської державної
медичної академії імені І.Я. Горбачевського, а з
грудня 2004 р. – професор цієї ж кафедри, але
вже Тернопільського державного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського. З вересня 2006 по серпень 2007 рр. він – професор кафедри отоларингології, офтальмології та нейрохірургії. Нині І.А. Яшан на заслуженому відпочинку, але не пориває контакт з кафедрою, яку
він очолював в минулому.
В 1962 р. І.А. Яшану присуджено наукову
ступінь кандидата медичних наук після захисту
дисертації на тему: “Прямая мобилизация стремени и фенестрация его подножной пластинки
при отосклерозе”. В 1965 р. І.А. Яшан був затверджений у вченому званні доцента. В той час
він продовжував розробку питань хірургічного
лікування осіб з приглухуватістю при отосклерозі. В результаті цієї роботи І.А. Яшан в 1966
р. захистив докторську дисертацію на тему:
“Материалы к слуховосстанавливающим операциям на овальном окне у больных отосклерозом”, а в 1969 р. отримав вчене звання професора.
Основним напрямком наукової діяльності
І.А. Яшана в Києві була проблема отосклерозу.
З цієї проблеми він написав 35 наукових праць,
в тому числі був співавтором однієї монографії.
Перебуваючи на посаді в Тернополі, І.А. Яшан
займався проблемою тимпанопластики. З цієї
проблеми ним опубліковано 29 наукових праць.
Однак І.А. Яшан не полишав проблеми отосклерозу. Запропоновані ним три типи ощадливої
тимпанопластики при хронічному мезотимпаніті (яку він називав меато-мембранопластикою,
аудіопластикою) відповідно до локалізації перфорації барабанної перетинки по відношенню
до лінії держальця молоточка і варіанти відновлення звукопроведення в залежності від рівня
руйнування системи слухових кісточок знайшли
відображення ще в 1970 р. в його статті “Некоторые вопросы восстановления звукопроведения при меато-мембранопластике”. В подальшому він постійно вдосконалював варіанти
ощадливої тимпанопластики. За результатами
цієї роботи на кафедрі виконано і захищено три
кандидатські дисертації (аспірант Г.С. Протасевич, заочний аспірант Н.М. Рішко, практикуючий оториноларинголог О.І. Яшан) і одна док-

173

торська дисертація (доцент О.І. Яшан). Переваги ощадливої тимпанопластики наступні: 1) при
ній наноситься мінімальна травма хворому,
оскільки втручання проводиться через зовнішній слуховий хід; 2) завдяки використанню
м’яких тканин зовнішнього слухового ходу для
закриття перфорації барабанної перетинки покращується приживлення неотимпанального трансплантата; 3) можна оперувати хворих з змішаною приглухуватістю, осіб похилого віку; 4)
досить високі морфологічні (закриття перфорації барабанної перетинки в 82-83 % випадків) і
функціональні (покращення чи відновлення
слуху в 69-70 % випадків, недивлячись на змішану приглухуватість) результати операції; 5)
при невдалому хірургічному втручанні його через невеликий проміжок часу можна повторити.
Досвід роботи професора І.А. Яшана був узагальнений в монографії “Эндомеатальная тимпанопластика”, що вийшла в 1982 р. у видавництві “Здоров’я”. І.А. Яшан підготував п’ять кандидатів медичних наук (аспірант Г.С. Протасевич, заочні аспіранти П.В. Ковалик, Є.М. Єдинак, Н.М. Рішко і Д.В. Береговий).
І.А. Яшан – автор чи співавтор 198 наукових,
навчально-методичних
і
науковопопулярних праць, в числі яких згадані вже дві
монографії: “Операции на стремени при отосклерозе” (К., 1962 г.) (в соавторстве с А.И. Коломийченко, В.А. Гукович, Е.М. Харшак) та
“Эндомеатальная тимпанопластика” (К., 1982
г.). І.А. Яшан (в співавторстві з Д.І. Заболотним,
О.І. Яшаном, П.В. Коваликом і Г.С. Протасевичем) написали підручник для медичних сестер
“Медсестринство в оториноларингології” (Тернопіль, 1999 р.), який вийшов у видавництві
“Укрмедкнига” Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського, він же –
редактор цього підручника. Серед 198 публікацій 24 роботи написані самостійно і 174 – в
співавторстві. Крім вказаних наукових і навчально-методичних праць, І.А. Яшан – співавтор
двох авторських свідоцтв, шести планових наукових робіт кафедри (1972, 1973, 1975, 1977,
1980, 1990 рр.), однієї наукової роботи, замовленої Міністерством охорони здоров’я України,
під шифром “Лава” (1982-1984 рр.), що стосувалась отоларингологічної допомоги в системі
цивільної оборони. Під його керівництвом викладачі кафедри, аспіранти, клінічні ординатори, практикуючі оториноларингологи лікувальних установ м. Тернополя і районів Тернопільської області опублікували багато наукових
праць.
5. Професор кафедри Г.С. Протасевич.
З вересня 1969 по серпень 1972 рр. Г.С.
Протасевич навчався в аспірантурі при кафедрі
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отоларингології Тернопільського державного
медичного інституту, затим з 1972 по 1985 рр.
обіймав посаду асистента і з 1985 по 1994 рр. –
доцента цієї кафедри. З січня 1994 по серпень
2000 рр. Г.С. Протасевич – завідувач курсу отоларингології, спочатку Тернопільського державного медичного інституту імені академіка І.Я.
Горбачевського (з січня 1994 – до січня 1997
рр.), затим – Тернопільської державної медичної
академії імені І.Я. Горбачевського (з січня 1997
по серпень 2000 рр.). З 2001 по 2006 рр. Г.С.
Протасевич був професором кафедри отоларингології, а з вересня 2008 по червень 2009 рр. –
професором кафедри хірургічної стоматології.
Нині Г.С. Протасевич на заслуженому відпочинку, але активно займається науковою і навчально-методичною роботою – пише багато наукових і навчально-методичних статей.
Г.С. Протасевич в 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Исходы пластических операций при хроническом мезотимпаните”. В 1974 р. він отримав науковий ступінь
кандидата медичних наук. В 1986 р. його затвердили у вченому званні доцента. Після цього
протягом ряду років розробляв питання щодо
впливу деформацій перегородки носа на стан
ЛОР-органів і займався вдосконаленням хірургічних втручань на перегородці носа. Запропоновані ним ощадливі операції на перегородці
передбачають максимально оберігати функціонально активні тканини перегородки (хрящ і
слизову оболонку), підвищують результати хірургічних втручань і скорочують термін перебування хворих в стаціонарі в післяопераційний
період. В 1995 р. Г.С. Протасевич захистив докторську дисертацію на тему: “Хирургическое
лечение деформаций перегородки носа и сочетанная ЛОР-патология” і в 1996 р. отримав науковий ступінь доктора медичних наук. Захист
дисертації відбувся в Самарському державному
медичному університеті РФ.
Основним напрямком наукових досліджень Г.С. Протасевича є проблема деформацій
перегородки носа. Він розробив різні аспекти
даної проблеми і опублікував їх в понад 100 наукових працях. Г.С. Протасевич – автор чи співавтор 571 наукової і навчально-методичної праці. Серед опублікованих робіт книга “Дифференциальный диагноз по клиническим симптомам
в оториноларингологии” (К., 2004 р.), навчальні
посібники “Тестові завдання для контролю
знань студентів з оториноларингології” (К., 1996
р.), “Посібник до практичних занять з оториноларингології” (К., 2002 р.). Ці книги він написав
разом з рядом завідувачів і викладачів ЛОРкафедр (курсів) медичних вищих навчальних
закладів України. Г.С. Протасевич також є співЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

автором підручника для медичних сестер “Медсестринство в оториноларингології” (Тернопіль,
1999 р.) [І.А. Яшан, Д.І. Заболотний, О.І. Яшан,
П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич]. Крім того, він –
автор 14 і співавтор 1 науково-популярних і суспільно-корисних праць, восьми раціоналізаторських пропозицій, співавтор двох патентів (одного деклараційного патента на винахід і одного
деклараційного патента на корисну модель),
чотирьох планових наукових робіт кафедри
(1975, 1977, 1980, 1990 рр.), співавтор і виконавець однієї наукової роботи за замовленням Міністерства охорони здоров’я України під шифром “Лава” (1982-1984 рр.), що стосувалась організації отоларингологічної допомоги в системі
цивільної оборони. Робота виконана в строк і
здана замовнику – Міністерству охорони здоров’я України
6. Доцент кафедри Р.Т. Лавецький.
На кафедру Р.Т. Лавецький прийшов в
1964 р. після закінчення аспірантури при кафедрі
оториноларингології Київського Ордена Трудового Червоного прапора державного медичного
інституту імені О.О. Богомольця (нині Національний державний медичний університет імені
О.О. Богомольця, м. Київ). В Тернопільському
державному медичному інституті за період з
1964 по 1984 рр. він пройшов шлях від асистента
до доцента. Р.Т. Лавецький в 1972-1973 навчальному році, коли професор І.А. Яшан переїхав до
Мінська, тимчасово завідував кафедрою отоларингології Тернопільського державного медичного інституту. У вересні 1984 р. наказом по Міністерству охорони здоров’я України Р.Т. Лавецький був переведений завідувачем курсу отоларингології в Івано-Франківський державний медичний інститут (нині Івано-Франківський національний державний медичний університет).
В 1965 р. Р.Т. Лавецький захистив кандидатську дисертацію на тему: “Некоторые показатели функционального состояния сердечнососудистой системы у больных паратонзиллярными абсцессами”. У вченому званні доцента
він був затверджений в 1975 р.

Р.Т. Лавецький – автор чи співавтор 51
наукової і навчально-методичної праці, з яких
44 написані ним, перебуваючи на посаді в Тернопільському державному медичному інституті.
Крім того, він є автором чотирьох раціоналізаторських пропозицій, співавтором одного авторського свідоцтва, п’яти планових наукових
робіт кафедри (1972, 1973, 1975, 1977, 1980 рр.),
однієї наукової роботи під шифром “Лава”
(1982-1984 рр.), замовленої Міністерством охорони здоров’я України, що стосувалась організації отоларингологічної допомоги в системі
цивільної оборони. Робота була виконана в
строк і здана замовнику – Міністерству охорони
здоров’я України.
7. Асистент кафедри А.Ф. Масик.
На посаду асистента кафедри оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту А.Ф. Масик була зарахована в
серпні 1960 р. До цього вона працювала асистентом кафедри гігієни цього ж інституту. На посаді асистента кафедри оториноларингології
вона працювала по червень 1986 р. (до виходу
на пенсію). В 1967 р. А.Ф. Масик захистила кандидатську дисертацію на тему: “Некоторые
иммунобиохимические показатели крови у больных хроническим тонзиллитом”. Вона – автор
чи співавтор 37 наукових і навчально-методичних праць. Всі вони написані нею
при роботі асистентом кафедри оториноларингології. Крім того, вона була співавтором п’яти
планових наукових робіт кафедри (1972, 1973,
1975, 1977, 1980 рр.), однієї наукової роботи під
шифром “Лава” (1982-1984 рр.) за замовленням
Міністерства охорони здоров’я України, що
стосувалась організації отоларингологічної допомоги в системі цивільної оборони. Робота успішно виконана і в строк здана замовнику – Міністерству охорони здоров’я України.
Такі основні віхи наукової і навчальнометодичної діяльності всіх семи викладачів, які
працювали на кафедрі оториноларингології
Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського в минулому.

© І.В. Мальована, Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, 2013

Л.В. МАМЕДОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Достаточно высокий удельный вес в
структуре патологии слухового анализатора занимают хронические заболевания среднего уха,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

часто приводящие не только к временной потере
трудоспособности, но и к различным отогенным
осложнениям, развитию стойкой тугоухости,
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приводящей к снижению социальной адаптации
больных.
К настоящему времени разработано
большое количество разнообразных методик как
консервативного, так и хирургического лечения
хронического воспаления среднего уха. Как показывает практика, не всегда субъективные
ощущения пациентов соответствуют объективным результатам проведенного лечения. Поэтому в настоящее время для оценки эффективности проведенного лечения целесообразно учитывать наряду с объективными результатами и
субъективные ощущения больных, связанные с
проведенным лечением.
Нами проведено комплексное обследование 20 больных с хроническим средним отитом,
получившим хирургическое лечение в ЛОРклинике Военно-медицинской академии. Одним
из методов исследования явилось изучение их
психоэмоционального статуса. Обследование
проводилось всем больным как при поступлении в клинику (до лечения), так и в различные
сроки послеоперационного периода.
Психометрическое тестирование выполнялось путем заполнения больными анкет с
применением методики Спилбергера-Ханина
(определение личностной и ситуативной тревожности), теста САН (самочувствие, активность, настроение), теста СЭС (самооценка эмоционального состояния).

Анализ проведенного исследования показал, что психоэмоциональное состояние пациентов во многом зависел от степени активности
воспалительного процесса в ухе, длительности
заболевания, частоты рецидивов, предшествующих хирургических вмешательств и др.
Усредненные показатели личностной тревожности до и после лечения составили 42±4 и
39±4 баллов, реактивной тревожности – 46±4 и
32±4 баллов. Показатели в тесте САН изменялись от средних показателей в 2,9±0,4 до 6,1±0,6
баллов. Показатели в тесте СЭС изменялись от
3,8±0,2 до 5,2±0,2 баллов.
Результаты проведенного психоэмоционального исследования пациентов с хроническим средним отитом в различные периоды хирургического лечения свидетельствуют, что определение уровня тревожности, а также определение личностных особенностей пациентов дает
отчетливую картину психоэмоционального статуса пациентов до операции и в различные периоды послеоперационного этапа с возможностью отследить динамику и особенности течения послеоперационного периода.
Таким
образом, метод анкетирования, примененный в
исследовании, может быть использован в комплексной оценке как эффективности проведенного лечения, так и в целом качества оказанной
медицинской помощи больным хроническим
средним отитом.

© Л.В. Мамедова, 2013

О.Н. МАРШАЛ, О.Н. СОЛОМЕНЦЕВА (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
НАША ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СЕКРЕТОРНЫМ ОТИТОМ
Снижение слуха кондуктивного генеза
продолжает оставаться актуальной проблемой в
детской оториноларингологии. В структуре заболеваемости, по данным клиники, секреторный отит составляет 2,8%.
В основе патогенеза секреторного отита
лежит нарушение дренажной и вентиляционной
функции слуховой трубы, что приводит к снижению давления в барабанной полости с последующей гипертрофией слизистой оболочки
среднего уха, гиперплазией бокаловидных клеток, и как следствие, скоплению экссудата в
среднем ухе.
Под нашим наблюдением в 2010-2012 гг.
находилось 114 детей с секреторным отитом в
возрасте от 3-х до 15 лет. Наибольшая возрас-
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тная группа дети от 7 до 12 лет (56 чел.), от 3 до
6 лет (41 чел.), старше 12 лет (17 чел.). Из них:
мальчики – 75; девочки – 39.
В большинстве случаев, секреторный
отит сочетался с патологией лимфоидного
кольца глотки (гипертрофия небных миндалин,
хронический тонзиллит, гипертрофия аденоидных вегетаций) – 65 детей. У второй группы
пациентов, секреторный отит, помимо патологии лимфоидного кольца, протекал на фоне
острых синуситов – 40 человек. Третью группу
составили изолированные секреторные отиты –
9.
Длительность заболевания составляла, в
среднем, от 3-х недель до 6 месяцев. У всех пациентов диагноз подтвержден дополнительныЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ми методами обследования – проводились аудиометрическое исследование слуха (тональная,
речевая аудиометрия) и импедансометрия. Величина костно-воздушного интервала составляла от 30 до 60 дБ по всей тоншкале. На тимпанограмме определялся тип «В», акустические
рефлексы отсутствовали.
Всем пациентам, при наличие острых синуситов, проводилась комплексная противовоспалительная терапия, местное лечение (пункции, санация придаточных пазух носа по Проєтцу). Оперативное лечение заключалось в одномоментном проведении аденотомии, тозиллотомии (тонзилэктомии) и тимпанопункции в
условиях общей анастезии. Для транстимпанального введения использовали антибиотики,
протеолитические ферменты, кортикостероиды

в рекомендуемых дозировках. Физиотерапевтическое лечение в послеоперационном периоде
назначалось индивидуально, в зависимости от
характера экссудата, полученного при тимпанопункции. Всем больным проведено контрольное
аудиометрическое обследование. В 95% случаев
слуховая функция восстанавливалась до нормы.
Из общего числа пролеченных больных у трех
констатирован рецидив через 6 мес, у двух –
через 3 мес, в связи с чем проводились повторные тимпанопункции.
Таким образом, предлагаемая нами методика одномоментного хирургического лечения
патологии лимфоидного кольца глотки и тимпанопункции, позволяет в короткие сроки восстановить слуховую функцию и сократить длительность пребывания пациентов в стационаре.

© О.Н. Маршал, О.Н. Соломенцева, 2013

Я.С. МЕЛЬНИК, І.В. ХОРУЖИЙ, В.В. НІКОЛОВ, К.О. ЯШАН, А.О. ЯШАН
(КОЗОВА, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО
СИНУСИТУ З ЗАСТОСУВАННЯ НАЗИВІНУ У ДОРОСЛИХ
Проблема лікування гострого гнійного
верхньощелепного синуситу є актуальною в сучасній оториноларингології. Це зумовлено цілим рядом факторів: зниженням реактивності
організму, зростанням кількості антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяжкості риногенних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень. Тому
головним в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу, поряд з відновленням
дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи,
є адекватна антибактерійна терапія. Завдання
адекватної антибактерійної терапії може бути
вирішене через наявність широкого вибору антибактерійних препаратів. Пошук нових препаратів для місцевого лікування гострого гнійного
верхньощелепного синуситу триває донині.
В останні роки на фармацевтичному ринку України з̕явився новий препарат для лікува ння ринітів – Називін. Виробник: Nycomed a
Takeda Company (Німеччина). Випускається в
двох назвах: Називін Сенситив (оксиметазолін) і
Називін Оксиметазолін в формі крапель і спрею:
краплі Називін / краплі назальні дозовані 0,01%
флакон 5 мл; краплі назальні / спрей назальний
0,025% флакон 10 мл; краплі назальні / спрей
назальний 0,05% флакон 10 мл. Діючою речовиною є оксиметазолін. Застосовується при гостЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

рих респіраторних захворюваннях, які супроводжуються закладеністю носа (гострий риніт),
алергійному риніті, вазомоторному риніті, для
відновлення дренажу і дихання носом при захворюваннях навколо носових пазух, євстахіїті,
для усунення набряку перед діагностичними
маніпуляціями в носових ходах.
Називін впливає не тільки на симптоми, а
й на причини захворювання. Він являє собою 3активний комплекс, що поєднує противірусний,
протизапальний та судинозвужувальний ефекти.
Називін зменшує набряк слизової оболонки та виділення з носа. Проявляє високу активність в лікуванні ринітів: відмінну стерпніть
терапії препаратом, тривалу дію (діє протягом
12 годин), швидке настання ефекту (дія препарату проявляється через 20 секунд), зменшення
тривалості гострого риніту (застосування препарату Називін скорочує тривалість гострого
риніту на 33%). Називін позбавляє від симптомів застуди: безпечно, швидко і на тривалий час.
Застосовується у дітей будь-якого віку
(навіть немовлячого) і дорослих.
Концентрація діючої речовини, назва
препарату, форма випуску і спосіб застосування
визначаються віком пацієнта. Називін Оксиметазолін дітям менше 1 року застосовується
0,01% розчин в краплях (по 1-2 краплі в кожний
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носовий хід 2-3 рази на добу), дітям від 1 до 6
років 0,025% розчин в краплях (по 1-2 краплі в
кожний носовий хід 2-3 рази на добу), дітям
старшим 6 років і дорослим 0,05% розчин в краплях і в спреї (по 1-2 краплі (впорскування) в
кожний носовий хід 2-3 рази на добу). Називін
Сенситив (оксиметазолін) застосовується дітям
менше 1 року 0,01% розчин в краплях (по 1-2
краплі в кожний носовий хід 2-3 рази на добу),
дітям віком від 1 до 6 років 0,025% розчин в
спреї (по 1 впорскуванню в кожний носовий хід
2-3 рази на добу), дітям старшим 6 років і дорослим 0,05% розчин в спреї (по 1 впорскуванню в
кожний носовий хід 2-3 рази на добу).
При застосуванні Називіну можуть спостерігатись побічні ефекти. Іноді настає печіння
чи сухість слизової оболонки носових ходів.
Багатократне передозування при місцевому назальному застосуванні веде до таких системних
симпатоміметичних ефектів, як тахікардія і підвищення артеріального тиску. Вкрай рідко може
спостерігатись неспокій, безсоння, втомлюваність, головний біль, нудота.
Ми вивчали ефективність препарату Називін в якості місцевої терапії гострого гнійного
верхньощелепного синуситу у дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2012 рр. знаходилось 20 хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит віком
від 19 до 39 років. Діти були розподілені на дві
групи: основну (10), в схему лікування яких
вводився Називін Оксиметазолін, та контрольну
(10), які лікувались за традиційною схемою.
Групи були співставлені за віком і перебігом
захворювання. Називін Оксиметазолін призначався в 0,05% розчині по 2 краплі в кожний носовий хід 3 рази на добу.
В комплекс лікування включали судинозвужувальні краплі до носа, пункції і промивання верхньощелепної пазухи розчином фурациліну 1:5000 з послідуючим введенням в пазуху
розчину антибіотика, до якого виявлена найбільш чутлива виділена мікробна флора.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії (вплив на
секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив
на головний біль, відчуття більш легкого перебігу захворювання, відчуття більш швидкого
одужання), риноскопічна картина (відсутність
виділень в середньому носовому ході, колір,

вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа), стан верхньощелепної пазухи
(об’єм пазухи, відсутність гнійних виділень в
пазусі). При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес симптомів запалення верхньощелепної пазухи у пацієнтів основної групи.
Так, 90 % хворих, що приймали Називін
Оксиметазолін, вказували на зникнення, 10 % на зменшення секреції з носа, 80 % - на відновлення носового дихання, 20 % - на його покращення, 90 % - на зникнення, 10 % - на зменшення головного болю, 70 % - на відчуття більш
легкого перебігу захворювання, 70 % - на відчуття більш швидкого одужання (на 5-6-й день
лікування). В контрольній групі ці показники
були значно нижчими.
Риноскопічна картина нормалізувалась на
5-6-й день лікування у 90 % пацієнтів основної
групи. Слизова оболонка порожнини носа у них
була рожевою, нормальної вологості, нормальної консистенції, без виділень. В контрольній
групі нормалізація риноскопічної картини на 56-й день лікування настала у 70 % пацієнтів.
Стан верхньощелепної пазухи (збільшення 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 56-й день лікування у 70 % пацієнтів.
Препарат Називін Оксиметазолін всіма
хворими переносився добре, алергійних реакцій
та інших побічних ефектів не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування препарату
Називін Оксиметазолін в комплексному лікуванні хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит підвищує ефективність терапії
пацієнтів з цією патологією. Отримані результати дають підставу рекомендувати Називін
Оксиметазолін для лікування хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит як судиннозвужувальний і протизапальний засіб.
Він застосовується з метою відновлення дренажу і дихання носом при запальних захворюваннях навколоносових пазух. Називін Оксиметазолін може поповнити арсенал середників
місцевої дії, що використовуються в лікуванні
гострого гнійного верхньощелепного синуситу
у дорослих.

© Я.С. Мельник, І.В. Хоружий, В.В. Ніколов, К.О. Яшан, А.О. Яшан, 2013
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.Ю. БРЕДУН (КИЕВ, УКРАИНА)
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
ПАТОЛОГИИ НЕБНЫХ МИНДАЛИН У ДЕТЕЙ
Считается, что диагностика хронического
тонзиллита и гипертрофии небных миндалин с
клинической точки зрения не представляет значительных трудностей, однако с позиций общепатологических взглядов и, особенно, иммунологических в этих вопросах нет единства мнений. Анализ современных данных по иммунологии хронического тонзиллита (ХТ) свидетельствует о том, что в миндалинах при гипертрофии
небных миндалин (ГНМ) процессы антителообразования к микробным антигенам, особенно
гемолитического стрептококка значительно интенсивнее, чем в миндалинах при хроническом
тонзиллите. Нами у детей с гипертрофией тонзилл 2-3 степени и у больных ХТ исследовано
содержание SIgA, α и γ-интерферонов, LIF, реагиновых антител (IgE, IgG4), IL-1β, TNF-α, факторов врожденного иммунитета (HNP-1, SLPI,
лактоферрина, лизоцима) в ткани миндалин,

слюне и сыворотке крови до и после операции
тонзиллэктомии при ХТ и тонзилотомии при
ГНМ. Уровни провоспалительных цитокинов
IL-1β, TNF-α, интерферонов были выше, а факторы врожденного иммунитета были ниже их
контрольных значений в слюне при ХТ. Тонзиллэктомия и тонзиллотомия негативно влияют на
уровень интерферонов как в ротоглоточном
секрете, так и периферической крови, так и на
уровень SIgA, α-интерферона в слюне. В течение ближайшего месяца после операции тонзиллотомии иммунологические показатели близкие
к таковым при тонзиллэктомии, что предполагает нецелесообразность тонзиллотомии при
ГНМ. Предполагается использовать анализируемые показатели для дифференциальной иммунодиагностики состояния небных миндалин и
выбора метода лечения патологии небных миндалин.

© О.Ф. Мельников, А.Ю. Бредун, 2013

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Т.А. ЗАЯЦ, В.И. ЛЕВАНДОВСКАЯ, С.В. ТИМЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ ТОНЗИЛОТРЕНА НА РЕАКЦИИ ИММУНИТЕТА КЛЕТОЧНОГО ТИПА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Предварительные исследования иммуномодулирующей активности препарата тонзилотрен показали его выраженное влияние на реакции иммунитета в условиях нормы и иммунодефицита у экспериментальных животных (О.Ф.
Мельников и соавт., 2007, 2008, 2012). Представленные данные свидетельствуют о наличии
у препарата Тонзилотрен иммуномодулирующих свойств, которые в значительной степени
связаны с влиянием на формирование реакций
клеточного иммунитета и активацией факторов
врожденного иммунитета, прежде всего фагоцитарной активности и количества FcR+ клеток
крови. Препарат способен усиливать экспрессию некоторых поверхностных антигенов, свидетельствующих по современным данным, об
активирующем влиянии (Л.В. Ковальчук, 2003)
прежде всего на активность цитотоксических
клеток как естественных, так и иммунных.
В настоящем сообщении представлены
данные о состоянии реакций клеточного иммуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

нитета в периферической крови (фагоцитоза,
цитолитической активности клеток крови и
продукции интерферонов in vitro под действием
микробных антигенов) у 15 больных хроническим тонзиллитом (ХТ) и 11 хроническим аденоидитом (ХА) в возрасте 6-12 лет до и после
приема препарата тонзилотрен. Контролем служила группа из 12 практически здорових детей
аналогичного возраста. Определяли активность
фагоцитоза по относительному уровню фагоцитирующих клеток (фагоцитарный показатель),
числу захваченных латексных частиц одним
фагоцитом (фагоцитарный индекс), деструктивную способность мононуклеаров крови в отношении эритроцитов цыплят и продукцию альфа
и гамма-интерферонов в культуре клеток крови
под действием стрептолизина-О. Препарат применяли в течение одного месяца с ежедневным
приемом по 3 таблетки в сутки.
Было установлено, указанные параметры
системного иммунитета были болем низкими в
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группах больных ХТ и ХА по сравнению с аналогичными показателями в группе здорових доноров. Наиболее активно и достоверно препарат
стимулировал естественную цитотоксичность
клеток крови больных ХТ и ХА, продукцию этими клетками интерферонов в условиях in vitro.
Повышение активности фагоцитоза было недос-

товерным. Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о выраженном влиянии
препарата тонзилотрен на реакции клеточного
типа у больных хроническим тонзиллитом и хроническим аденоидитом, стимуляция которых является важным механизмом в повышении антиинфекционной резистентности организма.

© О.Ф. Мельников, Т.А. Заяц, В.И. Левандовская, С.В. Тимченко, 2013

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. МАРУШКО, М.Д. ТИМЧЕНКО, М.Г. ДОБРИДИ (КИЕВ, УКРАИНА)
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА В РОТОГЛОТКЕ ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ И ОСТРЫМ ФАРИНГИТОМ ПРИ ТЕРАПИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ЛИЗАК
Целью настоящей работы была оценка состояния местного иммунитета в ротоглоточном
секрете (РГС) детей с хроническим тонзиллитом
(ХТ) и острым фарингитом (ОФ) при использовании препарата Лизак в виде монотерапии.
Всего было обследовано 73 человека, из которых 10 детей в возрасте от 5 до 12 лет представляли группу здорових доноров, а дети с острым
фарингитом были разделены на две группы: основную и контрольную. Дети основной группы
получали препарат Лизак, дети контрольной
группы – другие оральные антисептики без содержания лизоцима. Группа больных ХТ (компенсированная форма) была представлена 66
больными ХТ, также разделенных на две группы, из которых в основной группе дети дополнительно получали препарат Лизак.
Иммунологические исследования проводили при поступлении детей в поликлиническое
отделение и через 3 дня после окончания приема препарата. Из каждой группы для исследований было отобрано по 15 человек. Изучали содержание в нестимулированном ротоглоточном
секрете (РГС), взятом натощак в одно и то же
время (метод. рекоменд., 2008), факторов врожденного иммунитета – дефензина-β (human
HNP1-3), лактоферрина и лизоцима. Указанные
факторы изучали в жидкой фазе РГС после центрифугирования в центрифуге с охлаждением
(40С) при 200g при помощи иммуноферментного анализатора Stat Fax 2100 (США) и наборов
реактивов – лактоферрин (Вектор-Бест, РФ),
лизоцим (Assayuro, ФРГ), дефензин (Hycult
biotech, Holland). Кроме того, локальный иммунитет оценивали по содержанию в ротоглоточном секрете (РГС) секреторной и мономерной
форм IgA (метод радиальной иммунодиффузии,
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реактивы ГНЦ Иммунология, Москва, РФ), альфа-интерферона реактивы фирмы «Цитокин»,
РФ), а также по содержанию клеток различного
гистогенеза, как это описано в методических
рекомендациях по иммуно-биохимическому
исследованию слюны (2008). Статистическая
обработка данных исследований проведена с
использованием двустороннего критерия Вилкоксонна (Е.В. Гублер, 1978).
Проведенные исследования по определению факторов врожденного иммунитета в РГС
детей с хроническим тонзиллитом при лечении
их препаратом Лизак показали отсутствие изменений в содержании лизоцима в РГС, что свидетельствовало об отсутствии негативного влияния экзогенного лизоцима на продукцию эндогенного. Наиболее позитивные сдвиги отмечены
в содержании дефензина-β и лактоферрина в
РГС, что может свидетельствовать о существенном вкладе препарата Лизак в эффективность
лечения в этой возрастной группе прежде всего
за счет увеличения антимикробного действия
исследованных факторов врожденного иммунитета (А.Е. Абатуров, 2012; Belamy e.a., 1992).
Препарат Лизак эффективно увеличивал содержание лактоферрина и дефензина в РГС детей с
ХТ. Лечение препаратом Лизак детей с КХТ не
влияло на концентрацию лизоцима в РГС все
возрастных групп.
Исследование местного иммунитета у
детей с ОФ показало положительную динамику повышения содержания секреторного иммуноглобулина А и снижения уровня мономерной формы этого иммуноглобулина, что
косвенно свидетельствовало об уменьшении
влияния микробных гидролаз на расщепление
димерной структуры секреторного иммуногЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

лобулина А. Препарат Лизак достоверно сокращал длительность заболевания острым фарингитом у детей, восстанавливал отклонения

в содержании иммуноглобулинов, ранних интерферонов и клеточном составе ротоглоточного секрета.

© О.Ф. Мельников, Ю.В. Марушко, М.Д. Тимченко, М.Г. Добриди, 2013

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Н.А. ПЕЛЕШЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИТОПРЕПАРАТА
ИМУПРЕТ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО И СИСТЕМНОГО ГУМОРАЛЬНОГО
ПРОТИВОВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА
По нашим сведениям, имелись отдельные
исследования клинико-иммунологического плана, свидетельствующие о том, что после приема
препарата Имупрет (Тонзилгон) Н) у больных с
острыми респираторными инфекциями и хроническими заболеваниями глотки существенно
улучшаются некоторые показатели системного
иммунитета (Л.С. Овчаренко и соавт., 2005), в
частности, увеличивается количество клеток с
экспрессией поверхностного антигена CD4. Ранее нами было показано, что препарат модулировал уровень иммунных реакций клеток миндалин
при культивировании in vitro (О.Ф. Мельников,
О.Г. Рыльская, 2005, 2007). Далее было установлено, что препарат Имупрет был способен восстанавливать гуморальный иммунный ответ при
иммунодефицитных состояниях у экспериментальных животных (О.Ф. Мельников, 2007). Возникли предположения, что препарат можно использовать для усиления действия мукозальных
вакцин, в частности, против гриппа как при местной так и системной вакцинации. Исследования проведены на 25 крысах Вистар, 8 из которых иммунизировали двухкратным (с недельным
перерывом) введением в носовой ход противогриппозной вакцины Инфлувак, а 7-и животным
вакцина вводилась дважды внутрибрюшинно
также с интервалом в одну неделю. Препарат

Имупрет применяли per os на протяжении всего
времени опыта (2 недели) в дозировках, рекомендованных изготовителем для взрослого человека. Две группы контрольных животных (по 5 в
каждой) получали эквивалентное количество
этанола, содержащегося в препарате. Антитела к
вирусам гриппа человека А1 и А2 определяли в
реакции торможения гемагглютинации в экстрактах трахеи, селезенки, а также в сыворотке
крови с использованием микротитратора Такачи.
Было показано, что использование фитопрепарата существенно усиливает образование
антител как локально так и системно при обоих
подходах к иммунизации. В то же время применение только этанола в качестве стимулятора
иммуногенеза не приводило к повышению
уровня антител в тканях трахеи и селезенки.
Местное введение антигенов гриппа (per nasi)
было более эффективным для повышения локальной продукции противогриппозных иммуноглобулинов, чем системное введение вакцины, а применение фитопрепарата существенно
увеличивало содержание антител в трахее при
локальной вакцинации против гриппа. Проведенные исследования позволяют предлагать фитопрепарат Имупрет для потенциирования иммунного ответа против вирусов гриппа, особенно при локальной вакцинации.

© О.Ф. Мельников, Н.А. Пелешенко, 2013

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, В.И. ПОПОВИЧ, О.М. ГЕРИЧ (КИЕВ, ИВАНО-ФРАНКОВСК)
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ К ГРИБКОВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ
У БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Обследовано 20 больных хроническим
полипозным риносинуитом (ХПР) с наличием
аллергических реакций в анамнезе, 11 человек
без клинических признаков наличия аллергии,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

10 практически здоровых доноров. В сыворотке
крови обследованных изучали содержание реагиновых антител общего плана и специфических
IgE-антител к 5 грибковым аллергенам, наибо-
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лее часто выделяемых со слизистой полости
носа. Кроме того изучали содержание фактора
аллергии замедленного типа (реакция торможения миграции лейкоцитов) – LIF, а также содержание про- (ИЛ-1 и фактор некроза опухоли
– ФНО) и противовоспалительных цитокинов
(ИЛ-10), лактоферрина.
Проведенные исследования у больных
ПРС с наличием аллергии и без нее позволяют
сделать следующие обобщения. Уровень реагиновых антител в сыворотке крови как IgE так и
IgG4 достоверно выше у больных ПРС с наличием аллергии. Частота выявления клеточной сенсибилизации по содержанию LIF также выше в

указанной группе. Повышенное содержание
реагиновых антител класса Е к исследованным
грибковым аллергенам было наиболее высоким
у больных с ПРС + аллергия. Содержание провоспалительных цитокинов ИЛ-1 и ФНО повышено в обеих группах больных с ПРС как с аллергией так и без нее, а концентрация противовоспалительного ИЛ-10 выше в группе больных
ПРС с аллергией. Содержание лактоферрина
существенно не отличалось в различных группах обследованных. Предполагается существенная роль грибковой аллергизации в поддержании хронического рецидивирующего течения
полипозного риносинусита.

© О.Ф. Мельников, В.И. Попович, О.М. Герич, 2013

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, С.М. ПУХЛИК, Н.А. ЮРЕВИЧ (КИЕВ, ОДЕССА, ХАРЬКОВ; УКРАИНА)
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ
АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ С ПОЛИВАЛЕНТНОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ
К ВНУТРИЖИЛИЩНЫМ АЛЛЕРГЕНАМ
Одной из основных причин развития
круглогодичного аллергического ринита является гиперчувствительность к внутрижилищным
аллергенам. Исследования B. Guerin (1994) показывают, что источники происхождения белковых продуктов домашнейпыли в порядке значимости для возникновения бытовой сенсибилизации распределяются следующим образом: клещи домашней пыли, домашние животные, плесневые грибы, насекомые.Наибольшее распространение имеют клещи рода Dermatophagoides
семейства Pyroglyphidae – D. Pteronyssinus и D.
farinae, составляющие до 90% акарофауны жилых помещений.
Домашняя пыль содержит множество
других разнообразных веществ с выраженными
аллергенными свойствами, способных вызывать
развитие респираторных и нереспираторных АЗ.
Чрезвычайно важное значение имеет сенсибилизация человека к микрогрибам. В пробах домашней пыли и воздуха жилых помещений чаще выделяют грибы Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Mucor, Candida, Aureobasidium, Cladosporium.
Цель исследования: изучение уровня
клеточной и гуморальной сенсибилизации к
различным внутрижилищным аллергенам у
больных аллергическим ринитом.
Материал. Обследованы сыворотки 20
пациентов, из которых 15 страдали аллергическим ринитом (АР) и 5 практически здоровыми
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донорами (контроль – К). Все пациенты были
разделены на следующие группы по результатам аллергообследования: 1-я – группа больных
АР с выраженной реакцией на плесневые грибы;
2-я – группа больных АР с реакцией на аллергены домашней пыли; 3-я – группа больных АР с
реакциями смешанного типа; 4-я – группа практически здоровых доноров.
Методы: исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов и их подклассов,определение циркулирующих иммунных
комплексов, определение уровня цитокинов,
определение активности фактора торможения
миграции лейкоцитов, определение специфических IgE.
Результаты исследования: Установлено,
что концентрация иммуноглобулинов классов M
и G достоверно не отличалось в группах больных с АР от уровня в контрольной группе и не
имела отклонений нормы, тогда как концентрация IgA имела достоверную тенденцию к пониженному содержанию этого иммуноглобулина в
группах 1 и 2.
Имеет место значительное повышение
уровня иммуноглобулина Е в сыворотке крови
обследованных больных 1 и 3 групп.
Концентрация представителя группы реагинов – IgG4 также была повышена в сыворотке
крови больных АР 1 и 3 групп.
Дальнейшие исследования были направлены на определение относительного содержаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ния IgE-антител к различным аллергенам – домашней пыли (серия 27), D. farinae (D. f), D. Pteronissimus (D. pt) грибам рода Alternfriaaltern,
Botritiscinerea (B), Aspergilium (As), D. farinae
(D.f), D. Pteronissimus (D.pt).
Было установлено, что по сравнению с
группой здоровых доноров в группе АР 1 повышенное IgE-антител содержание выявлялось
к трем из использованных аллергенов – As, B,
D.f., а в группах А2 и А3 ко всем аллергенам.
Анализ результатов этой серии исследований показывает, что наибольшие степени достоверности по всем определяемым аллергенам
были в группе АР 3,т.е. при смешанной аллер-

гии. В этой же группе отмечены и более высокие уровни про воспалительного и аллергического цитокинов в сыворотке крови.
Определение ФТМЛ в крови больных
аллергическими заболеваниями демонстрирует при его наличии участие реакций ГЗТ в генезе аллергических заболеваний. Определение
этого цитокина в сыворотке крови больных
АР всех групп показало достоверное (р<0,05)
наличие этого фактора только у больных АР 1
и 3, что дает основание полагать, что наличие
плесневых грибов на слизистых и определяет
уровень клеточной сенсибилизации у больных
АР.

© О.Ф. Мельников, С.М. Пухлик, Н.А. Юревич, 2013

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, М.Б. САМБУР, Д.Д. ЗАБОЛОТНА, Т.В. СИДОРЕНКО,
О.Г. РИЛЬСЬКА, Н.О. ПЕЛЕШЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ
ДОСЛІДНИХ ТВАРИН ПРИ РІЗНИХ СХЕМАХ ІМУНІЗАЦІЇ БАКТЕРІАЛЬНИМИ
ТА ВІРУСНИМИ АНТИГЕНАМИ
Зважаючи на визначену в останні роки
важливу роль мигдаликів лімфаденоїдного глоткового кільця Пирогова-Вальдеєра в реалізації
імунологічного захисту організма та необхідність подальшого підвищення ефективності вакцинації проти вірусних та бактеріальних інфекцій актуальним постають питання про значення лімфоїдних утворень глоткового кільця в формуванні реакцій імунітету проти різних мікроорганізмів та обґрунтування і розробки на цій
основі найбільш ефективних та безпечних схем
вакцинації.
Метою нашої роботи було порівняльне
вивчення на дослідних тваринах ефективності
локальної інтраназальної та системної парентеральної первинної імунізації бактеріальними та
вірусними антигенами.
Рівень імунологічної реактивності експериментальних щурів оцінювали, визначаючи
вміст у них в крові імунокомпетентних клітин,
що експресують Fc рецептор до IgG, які, як відомо, опосередковують взаємодію між клітинами та циркулюючими антитілами, між різними
типами клітин, забезпечуючи зв,язування та інактивація антигену, регуляцію сили імунного
відгуку та ін., завдяки чому їх можна вважати
маркером функціонально зрілої популяції клітин-ефекторів імунного відгуку, а також вміст
антитіл до бактеріальних та вірусних антигенів
в сироватці крові та екстрактах трахеї при різних схемах імунізації.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Для імунізації тварин використовували
вірусні гемаглютиніни та нейрамінідазу, які містить вакцина «Інфлувак» виробництва Solvey
Pharma, Нідерланди, та глікопротеїни Klebsiella
pneumoniae (препарат «Biostim» виробництва
Франції). Імунізацію тварин проводили двічі.
При первинній імунізації препарати вводили
інтраназально закапуванням або внутрішньоочеревинно. Повторно усім щурам здійснювали
внутрішньоочеревинну ін’єкцію відповідних
антигенів. Показники імунологічної реактивності імунізованих щурів порівнювали з такими у
контрольних тварин, яким за аналогічними схемами вводили фізіологічний розчин.
Проведені дослідження показали, що
дворазова імунізація дослідних щурів розчинними антигенами різного біологічного походження за умов інтраназального введення антигенів при першій імунізації призводить до вірогідного збільшення відносної кількості клітин
крові, які експресують Fc-рецептор до IgG, тоді,
як використання схеми імунізації з дворазовим
внутрішньоочеревним введенням антигену не
справило суттєвого впливу на вміст FcR+- лімфоцитів в крові дослідних тварин.
Визначення показників гуморального
імунітету показало, що імунізація експериментальних щурів як антигенами бактеріального,
так і вірусного походження спричиняє у тварин
усіх дослідних груп суттєве збільшення титрів
антитіл в сироватці крові та екстрактах трахеї,
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більшою мірою виражене при інтраназальному
введенні першої дози антигену та при визначенні їх в тканинних екстрактах.
Таким чином, одержані результати експериментальних досліджень свідчать про те, що
первинна інтраназальна імунізація дослідних

тварин призводить до більш вираженої порівняно з внутрішньоочеревинною стимуляції клітинних та гуморальних показників системного
та місцевого імунітету, що обумовлює доцільність розробки та використання ефективних
схем локальної неінвазивної імунізації.

© О.Ф. Мельников, М.Б. Самбур, Д.Д. Заболотна, Т.В. Сидоренко, О.Г. Рильська, Н.О. Пелешенко, 2013

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, С.В. ТИМЧЕНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО, Л.І. ВОЛОСЕВИЧ,
О.О. ПОЛЯКОВСЬКА, Т.В. СМАГІНА, Д.Д. ЗАБОЛОТНА, І.С. ЗАРИЦЬКА, В.І. НЕСТЕРЧУК
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ІМУНОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ БАКТЕРІАЛЬНОГО
ПОХОДЖЕННЯ НА ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМ СТАНОМ
ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ
Відомо, що утворення лімфаденоїдного
глоткового кільця Пирогова-Вальдейра (ЛГК)
відіграють важливу роль у формуванні імунного
захисту слизових оболонок (СО) верхніх дихальних шляхів (ВДШ) та імунітету в цілому. Метою
нашого дослідження було визначення зв’язків
між станом піднебінних мигдаликів та дією на
організм пацієнтів, що часто хворіють на гострі
респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), профілактичного застосування мукозальних вакцин – Респіброна (Р) або Бронхо-Ваксома (Б-В).
Матеріалом для дослідження були зразки
сироватки крові (СК) та ротоглоткового секрету (РС) одержані від 60 пацієнтів, які протягом
року 5 і більше разів хворіли на ГРВІ, з яких 27
призначався Р, а 33 – Б-В. Пацієнти, що приймали однаковий препарат поділялись відповідно на три підгрупи в залежності від стану структур ЛГК: І – з номальними піднебінними мигдаликами (НМ), ІІ – хворі на хронічний тонзиліт (ХТ) та ІІІ – пацієнти, у яких в анамнезі була проведена тонзилектомія (Т/Е). В СК визначався вміст загального IgE, а у РС – мікробіологічні показники та відносний склад клітинного осаду. Дослідження проводились двічі –
до початку застосування та не раніше як через
10 днів після закінчення профілактичного курсу прийому імунотропного засобу. Контрольну групу складали клінічно здорові донори.
Одержані результати були статистично оброблені з використанням однобічних непараметричних крітерієв „U” Манна-Уітні та „Т” Вілкоксона.

Встановлено, що застосування у хворих на
ХТ Р, на відміну від Б-В, супроводжується достовірним (pU<0,025) збільшенням у них вмісту
загального IgE у СК до 173.5 (43.7-194.4) МО/мл.
Між тим, при вживанні як Р так і Б-В пацієнтами
з НМ та після Т/Е цього не відбувається.
Використання пацієнтами з НМ Р суттєво
не змінює у них клітинного складу РС, тоді як
Б-В сприяє тому, що середні значення (медіани
та Р25 –Р75) відсотока епітеліоцитів (ЕП) у них
зростають з 84,8 (74,5-97,0) до 97,2 (96,5-98,5)
(рТ<0,025), а нейтрофілів (НФ) та лімфоцитів
(ЛФ) – зменшуються, відповідно, з 10,1 (1,522,0) до 2,2 (1,0-3,0) (рТ<0,05), та з 5,0 (1,0-7,0)
до 0,6 (0-1,0) (рТ<0,025). Окрім цього Б-В обумовлює статистично достовірне зменшення чисельності мікроорганізмів, що висіваються з РС,
чого не відбувається під впливом Р. У осіб, що в
минулому перенесли Т/Е, Б-В також суттєво
зменшує титри висіваємої мікрофлори, але це не
супроводжується достовірними зрушеннями у
відносному клітинному складі РС. Р суттєво не
змінює середнього титру обсіменіння РС мікроорганізмами у пацієнтів з різним станом піднебінних мигдаликів.
Таким чином, використання з профілактичною метою у пацієнтів, що часто хворіють
на ГРВІ Р, при наявності у них ХТ, може виявити наявність у них алергічної реакції негайного
типу на мікробні алергени. Між тим у пацієнтів
з НМ або після Т/Е Б-В сприяє покращенню
стану СО ВДШ, оскільки достовірно зменшує
кількість патогенів у біотопі.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, М.Д. ТИМЧЕНКО, А.В. ЦИМАР, Э.А. МУРЗИНА (КИЕВ, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА АНГИНОВАГ НА ПОКАЗАТЕЛИ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА
В РОТОГЛОТКЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Фармакологические средства, применяемые при воспалительных заболеваниях верхних
дыхательных путей помимо влияния на инфекты (микробы, вирусы, грибы) и механизмы воспаления, могут существенно изменять состояние
локального и системного иммунитета. В связи с
широким применением комбинированных антисептиков местного действия в клинической
практике, представлялось целесообразным исследовать действие этих препаратов на активность факторов локального иммунитета. В настоящем сообщении представлены результаты
изучения препарата «Ангиноваг» на факторы
локального иммунитета в ротоглотке.
Препарат «Ангиноваг» содержит вещества
с антиинфектными свойствами (деквалиния хлорид, еноксолон, тиротрицин), глкокортикоид
гидрокортизон ацетат и анестетик лидокаин гидрохлорид. Такое комплексное применение различных по характеру и направленности действия
веществ априорно предполагает и влияние на
различные структуры и клетки слизистой верхних дыхательных путей, однако до настоящего
времени не представлены данные о действии
препарата « Ангиноваг» на факторы иммунитета.
Исследования проведены у 15 пациентов
(8 женского пола) в возрасте от 18 до 38 лет,
страдающих различными хроническими воспалительными заболеваниями (ХВЗ) верхних дыхательных путей (преимущественно хронические тонзиллиты и фарингиты). В периоде ремиссии заболеваний пациенты в течение 5 дней
принимали препарат «Ангиноваг» в соответст-

вии с рекомендациями изготовителя. До начала
приема препарата и через 3 дня после его окончания собирали нестимулированный ротоглоточный секрет (без чистки зубов и прополаскивания ротовой полости). После его обработки в
рефрежираторной центрифуге (40С) получали
надосадочную жидкость и определяли в ней содержание различных факторов иммунитета:
уровни дефензина-β (Hycult biotech., Нидерланды), интерлейкина-1β (Цитокин, Россия), интерферонов α и γ (Цитокин, Россия), лактоферрина (Вектор Бест, Россия), секреторного IgA
(Вектор Бест, Россия). Использовали иммуноферментный анализатор Stat Fax 2100 (CША).
Результаты статистически обработаны с применением критерия «U» (Е.В. Гублер, 1978).
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что применение препарата «Ангиноваг» у больных ХВЗ верхних дыхательных
путей не влияет негативно на показатели локального иммунитета – на уровни интерферонов
и секреторного иммуноглобулина А в ротоглоточном секрете. При этом имеет место восстановление уровня факторов врожденного иммунитета – дефензина и лактоферрина, что является косвенным доказательством усиления процессов регенерации в клетках поверхностного
эпителия слизистой оболочки и усиления ее антиинфекционной резистентности (А.Е. Абатуров, 2012; Belamy e.a., 1994). Снижение концентрации провоспалительного цитокина – интерлейкина-1β подтверждает выраженный противовоспалительный эффект препарата.
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Ю.В. МІНІН, А.Ф. КАРАСЬ, Г.А. КАРАСЬ, Т.І. КУЧЕРЕНКО, Г.В. ЛАТИШЕВСЬКА,
С.П. ЧАЙКА (КИЕВ, УКРАИНА)
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ НОСА ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ВАЗОМОТОРНИЙ РИНІТ
Визначення певних об’єктивних ознак,
при виконанні типової риноскопії, на перший
погляд, роблять діагностування хронічного риніту досить нескладним процесом.
Однак стан сучасних уявлень, щодо особливості формування патології слизової оболонЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ки порожнини носа, свідчить на користь потреби подальшого удосконалення існуючих науково-практичних підходів у вирішенні цієї проблеми.
Результати
типових
клінікоінструментальних обстежень хворих на хроніч-
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ний риніт у непоодиноких випадках формують
суперечливі передумови щодо обрання доцільного та ефективного напрямку лікування. Зазначений обсяг обстежень не дозволяє остаточно
з’ясувати характер, стан та глибину патологічного процесу у слизовій оболонці порожнини
носа, що, в подальшому, може призвести до діагностичних і тактичних помилок.
Актуальність проблеми формує підвищений інтерес фахівців до визначення специфічних діагностичних і прогностичних критеріїв
стосовно хронічних ринітів з метою розробки
оптимальних лікувальних заходів та подальшого
визначення напрямків ефективної адаптації слизової оболонки порожнини носа відносно різноманітних провокуючих чинників.
Як відомо, клінічна картина при окремих
формах хронічних ринітів, зокрема вазомоторних, поєднує певний обсяг проявів вегетативної
дисфункції на рівні порожнини носа, що зумовлює значну варіабельность симптоматики захворювання. Зважаючи на це, метою проведеної
науково-дослідної роботи було вивчення особливостей клінічних проявів та морфофункціонального стану слизової оболонки носа у хворих
на хронічний вазомоторний риніт (ХВР).
При клінічному дослідженні 36 хворих на
ХВР основною скаргою було періодичне утруднення носового дихання. У 14 (38,8%) з них воно поєднувалося зі слизовими виділеннями з
носу, а у 4 (11%) випадках спостерігалися приступи пароксизмального чхання. Водночас усі
хворі скаржилися на погіршення загального
стану, порушення сну, певний рівень втоми та
емоційного виснаження.
Під час первинного огляду хворих значна
увага приділялася визначенню функціональних
змін у нервовій системі та наявності рефлекторних впливів на слизову оболонку порожнини
носа, що, здебільшого, зумовлювали сукупність
вищенаведених характерних симптомів.
Обстеження даної категорії хворих намагалися проводити на фоні проявів загальних та
місцевих вегетативних реакцій, бо, як відомо,
під час ремісії останніх риноскопічна картина у
більшості випадків може практично нормалізуватися. При риноскопії звертали особливу увагу
на стан перегородки носа, ступінь набухлості і
колір слизової оболонки носових раковин, розмір їх задніх кінців, наявність та характер виділень.
В ході проведених досліджень було
з’ясовано: показник транспортної функції миготливого епітелію (ТФМЕ) по групі був обмежений (26,3±2,1) хв., що відповідало І ступеню
порушення функції мукоциліарного транспорту.
Активна реакція – PH слизової оболонки склала
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6,8±0,1. Температурний фактор зазнав досить
незначних змін, що відповідало (36,8±0,5)˚С.
При якісній ольфактометрії 14 (38,8 %) осіб не
сприймали запахів 0,5% розчину оцтової кислоти та 95˚ винного спирту, що, зазвичай притаманно для ІІ ступеню гіпосмії. У решти 22 (61,1
%) осіб порушень нюхальної функції виявлено
не було. Функція виділення була помірно зміненою майже у всіх випадках, окрім 5 (13,8 %), де
значне збільшення рідкого слизу зумовлювало
переважну більшість скарг. Всмоктувальна функція, що оцінювалася відповідно обраної методики за реакцією зіниць, у 26 (72,2 %) хворих
була дещо загальмована і в середньому по групі
склала (46,3±0,4) хв. Гіперчутливість слизової
оболонки нижніх носових раковин була констатована у 20 (55,5 %) хворих на ХВР.
Також було проведено цитологічне та цитохімічне дослідження активності ферментів
класу дегідрогеназ ЛДГ та СДГ в мазкахвідбитках для оцінки функціонального стану
епітеліоцитів слизової оболонки нижніх носових раковин хворих на ХВР.
Слід зазначити, що дані риноцитограм у
36 хворих на ХВР за своїм клітинним складом
були достатньо подібні між собою. В цитологічних препаратах, головним чином, відмічалась
наявність війчастих клітин зі збереженими війками та ледь помітними ознаками деструкції,
незначної кількості епітеліоцитів, а також поодиноких зрілих форм нейтрофілів та лімфоцитів.
В мазках-відбитках зі слизової оболонки
нижніх носових раковин хворих даної групи
особливо привертав увагу високий рівень активності ЛДГ в епітеліальних клітинах, що, як відомо, притаманно для процесів анаеробного
гліколізу. Характерно, що дуже високий рівень
активності ЛДГ виявлявся в цитоплазмі мало
ушкоджених клітин війчастого епітелію, безпосередньо в зоні прикріплення вій. Далі за рівнем
виявленої активності були неушкоджені клітини
плаского епітелію, нейтрофіли та епітеліоцити
різного ступеню деструкції.
Таким чином, виявлення в риноцитограмах хворих на ХВР великої кількості клітин зі
значним рівнем активності ЛДГ свідчить про
потребу впливу на енергетичний стан клітин
слизової оболонки нижніх носових раковин з
метою відновлення їх функціональної активності, що має бути враховано при розробці лікувальних заходів.
Зовсім інша картина спостерігалася відносно ферменту СДГ. Його активність практично для усього клітинного складу мазків була в
межах від низької до слідів активності, що є характерним для гальмування внутрішньоклітинного метаболічного енергетичного обміну.
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Нейроморфологічна характеристика нервових структур свідчила про активацію нервової
регуляції. При морфофункціональних дослідженнях слизової оболонки нижніх носових раковин були виявлені нейрофіламенти і нервові
пучки з підвищеним рівнем кислої фосфатази.
Додатковим підтвердженням підвищення функціональної активності нервових клітин було виявлення високої активності ЛДГ – ферменту,
який приймає участь на останньому етапі гліколізу в анаеробних умовах.
Виявлені морфологічні ознаки слизової
оболонки нижніх носових раковин відповідали
незначним патологічним змінам її епітеліального покрову, активації захисної функції слизеутворення, а також розвитку порушень нервової
регуляції та спастичним процесам, що, як відомо, належать до типових проявів ХВР.
Таким чином, при вивчені гістологічних
препаратів слизової оболонки нижніх носових
раковин хворих на ХВР була підтверджена доцільність попередніх морфологічних досліджень
при запровадженні ощадливих, зокрема, хірургічних методів лікування ринітів.
Проведені гістоензимологічні дослідження активності та локалізації кислої та лужної
фосфатаз, з урахуванням їх ролі в метаболізмі
клітин та транспортних процесах, довели високий рівень трансмембранного обміну та реактивності нервових структур в слизовій оболонці

порожнини носа хворих на ХВР, що потребує
особливої уваги при розробці методів лікування
даної патології.
Визначення морфогістохімічних особливостей слизової оболонки порожнини носа при
вазомоторній формі хронічних ринітів можуть
стати індикатором існуючих гемодинамічних та
метаболічних порушень у даної категорії хворих, що має бути враховано при запровадженні
ощадливої підслизової деструкції нижніх носових раковин з метою зменшення небажаних локальних нейровегетативних проявів у порожнині носа.
Таким чином, особливості існуючих морфологічних та функціональних змін при ХВР
формують конкретні вимоги до чинних методів
діагностики даної патології. За наведених обставин, обов’язковою складовою первинного
комплексного обстеження хворих на ХВР, на
наш погляд, повинен стати блок морфофункціональних досліджень, що надасть вичерпну інформацію відносно морфологічних особливостей
патологічно змінених тканин. Обґрунтована доцільність морфологічних та гістохімічних методів дослідження слизової оболонки порожнини
носа дозволить поліпшити рівень диференціальної діагностики хронічних ринітів та закріпити
відпрацьовані методики у клінічній практиці,
що сприятиме удосконаленню методів лікування хворих.
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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ФОНОХІРУРГІЇ ПРИ ОРГАНІЧНИХ ДИСФОНІЯХ
Цілком обґрунтованим є той факт, що за
рахунок впровадження в клінічну практику фонохірургічних методів лікування з’являється
реальна перспектива ефективного поліпшення
якості голосу осіб зі стійкими дисфоніями. Довготривале порушення нервово-м’язевого механізму акту фонації органічної природи формує
патологічне голосоутворення на фоні стійкої
глоттісної недостатності.
До теперішнього часу пріоритетним напрямком лікування стійких дисфоній при недостатній аддукції голосових складок під час фонації, а саме однобічних паралічах, атрофіях та
рубцевих деформаціях гортані, залишаються
методи хірургічної медіалізуючої фонокорекції,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

серед яких ін’єкційна хордопластика займає
особливе місце.
Великим внеском у подальший розвиток
фонохірургії залишаються розробка та удосконалення ларингопластичних операцій з використанням тканинних аутоімплантатів. Дотримання
зазначеної тактики багатьма фахівцями обмежує
імовірність виникнення небажаних ускладнень
та сприяє значному скороченню кола існуючих
протипоказань.
Певні можливості у підвищенні результативності хірургічного лікування хворих зі стійкими органічними дисфоніями може надати запровадження ін’єкційної медіалізуючої хордопластики з використанням аутоколагену, отрима-
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ного із власної дерми пацієнтів. Актуальність та
практичне значення даної проблеми зумовили
необхідність проведення експериментальних
досліджень, що мали на меті визначення ступеню толерантності аутоколагену та реакції навколишніх тканин на його введення.
Згідно плану роботи на доклінічному етапі була досліджена динаміка колагеноутворення, вивчено морфофункціональний стан м’язевої
тканини після введення ало- та аутоколагену в
експерименті, що дозволило нам зробити відповідні висновки та оптимізувати існуючий метод
ін’єкційної хордопластики.
Дані, отримані в ході проведених морфофункціональних досліджень, констатували утилізацію імплантованого аутоколагену фібробластами реципієнта з одночасною місцевою активацією колагеногенезу, неоваскулярізацією та
поступовою регенерацією нервових волокон.
Збереження нервово-м’язевої активності тканин
навколо аутоімплантату , констатоване на ультраструктурному рівні, свідчило на користь сумісності ін’єкованого матеріалу.
Відсутність будь-яких об’єктивних ознак
від’ємного впливу локального колагеногенезу
слугувало базовим критерієм подальшого запровадження в клінічну практику вдосконаленого методу ін’єкційної фонокорекції.
Практичне втілення запропонованої нами
медіалізуючої хордопластики з використанням
аутоколагену було реалізовано в практиці в лікуванні 7 осіб зі стійкими органічними дисфоніями терміном від 1 до 5 років. Названі особи
мали патологічне голосоутворення за рахунок
однобічних паралічів гортані в 5 та атрофічних
змін голосових складок в 2 випадках.
Клініко-фоніатричне обстеження даної
категорії хворих запроваджувалося до лікування
та, згідно встановлених термінів, після фонохірургічного втручання.

Ін’єкційну медіалізуючу хордопластику
виконували при прямій мікроларингоскопії з
використанням голки із набору мікроінструментів для гортані. В залежності від форми та розмірів голосової щілини під час фонації, а також
характеру патології імплантація суспензії колагену виконувалася підслизово або внутрішньом’язово. В ході імплантації здійснювався
одночасний ендоскопічний візуальний контроль
змін параметрів уражених голосових складок.
Всі оперативні втручання пройшли без
ускладнень. Розмір наявних голосових щілин
при спробі фонації був зведений до мінімуму за
рахунок локального збільшення об’єму голосових складок, що підлягали корекції.
У ранньому післяопераційному періоді
призначався 5-денний курс загальноприйнятої
протизапальної та протинабрякової терапії, пропонувалися ощадлива дієта та голосовий режим.
На 10-й день після операції починали фонопедичні заняття.
Аналіз
результатів
клінікоінструментальних досліджень через 6 місяців після ін’єкційної ларингопластики констатував значне поліпшення фізіолого-акустичних параметрів
голосового апарату прооперованих хворих.
Практична реалізація запровадженого
комплексного клініко-фоніатричного обстеження
найкращим чином забезпечила різнобічне спостереження за станом голосоутворюючої функції
хворих на етапах лікування, що підтвердило доцільність та об’єктивність обраних методик.
Таким чином, в результаті проведених експериментальних досліджень була науково обґрунтована можливість використання аутоколагену, отриманого із власної дерми пацієнтів, для
виконання методики медіалізуючої хордопластики, що надасть змогу ефективно запроваджувати корекцію якості голосу певної категорії
хворих.
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ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ ФОНОХІРУРГІЇ
У світовій фаховій літературі існує певна
кількість оригінальних спостережень, що висвітлюють окремі випадки успішної функціональної фонохірургічної реабілітації гортані при її
стійких органічних ураженнях. Останні,
об’єднують, переважно, однобічні паралічі, рубцеві деформації, атрофії та локальні дефекти
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голосових складок, що зумовлюють прояви
стійких дисфоній. Нажаль, перелік робіт, в котрих узагальнено особистий практичний досвід
вітчизняних фонохірургів, є досить обмеженим.
На сучасному етапі успіх реконструктивно-відновлювальних ларингологічних операцій
у значній мірі залежить від раціонального викоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ристанням досягнень в галузі трансплантології
та біоінженерії. Накопичений з цього приводу
вітчизняний та світовий досвід надає перевагу
цільовому використанню саме аутотканин. Однак у практичній отоларингології існуюча проблема до теперішнього часу перебуває на стадії
наукових розробок та не має широкого впровадження в клінічну практику.
Відомо, що в основу лікування патологічних станів гортані, які супроводжуються недостатньою аддукцією голосових складок в акті
фонації, покладено хірургічний метод, як найбільш ефективний та раціональний. Водночас,
ефективність фонохірургії при органічних дисфоніях багато в чому залежить від обрання адекватного методу лікування, що, в свою чергу,
визначається характером патології гортані, а
також конфігурацією та розмірами «критичної»
голосової щілини.
Стійка медіалазація голосових складок за
умов глоттісної недостатності, у більшості випадків, сприяє поліпшенню якості фонації та
реалізується шляхом виконання зовнішньої тиреопластики або ендоларингеальних мікрохірургічних втручань.
Враховуючи принципову відмінність техніки виконання даних операцій ми поставили
за мету визначення клініко-функціональної ефективності існуючих тиреопластичних хірургічних втручань та методу ін’єкційної хордопластики при окремих патологічних станах гортані з
одночасним удосконаленням напрацьованих
методик та визначенням доцільності використання певних різновидів клітинного аутоматеріалу.
Модифікація базової техніки зовнішньої
тиреопластики, запропонованої N. Isshiki, стала
метою проведеного нами дослідження. Вивчення ефективності та доцільності даного хірургічного втручання при однобічних паралічах гортані та атрофічних ларингітах базувалося на результатах динамічного клініко-фоніатричного
спостереження за 10 хворими обох груп протягом 12 місяців.
З початку, після детального обстеження
усім названим хворим була виконана зовнішня
тиреопластика при загальному знеболенні за
умов прямої мікроларингоскопії, що забезпечувало можливість ендоларингеального контролю
в ході операції. У якості аутоімплантату використовувався іммобілізований фрагмент щитоподібного хряща, який формувався на рівні дефекту зміненої голосової складки зі збереженням внутрішнього охрястя гортані.
При однобічних паралічах гортані медіалізований у межах передніх 2/3 ураженої голосової складки рухомий фрагмент щитоподібного
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

хряща фіксувався за рахунок накладання двох
швів. При атрофічних змінах в гортані стійку
медіалізацію аутоімплантату на рівні середньої
третини голосової складки з однієї чи обох сторін забезпечув “П”-подібний шов. У всіх випадках після операції рівень місцевих реактивних
явищ був незначним, що виключало можливість
розвитку стенозу.
Вже через 1-2 місяці пацієнти з однобічними паралічами гортані відмічали суттєве стійке поліпшення якості голосу у цілому, відсутність суб’єктивних локальних подразників при
мовному спілкуванні. В той же час, хворі з явищами хронічного атрофічного ларингіту констатували недостатній, у порівнянні з очікуваним,
рівень якісних змін акустичних характеристик
голосу.
Таким чином, аналізуючи ендоскопічні
та фізіолого-акустичні критерії результатів запровадженої зовнішньої тиреопластики, вважаємо за доцільне рекомендувати використання
даної фонохірургічної методики у лікувальній
практиці осіб із однобічними нейрогенними паралічами гортані, як найбільш ефективну.
Водночас, на наш погляд, слід враховувати, що за умов атрофічних змін в гортані, локальних дефектів та обмежених рубцевих деформацій голосових складок більш доцільно використовувати вдосконалені методи імплантаційної фонохірургії.
Застосування клітинних технологій, таких
як культивовані фібробласти та різновиди аутоколагенів, у якості замісної терапії в пластичній
та реконструктивно-відновлювальній хірургії на
сьогоднішній день вже означено чисельними
позитивними результатами при відновленні
структурної цілісності пошкоджених органів і
тканин.
Попередньо, в ході детального вивчення
морфо-функціонального стану аутофібробластів
в динаміці їх культивування, в експерименті
нами була доведена відсутність будь-якого деструктивного впливу на оточуючі аутоімплантат
тканини, насамперед, м’язові. Були визначені
оптимальні терміни щодо можливості застосування даної культури в клінічній практиці та
підтверджена доцільність її подальшого використання в імплантаційній фонохірургії. З цією
метою у межах 10 пасажів нами було отримано
життєдіяльну культуру клітин зі слизової оболонки порожнини рота, детально вивчені особливості її взаємодії з обраним позаклітинним
матриксом.
Медіалізуюча хордопластика з використанням культури аутофібробластів, запроваджена нами у 13 пацієнтів, забезпечила відновлення
втрачених об’ємів атрофованих голосових скла-
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док при збереженні їх структурної та функціональної активності. Ефективність реалізації
ін’єкційної імплантації культури аутофібробластів у голосові складки осіб з хронічною глоттісною недостатністю була доведена результатами поетапних клініко-інструментальних досліджень протягом одного року.
Певні можливості на шляху удосконалення імплантаційної техніки лікування стійких
органічних дисфоній може надати також використання аутоколагену. Спроби довести перспективність застосування розчинного колагену
великої рогатої худоби для ін’єкційного введення в голосові складки зафіксовані ще наприкінці
минулого сторіччя. Досвід введення різноманітних модифікацій даного біополімеру був означений високим ступенем його консолідації з
подальшою резорбцією ксеноімплантату та досить обмеженою трансформацією у сполучну
тканину реципієнта, що, звісно, від’ємним чином впливало на функціональний результат лікування. Повсякчас також існувала загроза розвитку алергічних реакцій та потреба визначення
толерантності до обраного матеріалу.
Враховуючи існуючу на часі потребу модифікації тактики ін’єкційної хордопластики
наведена вище аргументація зумовила необхідність проведення експериментальних досліджень з метою визначення ступеню толерантно-

сті аутоколагену, отриманого з власної дерми
пацієнтів, та реакції навколишніх тканин на його введення, що і було виконано нами. Була
простежена динаміка колагеноутворення, визначено морфофункціональний стан м’язової
тканини після введення ало- та аутоколагену в
експерименті, що дозволило оптимізувати та
запровадити в клінічну практику медіалізуючу
ін’єкційну хордопластику у 7 хворих з атрофічними змінами голосових складок. Імплантація
суспензії колагену виконувалася за умов прямої
мікроларингоскопії, згідно потреб, підслизово
чи внутрішньом’язово. У всіх випадках було
досягнуто зведення до мінімуму або відсутності
наявної голосової щілини при спробі фонації,
що значно поліпшило голосоутворення.
Позитивний результат трансплантації культури аутофібробластів та аутоколагену, досягнутий нами при виконанні фонохірургічних
корегуючих операцій, підтвердив можливість
ефективної клініко-функціональної реабілітації
хворих зі стійкими дисфоніями при атрофічних
патологічних станах гортані, що поєднані глоттісною недостатністю. На наш погляд, розробка
та популяризація ендоскопічних ларингопластичних операцій із застосуванням аутоімплантатів надасть можливість цілеспрямованої та ефективної корекції якості голосу осіб зі стійкими
органічними дисфоніями.

© Ю.В. Мінін, Т.І. Кучеренко, Д.О. Покришень, 2013

А.Ю. МИНИНА, О.Н. БОРИСЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ТРАНСЛАБИРИНТНЫЙ ДОСТУП
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АКУСТИЧЕСКОЙ НЕВРИНОМОЙ
Хирургия акустической невриномы включает в себя несколько хирургических доступов,
среди которых день достойное место занимает
транслабиринтный доступ. Данный доступ используется у больных с акустической невриномой, у которых не предвидится сохранность
слуха и размеры новообразования до 40 мм.
Этот доступ позволяет поэтапно выполнить
удаление костных структур височной кости и
экстрадурально достигнуть твердой мозговой
оболочки мостомозжечкового угла и внутреннего слухового прохода.
Наибольшие трудности связанны с удалением неврином больших размеров. Чем больше
размер опухоли, тем сильнее сдавление и смещение окружающих сосудов, нервов и вещества
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головного мозга, выше риск повреждения здоровых тканей и лицевого нерва, возникновения
кровотечения, вследствие чего иногда выполняется не полное удаление опухоли. Данная проблема может быть решена с помощью расширения границ операционного поля, которое даст
возможность значительно уменьшить глубину
операционной раны и максимально приблизится
к опухолевой ткани со всех сторон. Для решения этой задачи нами был использован модифицированный транслабиринтный доступ путем
использования расширенной мастоидэктомии с
сохранением задней стенки наружного слухового прохода, дополнительного расширения границ доступа за счет костного массива на 1,5 см
выше дна средней черепной ямы и на 2 см кзади
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

отступая от сигмовидного синуса в направлении
затылка.
Нами были прооперированы больные с
акустической невриномой II и IV стадий (по
классификации M. Portman´s) с полной глухотой
и хронической сенсоневральной тугоухостью
3,4 степени на стороне поражения. Диаметр акустической невриномы по данным МРТ составлял от 18 мм до 38 мм в наибольшем диаметре.
Первую группу составили 14 больных, которым
был применим транслабирнтный доступ, во вторую группу больных входили 13 пациентов оперированные модифицированным транслабиринтным доступом. Клинико-морфологическую
оценку мы проводили в условиях нахождения
пациента в стационаре на 7 и 14 сутки. Была
проведена оценка ранних послеоперационных
осложнений: кровотечения, ликвореи из послеоперационной раны, наличие менингита, лицевого пареза.

В первой группе больных ликворея наблюдалась у 1 пациента, парез лицевого нерва у
5 больных, кровотечение из послеоперационной
раны не выявлено ни у одного человека, с менингитом 2 пациента, выявлены признаки мозжечковой атаксии – 5 человек. В этой группе
больных полное удаление акустической невриномы удалось выполнить 10 пациентам. Во второй группе больных ликворея отмечалась у 1
пациента, парез лицевого нерва у 1 больного,
кровотечение из послеоперационной не наблюдалось, с менингитом – 2 пациента, с признаками мозжечковой атаксии – 4 человека. Всем
больным второй группы удалось выполнить тотальное удаление новообразования.
Использование расширения границ операционного поля при транслабиринтном доступе
позволяет удалить опухоль больших размеров в
полном объеме и существенно снизить количество ранних послеоперационных осложнений.

© А.Ю. Минина, О.Н. Борисенко, 2013

Ю.В. МІТІН, В.М. ВАСИЛЬЄВ, О.М. НАУМЕНКО, Ю.В. ДЄЄВА, Н.О. БІЛЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ФЛЕГМОНАМИ ШИЇ
Флегмони шиї відносяться до найважчих
ускладнень запальних захворювань ЛОРорганів, що загрожують не тільки здоров’ю, але
навіть і життю людини. На жаль, в літературі до
сих пір існують окремі неузгодженості відносно
раціональної лікувальної тактики при цій патології. Клініка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця протягом багатьох
років є головним центром м. Києва з ургентної
оториноларингології і має свій певний досвід
надання допомоги хворим з флегмонами шиї.
За 10-ти річний період (2002-2012 рр.) під
нашим наглядом знаходилось 72 хворих (чоловіків – 60, жінок 12) з флегмонами шиї різного
походження. Причинами розвитку флегмон шиї
були наступні захворювання: сторонні тіла
стравоходу – 2 випадки, гострий тиреоїдит – 1,
флегмонозний ларингіт (епіглотит, гортанна
ангіна, гострий перихондрит) – 12, парафарингеальний абсцес – 19, паратонзилярний абсцес –
15, поєднання паратонзилярного та парафарингеального абсцесів – 23. Таким чином, головним
фактором виникнення флегмон шиї є гнійні абсцеси глотки, які склали за нашими даними
79,7% (57 осіб). За локалізацією та розповсюдженням захворювання у 39 пацієнтів був визначений обмежений процес, який ми характеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ризували як аденофлегмону. У 33 хворих відмічалось значне розповсюдження гнійного процесу, який охоплював майже всі поверхневі та
глибокі відділи шиї, що давало можливість розглядати його як розлиту флегмону. В 9 пацієнтів
при розлитій флегмоні шиї було діагностовано
медіастеніт, з них в 7 випадках було задіяне
верхнє межистіння, а у 2 хворих спостерігався
розлитий медіастеніт.
Діагностика захворювання, і особливо вибір методу лікування та часу проведення операції є досить часто складним питанням і потребує
застосування всіх наявних методів дослідження
та обстеження хворого. Головним діагностичним питанням є визначення наявності, локалізації та розповсюдження гнійного процесу в
м’яких тканинах шиї.
Вирішальне значення в лікуванні хворих з
флегмонами шиї належить хірургічному втручанню позаяк без своєчасного і якісного його
виконання одужання хворого є проблематичним
і практично неможливим. Зволікання з проведенням розтину флегмони шиї призводить до
швидкого розповсюдження процесу в межистіння і розвитку медиастиніту та сепсису.
Ми вважаємо за потрібне зробити особливий наголос на те, що при лікуванні хворих з
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тонзилярними флегмонами шиї, які за нашими
дослідженнями складають переважну більшість
(майже 80%), першочергове значення ми надаємо санації глотки, тобто елімінації причинного
фактору. Тому, надання медичної допомоги таким хворим ми починаємо з термінового розтину паратонзилярного чи парафарингеального
абсцесу. В подальшому виконується тонзилектомія і через мигдаликову нішу проводиться
повне розкриття паратозилярного чи парафарингеального абсцеса. Слід відзначити, що при
наявності паратонзилярного абсцесу з вираженим шийним лімфаденітом та набряком м’яких
тканин шиї, який можна розцінювати як початкові ознаки розвитку флегмони шиї, ми
обов’язково виконуємо тонзилектомію в гострому періоді і за даними багаторічних спостережень в кількатисячної плеяди хворих ми не
спостерігали жодних ускладнень.
Після виконання абсцестонзилектомії під
загальним чи місцевим знеболенням проводиться
операція з розкриття флегмони шиї. Як хірургіч-

ний підхід частіше всього ми застосовували розтин тканин шиї по передньому краю кивального
м’яза (розтин за Розумовським), в 11 випадках ізза неможливості провести інтубацію гортані хірургічне втручання починалось з виконання трахеостомії для проведення наркозу. В 7 випадках
при розтині флегмон шиї нами виконувалась колярна медіастинотомія. У 8 хворих з розлитою
флегмоною шиї в зв’язку з «повзучим» характером патологічного процесу в післяопераційному
періоді проводились додаткові розтини м’яких
тканин шиї. Дренування порожнин абсцесів шиї
як правило проводилось проточним методом.
Хірургічне лікування супроводжувалось антибактеріальною терапією, з використанням трьох
антибіотиків, активною дезінтокисикаційною,
дегідратаційною, кортикостероїдною та симптоматичною терапією. Двоє хворих з флегмонами
шиї та медіастинітом були переведені для подальшого лікування в торакальне відділення, один з
них в подальшому помер. Строк перебування
хворих в стаціонарі складав 12±2,4 дні.

© Ю.В. Мітін, В.М. Васильєв, О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва, Н.О. Біль, 2013

Ю.В. МІТІН, В.Л. ДІДКОВСЬКИЙ, К.Я. ТЕРЕНТЬЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
РЕЗУЛЬТАТИ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЗТП
ПІСЛЯ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ, ПРОВЕДЕНОЇ ПІД МІСЦЕВОЮ АНЕСТЕЗІЄЮ
Хронічний тонзиліт відноситься до числа
найбільш розповсюджених захворювань. Згідно
з даними багатьох дослідників його частота серед різних контингентів населення досить варіабельна: від 0,8 до 45% (Д.І. Заболотний, 1996;
О.Ф. Мельников, 2012). За даними А.А. Лайко,
Ю.А. Молочека, (2000); А.Г. Балабанцева та ін.,
(2002) захворюваність на хронічний тонзиліт в
Україні сягає 1260 на 10 тис. населення, що говорить про широке поширення даної патології.
Актуальність проблеми лікування пацієнтів з
хронічним тонзилітом обумовлена не лише його
поширеністю, а і можливим розвитком тонзилогенних ускладнень як місцевого, так і загального характеру, які можуть призвести до інвалідизації пацієнтів. Немає сумніву, що при декомпенсованому хронічному тонзиліті найбільш ефективним методом лікування є хірургічний. В
ЛОР-стаціонарах доля тонзилектомій досягає 20
і навіть 40% хірургічних втручань (Г.А. Фейгин,
Б.И. Кузник, 1989; А.Б. Старосветский, 2005;
Hopkins С. et al., 2003).
Метою роботи було оцінити динаміку регенерації тканин ротоглотки після тонзилектомії
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під місцевою анестезією з застосуванням збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП)
Матеріали і методи. Нами було проведено 42 тонзилектомій під місцевою анестезією. Із
них 20 чоловіків і 22 жінки. Вік пацієнтів від 19
до 44 років. Всім пацієнтам проведено передопераційне оториноларингологічне обстеження,
що включало бактеріологічне дослідження мікрофлори із лакун піднебінних мигдаликів. Пацієнти були розділені на три групи: основну,контрольну і порівняльну. 1 група хворих –
основна (після проведення тонзилектомії в тонзилярні нішу вкладалася ЗТП. 2 група хворих –
порівняння (після проведення тонзилектомії в
тонзилярні нішу вкладалася гемостатична серветка з окисленної целюлози). 3 група хворих –
контрольна (після проведення тонзилектомії
ЗТП чи гемостатичні серветки не використовувалися). Всім пацієнтам була виконана класична
двобічна тонзилектомія під місцевою анестезією
з попередньою премедикацією. Аналіз плину
раньового процесу оцінювався на основі даних
субєктивних та обєктивних показників. Оцінка
стану слизової оболонки глотки після тонзилекЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

томії виконувалася за модифікованою нами
шкалою, запропонованою О.А. Мозаник (2009).
Результати. Результати оцінки плину раньового процесу в післяопераційному періоді по
5 бальній шкалі за такими критеріями, як вираженість гіперемії, фібринозного нальоту та епітелізації тонзилярних ніш. Гіперемія в першу
добу виражена значно з дифузною інфільтрацією у пацієнтів всіх груп. Але вже на 3 добу спостерігається значно менше виражена гіперемія у
пацієнтів яким після тонзилектомії було застосовано ЗТП. В той час як у пацієнтів групи порівняння спостерігається незначна гіперемія дужок аж до 7 доби. На першу добу після операції
фібринозний наліт у пацієнтів основної групи
яким застосовували ЗТП виражений більше ніж
у пацієнтів контрольної та порівняльної групи.
Але, в подальшому очищення рани від фібрино-

зного нальоту відбувається швидше у пацієнтів
яким в тонзилярну нішу вкладалася плівка ЗТП.
Процес епітелізації у пацієнтів основної групи
протікав швидще ніж у пацієнтів контрольної і
порівняльної груп. Вже на 7 добу були відсутні
грануляції і спостерігалась епітелізація дужок. В
той час як у пацієнтів контрольної групи і групи
порівняння спостерігались плоскі грануляції і
початок епітелізації.
Висновки. На основі узагальнення даних
дослідження слизової оболонки глотки після
тонзилектомії проведеної під місцевою анестезією з інтраопераційним застосуванням ЗТП, у
пацієнтів основної групи спостерігалася стимуляція регенерації тканин післяопераційної рани
(скорочувався термін епітелізації ранової поверхні) в порівнянні з пацієнтами основної та контрольної групи.

© Ю.В. Мітін, В.Л. Дідковський, К.Я. Терентьєва, 2013

Ю.В. МІТІН, С.Е. КОНОВАЛОВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ ХІРУРГІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРОВОПЛИНУ
НА СТАН СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ПАЦІЄНТІВ З ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЮ
КОМРПЕСІЄЮ ВЕРТЕБРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ
Недостатність заднього церебрального
кровотоку залишається однією з основних проблем неврології. Так, за даними European Stoke
Association оклюзія артерій вертебробазілярної
системи відбувається в 25% випадках, що зв'язують з загальною судинною патологією з поширеністю наближеною до 2 випадків на 1000
населення.
Метою дослідження було дослідити вплив
хірургічного відновлення кровоплину на стан
слухової системи у пацієнтів з гемодинамічними
порушеннями кровообігу викликаною екстравазальною компресією вертебральних артерій.
У нашому дослідженні ми проаналізували
дані 65 хворих з вертебробазилярною недостатністю і порушеннями слуху. Середній вік пацієнтів групи становив 48 років. Всі пацієнти мали
нормальну функцію барабанної перетинки і
структур середнього вуха. Всім пацієнтам проводилося доплерографія судин голови та шиї,
магнітно-резонансна ангіографія, для підтвердження судинної етіології захворювання. Комплекс обстеження слухової функції включав в
себе: тональну порогову аудіометрію, реєстрацій коротколатентних слухових викликаних потенціалів. Всі обстеження проводились до та
після хірургічного втручання.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

При аудіометрічному дослідженні в доопраційному періоді ми спостерігали погіршення слуху на тони у всіх пацієнтів вже в конвенціональному діапазоні частот (0,250-8) кГц починаючи з 2 і до 8 кГц. Так, слух на тони в ділянці 4, 6 та 8 кГц, відповідно становив –
(14,22±0,5), (20,08±0,7) і (27,67±0,4) дБ. Ще
більш значна різниця в порогах сприйняття спостерігалася в розширеному діапазоні частот на
тонах 10,12,14 та 16 кГц і складала: 26,54±2,57,
32,48±3,61, 57,42±5,62, 52,01±6,43. Крім того, в
ділянці 14 кГц та 16 кГц, відповідно у 9,3% (6
хворих) та 12,3% (8 хворих) випадків спостерігалася повна відсутність звукосприйняття.
При дослідженні КСВП у всіх пацієнтів
реєструвались всі основні компоненти. Необхідно підкреслити низьку амплітуду піків основних компонентів КСВП, яка зареєстрована у
64% пацієнтів. Підвищення періоду латентності
V хвилі спостерігалось у 43% випадках (28 пацієнтів), подовження між пікових інтервалів І-ІІІ у
12,3 % (8 пацієнтів), подовження між пікових
інтервалів ІІІ-V у 16,9 % (11 пацієнти).
Слід зазначити, що після проведеного хірургічного лікування нормалізація слухової функції наступила у 12 пацієнтів, у 43 осіб з СНП
відзначено покращення слуху від 10 до 30 дБ (у

193

кожному конкретному випадку мав значення
час звертання за медичною допомогою та вік
хворого).
У молодших пацієнтів ефективність лікування була вища, ніж у старших за віком. Так,
зокрема, у 10 осіб віком до 40 років слух покращився на 20-30 дБ, в той час як у 27 обстежених віком понад 40 років – на 10-15 дБ.
Разом з тим, всі пацієнтів відзначили покращення загального самопочуття, зменшення
головного болю, налагодження сну.
У всіх обстежених пацієнтів після лікування зафіксоване достовірне зниження порогів
латентності піків КСВП а також величини між
пікових інтервалів. Так, ми спостерігали достовірне покращення показників КСВП, а саме
ЛПП V хвилі, до лікування він становив

5,77±0,2 мс після 5,71±0,8 мс, та показників міжпікових інтервалів, що також вказує на нормалізацію процесів звукопроведення та обробки
звуку у центральних центральних відділах.
Висновки: Отримані нами результати
підтверджують, що наявність гемодинамічних
змін викликаних екстравазальною компресією
судин шиї призводить до слухових порушень які
характеризуються враженням як внутрішнього
вуха, так і центральних провідних шляхів слухового аналізатора.
Оперативне втручання з приводу декомпресії хребетної артерії забезпечує швидке відновлення кровоплину по компремованій артерії,
що в свою чергу сприяє покращенню слухової
функції та зниженню загальної отоневрологічної
симптоматики.

© Ю.В. Мітін, С.Е. Коновалов, 2013

Ю.В. МІТІН, Л.Р. КРИНИЧКО, А.В. МОТАЙЛО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИ ОДОНТОГЕННІЙ ПАТОЛОГІЇ
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ
За даними вітчизняних і зарубіжних дослідників одонтогенні верхньощелепні синуїти
становлять не менше 5-8% від загального числа
запальних захворювань щелепно-лицьової ділянки.
Етіологія і патогенез даного захворювання добре досліджені: джерелом інфікування синуса є періапікальні вогнища запалення, периапікальні кісти, фрагменти коренів зубів, просунутих в верхньо-щелепний синус, або пломбувальний матеріал, виведений в верхньощелепну
пазуху внаслідок ендодонтичного лікування.
Під час експериментальних досліджень було
встановлено, що проникнення стороннього тіла,
особливо пломбувального матеріалу в пазуху
викликає самопідтримуючий запальний процес.
Сучасні методики лікування одонтогенних синуїтів на теперішній час відрізняються
протилежно різними підходами. Частина лікарів
вважає за краще консервативне лікування, а інші автори застосовують радикальні заходи для
видалення кореневого герметика і запаленої
слизової оболонки з верхньощелепного синуса
та проводять класичну гайморотомію по Калдвелл-Люку.
Метою нашого дослідження було проведення порівняльного аналізу ефективності лікування одонтогенних захворювань верхньощелепної пазухи при використанні тих чи інших методів лікування.
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Під нашим спостереженням знаходилось
170 хворих із одонтогенними захворюваннями
верхньощелепної пазухи. Всі хворі були обстежені клінічно (КТ приносових пазух, ендоскопія
порожнини носа), лабораторно та з використанням фізичних методів дослідження біологічних
матеріалів.
В результаті проведеного аналізу були
зроблені наступні висновки:
1. Головним критерієм вибору лікувальної
тактики одонтогенного гаймориту є функція
співустя верхньощелепної пазухи.
2. Якщо клінічні прояви сінуїта (больовий,
інтоксикаційний синдроми) переважають над
рентгенологічними – лікування запального процесу в верхньощелепної пазусі починає оториноларинголог. Якщо патологію було виявлено під
час проведення рентгенологічного дослідження
при мінімальній симптоматиці, то лікування починає щелепно-лицьовий хірург, стоматолог.
3. При тотальному затемненні верхньощелепної пазухи і наявності клінічних проявів,
необхідно проведення пункції верхньощелепної
пазухи. Після санації пазухи оториноларингологом, при добре прохідному співусті, показано
завершення лікування у щелепно-лицьового хірурга, стоматолога.
4. Закриття ороантрального свища безпосередньо залежить від функціонування верхньощелепної пазухи, а його функція залежить
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

від аеродинаміки порожнини носа і зокрема від
архітектоніки остіомеатального комплексу. Якщо співустя блоковане і в верхньощелепній пазусі є гнійний вміст, то це є показанням для одномоментного хірургічного втручання з боку
оториноларинголога і стоматолога.
5. Лікування кісти верхньощелепної пазухи може бути очікувальним і хірургічним. Якщо
дана патологія протікає з клінічними проявами –
лікування має бути хірургічним.

6. Наявність "рівня рідини" на рентгенограмі при відсутності больового і інтоксикаційного синдромів не є показанням до пункції верхньощелепної пазухи. Лікування проводить щелепно-лицьовий хірург, стоматолог.
При набряку слизової оболонки верхньощелепної пазухи без наявності вмісту в пазусі,
пункція є неефективним методом. Крім того, в
даному випадку пункція може призвести до загострення процесу.

© Ю.В. Мітін, Л.Р. Криничко, А.В. Мотайло, 2013

Ю.В. МІТІН, О.О. ОСТРОВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ РАНІШЕ ОПЕРОВАНИХ ХВОРИХ
З ПРИВОДУ ХРОНІЧНОГО ПОЛІПОЗНОГО ЕТМОЇДИТУ
Серед захворювань верхніх дихальних
шляхів основне місце займає патологія порожнини носа (ПН) та приносових пазух (ПНП),
особливо хронічна, кількість якої щорічно неспинно збільшується на 1-2% (Д.І. Заболотний,
2011; Ю.В. Мітін, 2010, Д.К. Янов, 2007). Особливе місце в структурному розподілі хронічних
захворювань ПН та ПНП посідає хронічний поліпозний етмоїдит (ХПЕ) – захворювання з рецидивуючим, прогресуючим характером, яке
потребує неодноразового хірургічного втручання, перебігає на тлі зміненої місцевої і загальної
реактивності організму, і єважливою соціальною проблемою сьогодення не тільки в оториноларингології, але й у медицині загалом.
Згідно наших даних кожного року на хірургічне лікування потрапляють від 4-15% хворих на ХПЕ, із них від 1% до 5% – вже раніше
оперувались з приводу цієї патології і, на нашу
думку, потребують іншого підходу до обсягу
передопераційного обстеження, реоперативногота післяопераційного лікування. Тому метою
нашого дослідження було підвищення ефективності лікування раніше оперованих хворих
(РОХ) з приводу ХПЕ.
Для цього нами було обстежено 97 РОХ
на ХПЕ. Всім РОХ на ХПЕ були проведені загальноклінічні, ендоскопічні, променеві (КТ ПНП)
методи дослідження, а також додатково проводили імунологічне дослідження загального, місцевого імунітету та бактеріологічне дослідження на атипову мікрофлору (культуральний та
імуноферментний аналіз на внутрішньоклітинні
мікроорганізми – Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominus).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

За результатами обстеження у 38% РОХ
на ХПЕ було виявлено зниження sIgA, підвищення показників сивороткового IgE, помірний
імунодефіцит Т-клітинної ланки імунітету – підвищення CD3 і зниження CD16, та підвищення
IgA, IgG. Під час бактеріологічного обстеження
слизової оболонки порожнини носа РОХ на
ХПЕ нами виявлено Chlamydia trachomatis у
21,6%, Ureaplasma urealyticum – 15,5% та
Mycoplasma hominus – 9,3%. Mix-інфекція була
наявна у 11,3% РОХ на ХПЕ.
Таким чином, нами, на підставі результатів
обстеження (носії атипової внутрішньоклітинної
мікрофлори, зміни імунітету, що свідчать про
загострення хронічного рецидивуючого процесу),
була сформована група РОХ на ХПЕ – 21,6%,
яким ми проводили лікування за нашою схемою.
Аналізуючи віково-канамнестичні дані цю групу
склали хворі (віком від 27 до 49 років), з частими
рецидивами гнійно-поліпозного характеру (загострення більше 2-х разів на рік) та які оперувались з приводу ХПЕ частіше ніж 2 рази за 5 років. Хворі цієї групи перед операцією протягом
тижня отримували системну антибактеріальну
терапію антибактеріальними препаратами макролідного ряду, імунотерапію та санацію носової
порожнини антисептичними розчинами. Лише
після цього хворим проводилась ендоскопічна
щадна поліпоетмоїдотомія. В післяопераційному
періоді хворі продовжували системно отримувати антибіотики макролідного ряду в малих дозах
тривалий час, імунотерапію та топічну кортикостероїдну терапію ендоназально.
Решті РОХ на ХПЕ (88,4%) виконано ендоскопічну поліпоетмоїдотомію, що доповнювалась
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щадними оперативними втручаннями в залежності
від виявлених попередньо змін в архітектоніці
носової порожнини (септопластика, вазотомія,
конхотомія носових раковин, латеропозиція носової раковини). В післяопераційному періоді хворі
отримували системну антибактеріальну терапію
цефалоспориновими антибіотиками ІІІ покоління
протягом тижня та місцеву топічну кортикостероїдну терапію ендоназально. Ефективність лікування оцінювали по відсутності росту поліпозної тканини і відсутності епізодів загострення процесу
протягом 1 року. В групі РОХ на ХПЕ, що лікувались за нашою схемою ефективність лікування
склала 66%, у решти хворих – 76%.

Отже, повне комплексне обстеження
РОХ на ХПЕ в передопераційному періоді, що
буде обов’язково включати бактеріологічне та
імунологічне дослідження, дозволить оптимізувати тактику лікування і профілактичних заходів, направлених на підвищення ефективності лікування. Крім того, хірургічні втручання у
РОХ на ХПЕ з наявністю внутрішньоклітинної
флори в слизовій оболонці порожнини носа та
змінами в загальному і місцевому імунітеті,
мають проводитися після попередньої системної антибіотикотерапії та місцевої санації ПН
та ПНП, а самі хворі мають бути консультовані
імунологом.

© Ю.В. Мітін, О.О. Островська, 2013

Ю.В. МІТІН, М.В. ТАРАСЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН СТРУКТУР ВНУТРІШНЬОГО ВУХА
У ЩУРІВ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ГІПОТИРЕОЗУ
Поширеність гіпотиреозу серед населення
постійно збільшується. У дорослих частота його
серед жінок становить від 1,4 до 2 %, а серед
чоловіків – 0,2 %. В Україні станом на 1.01.2012
року зареєстровано 90 884 тис. хворих на гіпотиреоз (у 1999 р. – 53 тис.), показник захворюваності населення становив у 2011 році 22,1 на
100 000. Найбільша поширеність гіпотиреозу
спостерігається у віковій групі понад 60 років.
Cеред обстежених (без захворювань щитовидної
залози в анамнезі) відсоток хворих на гіпотиреоз досягає 6 % серед жінок і 2,5 % у чоловіків.
Частота вродженої форми гіпотиреозу у дітей
становить 1:3000-4000.
Метою дослідження було вивчення впливу змодельованого гіпотиреозу на стан структур
внутрішнього вуха у щурів в експерименті.
Моделювання гіпотироксинемії ми проводили шляхом введення 15 щурам, на протязі

35 днів після народження пропілтіоурацилу, в
дозі 1,5 мг на добу. Після змодельованої гіпотироксинемії щурам виконували декапітацію для
виготовлення гістологічних препаратів з тимпанальної були. Гістологічні препарати забарвлювались за методикою Ейнарсона. Після цього
проводилась світлова та електронна мікроскопія. В отриманих гістологічних препаратах були
виявлені наступні зміни структур внутрішнього
вуха: спотворення текторіальної мембрани, відсутність кіноцілей, відсутність тунелю Корті,
зниження кількості внутрішніх і зовнішніх волоскових клітин.
Отже, отримані результати гістологічного
дослідження свідчать про різко виражені ознаки
незрілості структур звукосприймаючого апарату
у щурів. Введення пропілтіоурацилу викликає
гіпотиреоз і тим самим незрілість структур внутрішнього вуха у щурів в експерименті.

© Ю.В. Мітін, М.В. Тарасенко, 2013

Ю.В. МІТІН, С.П. ШИЯН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ОКИСНОГО ГОМЕОСТАЗУ
У ХВОРИХ З ПОЛІПОЗНИМ РИНОСИНУЇТОМ
Останнім часом численними клінічними
дослідженнями показана провідна роль активації прозапальних факторів в слизовій оболонці
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носа та приносових пазух при розвитку поліпозу, внаслідок впливу різних етіологічних факторів, зокрема, бактеріальних та бактеріальноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

грибкових інфекцій. Цитотоксична дія цих факторів полягає в біохімічній модифікації майже
всіх класів біомолекул переважно шляхом окисної модифікації з утворенням вільних радикалів
(ВР) та хімічно активних сполук з різним терміном життя. ВР є провідним фактором розвитку
та посилення окисного стресу (ОС). Продукти
ОС модулюють протеази, ліпідні кінази та фосфатази, тканинні й фактори транскрипції та росту, що сприяє підтримці та посиленню запального процесу. В результаті створюється підґрунтя щодо стійких морфофункціональних порушень в тканинах носа, які призводять до формування поліпів, які інфільтровані переважно еозинофілами, лімфоцитами, плазмоцитами та
опасистими клітинами. Вони є осередками ОС
та запальної реакції, що в подальшому порушує
біологічну стійкість клітин слизової оболонки
носа щодо дії продуктів вільнорадикального
окислення (ВРО), зокрема високотоксичних ліпідних альдегідів, кетонів та ноненалів, та знижує ефективність антиоксидантної системи. На
нашу думку визначення особливостей порушень
як загального так і місцевого окисного гомеостазу може сприяти розумінню його ролі у підтримці хронічного запального процесу в слизовій
оболонці носа та дозволить застосувати більш
ефективне патогенетично обґрунтоване лікування даного захворювання.

Нами була обстежена група із 50 пацієнтів
з хронічним поліпозним риносинуїтом (основна
група), 25 пацієнтів з гіпертрофічним ринітом
(група порівняння) та 13 здорових пацієнтів (контрольна група). Матеріалом для дослідження
були: основна група – кров та поліпозна тканина,
група порівняння – кров та тканина гіпертрофованої нижньої носової раковини, контрольна група – кров. В крові трьох груп пацієнтів були визначені рівні антиоксидантів (АОЗ) – активність
клітинних ферментів – супероксиддисмутази
(Zn/Cu СОД) та каталази (КАТ), вміст глутатіону
відновленого (ГВ), рівень церулоплазміну (ЦП),
рівень розрахункого показника – фактора антиоксидантного стану (ФАОС), показники оксидативного стресу – ТБК-активні продукти (ТБК-АП),
4-гідроксиноненал (4-НNE). ТБК-АП, Zn/Cu
СОД, КАТ, ГВ, ФАОС були визначені також в
поліпозній тканині та тканині нижньої носової
раковини.
Висновки: оксидативний статус хворих на
поліпозний риносинуїт змінюється в залежності
від гістологічної будови поліпу, у хворих на
хронічний еозинофільний поліпозний риносинуїт виявлені ознаки зміни стану окисного гомеостазу як у крові, так і у тканині, які характеризуються накопичення продуктів окисної деградації
ліпідів, активацією ферментів АОЗ та підвищенням рівнів ГВ та ЦП.

© Ю.В. Мітін, С.П. Шиян, 2013

Н.С. МІЩАНЧУК, Р.О. ТРУНОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН ХРОНІЧНОЇ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ
АВАРІЇ НА ЧАЕС У ДИНАМІЦІ ДОВГОТРИВАЛОГО (27 РОКІВ) МОНІТОРИНГУ
Метою обстежень було вивчення впливу
різких змін сезонних метеоумов та циклічних
змін місячних фаз на стан хронічної вестибулярної дисфункції (ВД) у ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС.
Нами обстежено у динаміці 27 років моніторингу 103 осіб із 325 ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС, вибраних для тривалого спостереження, які внесені до клінічного епідеміологічного реєстру (КЕР) Національного Українського наукового радіаційного центру (НУНРЦ).
Обстежені були чоловічої статі, котрі зазнали тривалого іонізуючого опромінення (ІО) у
дозах від 0,20 до 0,50 Гр за даними індивідуальної фізичною дозиметрії. Серед них у 42 осіб
доза ІО становила 0,20- 0,25 Гр , яку вони отриЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

мали впродовж 6-8 років роботи вахтовим методом у Чорнобильській зоні відчуження. Вони
становили першу групу для аналізу, а решта 61
особа отримали ІО від 0,26 до 0, 50 Гр, які увійшли у другу групу.
Вестибулометричне обстеження виконували за схемою В.Г.Базарова (1988). Електроністагмографію (ЕНГ) спонтанного, позиційного та
експериментального ністагмів проводили на
електроенцефалографі »Bioscript BST -112» фірми RET (Німеччина) при калоричній та обертовій стимуляціях.
У них впродовж післяаварійних років зафіксована прогресуюча хронічна ВД за типом
центрального вестибулярного синдрома за класифікацією И.Б. Солдатова и соавт (1980).
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У осіб першої групи ВД була, в основному, у межах коливань, які не перевищували ІІ
ступінь, а ВД ІІ ступеню, яка часто при загостренні переходила у третю ступінь прояву спостерігалась в осіб ІІ групи.
При вестибулометричних обстеженнях у
осіб двох груп впродовж тривалого моніторингу
нами відмічено достовірне погіршення ВД у
весняно- осінні періоди у зв’язку з різкими температурними перепадами та різкими перепадами
атмосферного тиску.
Вона проявлялась змінами якісних та кількісних параметрів як вестибуло-сенсорних,
(посилення головокружіння), так і вестибуловегетативних (різким коливаннями впродовж
доби артеріального тиску та пульсового ритму,
підвищенням потовиділення), а також вестибуло-соматичних реакцій ( наростання статикокінетичих розладів, посиленням інтенсивності
спонтанного чи позиційного ністагмів, а також
змінами характеристик експериментальної ністагмової реакції при функціональних навантаженнях).
Особливу метеозалежність опромінені
особи проявляли у ці весняно- осінні періоди
при зміні циклічних місячних фаз (наростаючих
чи спадаючих ), а також при появі молодого чи
повного місяця.
Так, зокрема, відмічено, що в дні нового
та повного місяця у більшості обстежених пацієнтів підвищується тривожність, внутрішній
неспокій, емоційна нестабільність, безсоння при
погіршенні показників всіх патологічних складових вестибулярних реакцій , що характеризують ВД.
Під час наростання місячної фази у
опромінених осіб підвищувалась активність,
покращувався емоційний стан та збільшувалась
витривалість до фізичних навантажень.
Це сприяло кращій переносимості алопатичних препаратів, таких як кавінтон, оксибрал,
трентал, актовегін, бетасерк та ноотропних медикаментів, а також збільшення їх ефективності.
Загально відомо, що кожен із цих препаратів, маючи окремі фармацевтичні особливості,
достовірно збільшують кровоток у судинах головного мозку та одночасно покращують кровообіг у судинах лабиринта .
Змінючи активність нейронів, ці медикаменти прискорюють процеси відновлення порушених функцій головного мозку та лабіринту.
Нами ці препарати включали в схему лікування
у фазу наростання місяця.
При спаданні місячної фази , навпаки ,
зростали алергічні та побічні реакції при медикаментозній терапії, ступінь їх прояву, а також
виникали набряки , задишка та певні труднощі
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при виконанні фізичних вправ у вигляді підвищенної втоми, що швидко наступала.
Враховуючи встановлену закономірність
цих загострень та потребу в щорічних курсів
лікування або двох курсів на рік вищеназваного
прогресуючого захворювання, ми розширили
арсенал методів обов’язкових лікувально- профілактичних заходів за рахунок лікування медичними п’явками, а також за рахунок використання антигомотоксичних препаратів.
Ці методи були терапією вибору для стабілізації або сповільнення прогресування ВД,
що є важливим завданням як у медичному, так і
у соціальному аспектах.
Лікування медичними п’явками відомо з
давніх давен, як один з активних природних методів натуропатії.
Гірудотерапія має ряд переваг перед медикаментозним лікуванням, бо важливою унікальною особливістю її є нормалізація порушених
міжсистемних взаємодій в організмі, чого не
можна досягти ніякими іншими фармакологічними препаратами. Крім того, вона активно
знижує, як показали обстеження, метеочутливість та чутливість до циклічних змін місячних
фаз.
Медичні п’явки приставляли на завушну
ділянку, відступаючи на 1 см від вушної раковини, по 3-4 п’явки на сеанс з інтервалом 2-3
днів залежно від показників коагулограми від 2
до 5 сеансів на курс лікування. Курс лікування
п’явками був вводним перед призначенням алопатичних або антигомотоксичних препаратів.
Антигомотоксичні препарати активізують
захисні сили організму шляхом детоксикації та
компенсування наслідків ендо- й екзотоксикозу,
які мають місце в осіб, що зазнали ІО. Вони нормалізують гомеостаз, регулюють активність
імунної системи , водночас діють, як каталізатори, знімаючи блокаду ферментів, сприяють засвоюванню мікроелементів та вітамінів на різних етапах окисно-відновних процесів в організмі.
Для першого етапу лікування включали:
Мукоза композитум, Коензим композитум , Гепар композитум. Кожен препарат по 5 ампул на
курс лікування вводили внутрішньом’язево або
підшкірно 1 раз через день, або 1 раз у два чи
три дні , по черзі.
На другому етапі лікування призначали:
Церебрум композитум Н, Ангіо-ін’єль та Вертигохель, що вводили як попередні, по 5-10
ін’єкцій на курс лікування.
Ці препарати включали в схему лікування
у фазу спадання місяця.
Проведено аналіз ефективності вищеназваних схем лікування в осіб , яким препарати
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

призначали без врахування циклічних місячних
фаз та метеочутливости та у пацієнтів з їх урахуванням та дози опромінення.
Встановлено , що ефективність лікування
на 16,5% була вищою, коли при призначенні
медикаментів враховували їх переносимість при
зміні циклічності місячних фаз, а також метеочутливості, а в осіб другої групи – на 10,8%.
Відмічено, що після 3-4 курсів приведених схем лікування у наших пацієнтів відмічено
достовірне зниження метеочутливості та зниження чутливості до змін місячних фаз у 1,5-2
рази, що підтверджується більш стабільними
показниками функції рівноваги та параметрів

експериментального ністагму, а також вестибуло-вегетативних рефлексів при різних змінах
сезонних погодних умов.
Таким чином, результати обстежень вказують на те, стан вестибулярної дисфункції у
осіб, які підлягли ІО, особливо в дозах більших
0,26 Гр, метеочутливий до різких змін погодних
умов, а також до змін циклічних місячних
фаз.
Цей достовірний факт свідчить про те,
що при лікувально-профілактичних заходах цієї
категорії хворих, що підлягли опроміненню,
необхідно призначати такі схеми лікування, які
можуть знизити вищеназвані ефекти.

© Н.С. Міщанчук, Р.О. Трунова, 2013

Ю.А. МОЛОЧЕК, Ю.О. ГОТЮК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ З АТРЕЗІЄЮ ХОАН
Вроджені вади розвитку займають в структурі дитячої захворюваності і смертності одне з
перших місць. До поширених вад розвитку носа
і навколоносових пазух відноситься вроджена
атрезія хоан,що представляє собою одно- чи
двостороннє утворення кісткової або хрящової
перетинки між носовою порожниною і глоткою
з повним закриттям або різким звуженням однієї
чи обох половин порожнини носа. Згідно з даними ВОЗ (1990), ця патологія зустрічається у 1
на 1000 новонароджених, а на сьогоднішній
день – у 1 на 8000.
В останній час значно виріс інтерес до
цього виду аномалії як стосовно ранньої діагностики, так і різних способів хірургічного втручання,особливо в перші дні життя дитини. Асфіксія і смерть новонароджених в багатьох випадках була викликана недіагностованою вчасно двосторонньою атрезією хоан, бо повне виключення носового дихання може стати загрозою для їх життя. Неможливість дихати ротом
під час годування призводить до виникнення
нападів асфіксії, що тимчасово зникає при крику
дитини, коли вона відкриває рот. Тому двостороння атрезія хоан повинна враховуватись при
диференційній діагностиці всіх випадків асфіксії новонароджених.
Вроджену атрезію хоан вперше виявив і
описав при розтині в 1829 р. Оtto. В 1853р. Emmert прооперував дитину 7 років з двосторонньою атрезією хоан, застосувавши троакар для
проколу. І.С.Френкель повідомив про 50 опубЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

лікованих випадків за період з 1900 по 1902 р.
К.Л. Хілов в 1929 р. ліквідував кістковоперетинчасту вроджену атрезію хоан шляхом
мобілізації перегородки носа з видаленням заднього краю лемеша. Baker в 1953р. приводить
дані про 284 повідомлення в літературі за 123
роки описаних спостережень. За даними вітчизняної і зарубіжної літератури, на 5000-8000 новонароджених зустрічається 1 випадок з цією
аномалією.
Вроджена атрезія хоан виникає в результаті порушення ембріогенезу порожнини носа.
Однією з поширених теорій виникненя цієї вади
є недостатній розрив чи збереження носопіднебінної мембрани в період між 6 і 12 тижнями гестації. За теорією V. Schzotter i B. Kundrat (1950), вона виникає в результаті розростання вертикальної частини піднебінної кістки,яка росте до середньої лінії і зливається з
краями хоани. М. Віlot (1950) не виключав існування особливих кісткових утворень,які він назвав ossa triangularia nasopalatina, що зростаються з краями хоани. За теорією G. Berlinger (1962)
– формується за рахунок ексцентивного росту,
зближення і наступного зрощення перпендикулярної частини піднебінної кістки і задніх кінців
носових раковин з однієї сторони і з задньою
частиною лемеша – з другої. В.Т. Пальчун і А.І.
Крюков (1997) висловлюють думку, що ця патологія виникає в зв’язку з тим,що в ембріональному періоді мезенхімальна тканина, яка закриває в вигляді мембрани просвіт хоан, не повніс-
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тю розсмоктується. Загальноприйнятою є теорія
прориву епітеліальної пластинки, яку H.
Hochsterer назвав membrane bucco-nasalis; згідно
з нею, при формуванні носових ямок і каналів
відбувається міграція клітин через сітку гіалуронової кислоти і колагенових волокон до визначеного місця розташування всередині лицевих відростків. Вплив різних факторів на цей
процес міграції може призвести до порушення
локалізації і зміни кількості мігруючих клітин.
Це спричиняє порушення розриву носо-ротової
мембрани і утворення первинних хоан. При подальшому формуванні перегородки носа, лемеша і піднебінного відростка знову відбувається
міграція скупчення мезодерми, що може викликати наплив цих клітин у так зване «хоанальне
місце». Мезодермальні клітини проростають
носо-ротову мембрану, замикаючи носову порожнину і утворюють хоанальну діафрагму.
Про спадковий характер виникнення атрезії вперше заговорив J.Hang в 1912р., коли
виявив випадки вади у представників трьох поколінь. І.С. Френкель (1932)описав спостереження Evans, який прооперував дитину у віці 3
тиж. з двосторонньою атрезією хоан, при цьому
4 дитини з цієї сім’ї померли від асфіксії в перші дні після народження. Мс. Lovern оперував
дитину і матір з приводу такої патології.
Класифікація:
Атрезія хоан, за Щербатовим, може бути
одно- і двосторонньою: одностороння важко
діагностується і може виявлятись в більш пізньому віці, тоді як двостороння реєструється
зразу після народження, бо потребує невідкладної медичної допомоги. Типи атрезій: кісткова
(90%), перетинчаста, змішана.
За локалізацією по Кайзеру:
- маргінальна (знаходиться на рівні хоан);
- ретроназальна (за хоанами);
- інтраназальна.
Бійнфільд вказує, що є 2 типи атрезії: повна, неповна; при повній – весь хоанальний
отвір закритий кістковою тканиною, при неповній-частково кістковою, частково перетинчастою. Існує ще один тип-часткова атрезія, яка має
один або декілька отворів, сама ж перетинка
складається з кісткової тканини.
Атрезія зустрічається як самостійна патологія і може бути зв’язана з іншими аномаліями,
в тому числі з CHARGE Асоціаціями, вперше
описаними Р. Раgon в 1979 р.: С – колобома (coloboma); Н – вроджені вади серця (heart disease);
А – атрезія хоан (atresia choane); R – уповільнення росту і розвитку (retarded growth and development); G – статеві аномалії у чоловіків (genital hypoplasia); Е – аномалії вуха і глухота (ear
anomalies and deafness).
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Клініка
Двостороння атрезія хоан проявляється в
перші хвилини життя дитини після народження
розвитком респіраторного дистресс-синдрому і
можливої смерті від асфіксії. Це обумовлено
тим, що новонароджений не може дихати ротом.
Ротовий тип дихання формується через 4-6 тижні після народження. У випадку, коли новонароджений все-таки починає дихати ротом, виникають інші симптоми; дихальна обструкція набуває циклічного характеру. Засинаючи, дитина
закриває рот, виникає стридорозне дихання, посилюється задишка і ціаноз. Дитина прокидається, починає плакати, і явища дихальної недостатності зменшуються. Стан покращується до
того моменту, коли вона знову закриє рот, після
чого патологічний процес повторюється. Під час
годування дитина неспроможна одночасно ссати
молоко, ковтати і дихати, оскільки розвивається
прогресуюча обструкція дихальних шляхів з
виникненням асфіксії внаслідок аспірації їжі.
Відсутність адекватного носового дихання проявляється задишкою, швидкою втомою
при годуванні, з поперхуванням, з відригуванням, що інколи потребує реанімаційних заходів.
Характерним є відставання дитини в рості і масі
тіла, блідість, ціаноз шкірних покривів. Присутні постійні слизисто-гнійні виділення з порожнини носа, млявість або, навпаки, підвищена
збудливість. Голос змінюється по типу закритої
гугнявості.
Діагностика:
- при риноскопії визначається ціанотична
слизова оболонка носової порожнини, слизистогнійні виділення;
- відсутній туман на дзеркалі при
піднесенні його до ніздрів дитини;
- відсутнє відхилення ватки при
піднесенні її до ніздрів дитини;
- при зондування порожнини носа неможливо пройти катетером через ніздрі в глотку
(рівень перешкоди починається 3-3,5 см від
краю ніздрів);
- під час ринографії при вливанні метиленового синього в ніздрі останній не
візуалізується в глотці;
- комп’ютерна томографія дає інформацію
про наявність атрезії, її тип, локалізацію; на користь атрезії свідчить потовщення лемеша,
бокової стінки носової порожнини, викривлення
заднього відділу перегородки носа, злиття
кісткових елементів в ділянці хоан;
- фіброскопія порожнини носа дає
можливість
провести
макроскопічну
верифікацію аномалії;
- результати медико-генетичного обстеження у дітей та їх батьків.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Лікування
Лікування з приводу вродженої атрезії
хоан виключно за допомогою хірургічного
втручання, основною метою якого є максимальне забезпечення вільної прохідності дихальних
шляхів в найбільш ранній період життя.
Перед хірургічним втручанням таким дітям забезпечується адекватне дихання через рот
(виключити западіння язика). Для цього використовуються повітропроводи, спеціальні соски
Макговерна. При неможливості дихати через
природні дихальні шляхи у дитини виконується
інтубація гортані і трахеї до моменту операції. І
тільки в тих випадках, коли неможливо провести інтубацію (вроджені аномалії розвитку глотки і гортані, пухлини ротової частини глотки і
т.п.), здійснюється трахеостомія. Годування дітей з атрезією проводиться через зонд.
Існує декілька видів доступу: трансназальний, транспалатинний, трансмаксилярний,
трассептальний. У новонароджених використовується трансназальний доступ під контролем
ендоскопії.
При перетинчастій атрезії перетинка проколюється голкою Куликовського чи троакаром.
Утворений отвір розширюється гострою ложкою, в просвіт вкладають термопластичні трубки з металевим провідником. Трубки фіксуються до щоки дитини лейкопластирем.
При кістковій атрезії виконується овальний розріз слизової оболонки від перегородки
носа по дну носової порожнини. Потім вона відсепаровується тупим способом до місця атрезії,
яка розтинається за допомогою жолобоподібного долота, хоанотома чи алмазного бору. Кісткові краї сформованої хоани згладжуються гострою кістковою ложкою. В сформовані отвори
вводять протектори для профілактики розвитку
рецидиву. Зовнішній діаметр протектора повинен строго відповідати просвіту сформованої
хоаностоми і не чинити тиск на сусідні структу-

ри порожнини носа. Внутрішні краї повинні виступати із хоан в носову частину носоглотки
лише на декілька міліметрів через небезпеку
травмування мягких тканин.
В НДСЛ «Охматдит» з 2007 р. по березень 2013 р. включно, було прооперована 61
новонароджена дитина з діагнозом: Вроджена
двостороння атрезія хоан. В частини хворих дана патологія поєднувалась з іншими вадами розвитку (синдроми П’єра-Робена, Франческетті,
Трічера-Коллінза та ін.). Ці синдроми, в свою
чергу, характеризуються значними деформаціями черепно-лицевого скелета, а це значно
ускладнювало проведення у таких дітей інтубації і хірургічного лікування.
Всім дітям було проведено хірургічне лікування трансназальним доступом. В сформовані отвори ставились термопластичні трубки.
За нашими спостереженнями рецидиви атрезії
не зустрічались у дітей, у яких трубки утримувались там не менше 40 діб. В післяопераційному періоді проводилось відповідне санування порожнини носа і трубок (до 8-10 раз на добу), заміна трубок здійснювалась кожні 10 діб.
Після проведеного лікування рецидив спостерігався у 2 дітей (3%), тому їм була виконана
реоперація.
Таким чином, своєчасна діагностика, раннє хірургічне лікування, тривалий час стентування запобігають розвитку рецидивів атрезії у
майбутньому. Поєднання даної патології з генетичними захворюваннями потребує ретельної
пренатальної діагностики (УЗД плода, генетичне консультування). Враховуючи тенденцію до
збільшення кількості випадків атрезії у новонароджених і більш тяжкого її клінічного перебігу, необхідно в подальшому вивчити фактори,
які сприяють розвитку атрезії хоан у новонароджених, розробити перелік заходів щодо попередження цієї патології і продовжити вдосконалення методів хірургічного лікування.

© Ю.А. Молочек, Ю.О. Готюк, 2013

Е.И. НАЗАРУК, В.П. ГОНЧАРУК, Д.Л. ОБОДЯК, Н.А. КАЛИНКИНА
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАРИНГЕАЛЬНОЙ МАСКИ
ПРИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОМ ПОСОБИИ В ЛОР-ХИРУРГИИ
Адекватное анестезиологическое пособие
в ЛОР-хирургии является одним из важнейших
факторов, обеспечивающих психофизиологичеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ский комфорт и снижение эмоциональной нагрузки, как на пациента, так и на медперсонал,
что повышает качество и сокращает сроки лече-
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ния. Местная анестезия, хотя и позволяет выполнить большинство оперативных вмешательств на ЛОР-органах, но у ряда пациентов
оставляет весьма яркие и неприятные воспоминания на всю оставшуюся жизнь. Недостатки
этого метода очевидны: это и выраженный болевой синдром, и недостаточная нейровегетативная защита организма с достоверным ростом
концентрации стресс-гормонов (кортизола, норадреналина и других) в сыворотке крови, психоэмоциональные расстройства. В последние
годы началось широкое внедрение микроэндоскопических методов диагностики и лечения в
ЛОР-хирургию. Микроэндоскопические вмешательства проводятся под контролем зрения, поэтому переход от “слепой” к визуальноконтролируемой методике позволил повысить
эффективность хирургического лечения, при
этом существенно увеличились объем и продолжительность ЛОР-операций. Спектр современных микроэндоскопических манипуляций в
ЛОР-хирургии достаточно широк: это плановые
аденоид- и/или тонзиллэктомии, операции на
околоносовых пазухах, риносептопластика, пластика нижних носовых раковин, микрогайморотомия, пансинус-операции и т.д., а также экстренные вмешательства: гипофарингоскопия,
эзофагоскопия и трахеобронхоскопия. Все это
ставит новые задачи перед анестезиологом, поскольку подобные оперативные вмешательства
должны проводиться под полноценной многокомпонентной общей анестезией, а местная анестезия является всего лишь одной из ее составляющих. Установка ларингеальной маски - метод, практически не уступающий эндотрахеальной интубации, причем методика является более
простой в исполнении, а частота удачных манипуляций превышает таковую при интубации.
Историческая справка: Ларингеальная маска
была изобретена доктором Арчи Брейном в
Лондоне в 1981 году. Является инновационным
устройством, изначально разработанное как
альтернатива лицевой маске. В коммерческом
использовании ЛМ находится с 1988 года, была
использована при проведении более чем 200 000
000 экстренных и плановых оперативных вмешательств. На настоящий момент не зарегистрировано ни одного смертельного случая, причиной которого явились бы осложнения связанные с использованием ларингеальной маски.
Идея, лежащая в основе концепции ЛМ –
«СОЧЕТАНИЕ МАКСИМУМА КОНТРОЛЯ С
МИНИМУМОМ ПОБОЧНЫХ ВЛИЯНИЙ». ЛМ
обеспечивает надежное поддержание проходи-

мости дыхательных путей, обусловленное тем,
что при правильном раздувании манжетки образуется гладкая плоскость в виде клина, которая
позволяет легко проходить позади языка и надгортанника, при этом защитные рефлексы
должны быть существенно подавлены, что
обеспечивает гладкое введение, и врач должен
иметь необходимые навыки. Применение ларингеальной маски может быть альтернативой
применения эндотрахеальных трубок с интубацией трахеи. Ларингеальная маска успешно
внедрена в практике отоларингологического
отделения КРУ КТМО «Университетская клиника» при операциях на ЛОР - органах. Ларингеальная маска имеет ряд существенных преимуществ: обеспечивает гарантированную проходимость дыхательных путей, что в свою очередь обеспечивает адекватную вентиляцию;
атравматичность установки, что влечет за собой
меньшую глубину анестезии; быстрота и простота установки; проведение наркоза простыми
ингаляционными анестетиками типа севоран ,
которые обладают большой широтой терапевтического действия; методика является универсальной для разных возрастных групп, благодаря различным размерам ларингеальной маски от
1 до 5. За 6 месяцев 2012-2013 года в нашей
клинике проведено 212 общих анестезий, из них
с использованием ларингеальной маски- 110,
что составляет 54,9 % от общего количества
анестезий. Применение ларингеальной маски
при анестезии позволило уменьшить затраты
времени на введение и выведение пациента из
состояния наркоза, контролировать гемодинамические показатели с целью минимализации
кровоточивости в ходе операций, улучшить условия проведения операций, ввиду гарантированного контроля проходимости верхних дыхательных путей. Установка ларингеальной маски
осуществляется после рекомендованной стандартной анестезии пропофолом (2-3 мг/кГ). Успешная установка составила 100%. Основной
наркоз проводился с использованием севорана
или пропофола, на спонтанном дыхании. Производился аппаратный моноторинг включающий в
себя: пульсоксиметрию, измерение артериального давления, ЭКГ, число дыханий, дыхательную волну.
Выводы: опыт применения ларингеальной
маски при вмешательствах на ЛОР-органах позволяет рекомендовать ее как простой, малотравматичный метод, создающий комфортные
условия для проведения операций, в том числе
эндоскопических и симультанных.

© Е.И. Назарук, В.П. Гончарук, Д.Л. Ободяк, Н.А. Калинкина, 2013
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П.В. НЕЧИПОРЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ АУТОХРЯЩА ПРИ ОТКРЫТОМ ВАРИАНТЕ ТИМПАНОПЛАСТИКИ
Как известно, при открытом варианте
операции (canal wall-down mastoidectomy) удаляется задне-верхняя часть костной стенки слухового прохода. Эта методика включает формирование послеоперационной полости и сочетается с меатопластикой. Простота, эффективность и безопасность такой операции являются
основной причиной ее популярности. Однако в
отдаленном периоде из-за неспособности полости к самоочищению возможно появление отореи. Поэтому для улучшения результатов хирургического лечения необходимо стремиться к
формированию, как можно, меньшей полости,
закрытию перфорации перепонки и реконструкции барабанной полости, а меатопластика
должна способствовать формированию достаточного по ширине наружного слухового прохода. Для повышения эффективности этой операции в мире накоплен большой опыт использования аутохряща.
Целью нашей работы являлась оценка
морфологических и функциональных результатов применения аутохряща с надхрящницей из
ушной раковины и козелка при открытой технике тимпанопластики с частичной облитерацией
трепанационной полости.
Материалы и методы. На протяжении
2006-2011 гг нами наблюдалось 77 пациентов.
Мужчин было 40 (51,9%), женщин – 37 (48,1%),
средний возраст составил 36,8 года. Больные
были распределены на две группы. В первую
группу (36 человек) вошли пациенты с хроническим гнойным холестеатомным средним отитом, которым выполнена открытая тимпанопластика без облитерации трепанационной полости.
Для восстановления барабанной перепонки и
выстилки трепанационной полости у всех больных этой группы использовали аутофасцию височной мышцы. Вторую группу (41 человек)
составили пациенты с хроническим гнойным
холестеатомным средним отитом, которым выполнена открытая тимпанопластика с частичной
облитерацией трепанационной полости и вос-

становлением барабанной перепонки с использованием надхрящнично-хрящевого аутотрансплантата козелка и ушной раковины. В обеих
группах операции выполняли заушным доступом. Для частичной облитерации полости использовали всю толщину хряща, для восстановления барабанной перепонки хрящ истончали с
передней стороны до 0,4-1мм, задний листок
надхрящницы сохраняли. В большинстве случаев трансплантат укладывали под остатки барабанной перепонки (underlay методика).
Полученные результаты и их обсуждение.
Сроки наблюдения пациентов в обеих группах
составили 5 лет. В первой группе больных в течение 2 лет ретракция тимпанальной мембраны
разной степени выраженности возникла у 9
(25,0%) пациентов, болезнь трепанационной
полости – у 4(11,1%), вторичная перфорация
неотимпанальной мембраны - у 8 (22,2%). Во
второй группе больных за этот срок аналогичные осложнения отмечены у 5(12,2%), 3(7,3%) и
4 (9,7%) пациентов. На частотах 0,25; 0,5; 1; 2 и
4 кГц средний порог костной проводимости
(КП) до операции в обеих группах составлял
14,6 дБ, воздушной проводимости (ВП) - 45,3
дБ, костно-воздушного интервала (КВИ) - 30,7
дБ. После операции средние пороги в первой
группе составили: КП - 14,8 дБ, ВП - 26,1 дБ и
КВИ – 11,3 дБ; во второй: 14,7 дБ, 21,8 дБ и 7,1
дБ соответственно.
Выводы.
При
использовании
надхрящничнохрящевого аутотрансплантата ушной раковины
и козелка при частичной облитерации супралабиринтного пространства, аттика, перилабиринтной области, верхушки сосцевидного отростка или глубокого синодурального угла и для
пластики барабанной перепонки достигаются
стойкие морфологические результаты, а достоверное понижение порогов ВП (р < 0,05) и сокращение величины КВИ (р < 0,01) приводит к
улучшению разборчивости речи по воздушному
проведению.

© П.В. Нечипоренко, 2013
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Н.А. НИКИТИН (КУРСК, РОССИЯ)
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТОТКАНИ
ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ НАЗАЛЬНЫХ ЛИКВОРНЫХ ФИСТУЛ
Методика пластики ликворных свищей
зависит от места их расположения, размеров
костного дефекта, интенсивности и длительности ликвореи, состояния анатомических эндоназальных структур и слизистой оболочки полости
носа.
Целью проводимого исследования является совершенствование эффективности хирургического лечения больных назальной ликвореей.
Материал и методы исследования. Нами для пластики ликворных фистул во всех случаях использовались аутоткани: слизистая оболочка и хрящ перегородки носа; средняя носовая раковина, поворот которой к основанию передней черепной ямки осуществлялся в зависимости от локализации ликворных свищей; лоскут слизистой оболочки, сформированный из
области бугорка носа. Удаление мозговых грыж
осуществлялось с помощью микродебридера с
последующей пластикой ликворного окна кусочком аутохряща, взятого из перегородки носа,
а затем перемещением средней носовой раковины или слизистого лоскута.
В некоторых случаях, преимущественно
при локализации свища в клиновидной пазухе,
для более надежной фиксации лоскута мы применяли клей латексный тканевой фирмы
Medicalpolymerstechnologies, ltd.Нами для фиксации трансплантата в проекции ликворной
фистулы предложен поролоновый тампон, заключенный в палец от резиновой перчатки, размеры которого определяются размером остаточной полости. В просвет резинового пальца вводится округлый формы кусочек поролона, размеры которого должны быть немного больше
размера полости, в которую вводится тампон.
После этого резиновый палец завязывается
прочной шелковой ниткой. Созданный таким
образом тампон вводится к месту локализации
ликворной фистулы и прижимает перемещен-

ный к ней трансплантат, дополнительно создавая равномерную компрессионную нагрузку на
слизистую послеоперационной области. Для
более надежной фиксации поролонового тампона под него укладывается рыхло марлевый тампон, пропитанный антибиотиком. Продолжительность фиксации лоскута поролоновыми
тампонами колебалась от 4-х до 6 дней. Больные
легко переносили тампонаду. Удаление тампонов осуществлялось безболезненно и никогда не
сопровождалось кровотечением. Мы не наблюдали мацерации эпителиального слоя перемещенных лоскутов и прилежащей слизистой оболочки. Такой тампон, в отличие от марлевого,
не может являться средой для размножения
микрофлоры.
Всем больным в послеоперационном периоде назначались антибиотики широкого спектра действия, ограничение приема жидкости,
мочегонные препараты, строгий постельный
режим. Постоянный или временный люмбальный дренаж нами не использовался.
Результаты исследования. Разработанная нами методика хирургического лечения назальной ликвореис использованием аутотканей
успешно использована нами у 40 больных, у 4
больных наблюдался рецидив заболевания, после повторного вмешательства ликворея прекратилась.Эндоназальный эндоскопический метод
хирургического лечения назальной ликвореи с
использованием аутотканей весьма эффективен,
легко переносится больными, выполняется под
местной инфильтрационной анестезией, обеспечивает стойкое выздоровление.
Разработанный метод объемной тампонады полости носа для дополнительного компрессионного прижатия аутотканей в области послеоперационной раны может быть широко использован врачами оториноларингологами при
выполнении пластики ликворных фистул различной локализации.

© Н.А. Никитин, 2013
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В.В. НІКОЛОВ, В.А. БАШИНСЬКИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.В. ГОВДА, У.Р. ДУЖИК
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАХВОРЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО НОСА
Метою нашої роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по захворюваннях зовнішнього носа. Публікації захворювань зовнішнього носа оториноларингологами Тернопільщини розпочалось з 1983
року. За період з 1983 по 2012 рр. опубліковано
6 наукових праць, що становить 0,54 % від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Вестник оториноларингологии” (м. Москва),
“Журнал вушних, носових і горлових хвороб”
(м. Київ), “Ринологія” (м. Київ). Серед опублікованих робіт 3 тези, 1 спостереження з практики і 2 оглядові публікації.
Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, Ю.М. Андрейчин і співавтори (2006) в тезах “Фурункул
носа” проаналізували дані звернень з ургентними захворюваннями ЛОР-органів в ЛОРвідділення Тернопільської обласної клінічної
лікарні за 1976-2005 рр. Фурункул носа зустрівся у 325 (4,4 %) з 7326 ургентних хворих.
Із 325 хворих на фурункул носа у 181
(59,2 %) він локалізувався в переддвір’ї носа, у
83 (22,1 %) – на кінчику носа, у 61 (18,7 %) – на
схилку і спинці носа. Захворювання в стадії інфільтрації спостерігалось у 242 (77,9 %), в стадії
абсцедування – у 83 (22,1 %) хворих. Факторами, що спричинили виникнення фурункула носа, виявились: розчухування в носі у 42 (13 %)
пацієнтів, витискування вугрів – у 33 (10,1 %),
гострий нежить – у 97 (29,9 %), переохолодження – у 64 (19,7 %), простудні захворювання – у
85 (26,1 %), цукровий діабет – у 4 (1,2 %) пацієнтів. У 83 (22,1 %) осіб просвічувався гній на
верхівці фурункула. Припухлість, крім шкіри
носа, у 124 (38,1 %) хворих поширювалась на
шкіру верхньої губи, щоки, у 6 (1,8 %) відмічався тромбофлебіт вен обличчя. Всі хворі були
госпіталізовані і проходили стаціонарне лікування. Воно залежало від стадії захворювання і
тяжкості його перебігу.
Г.С. Протасевич (1999) в тезах “Застосування гіоксизонової мазі для лікування осіб з
фурункулом носа” представив результати лікування цим методом 23 хворих на фурункул носа
віком від 16 до 53 років. У всіх хворих процес
був в стадії інфільтрації. У 4 з них запальний
процес розповсюджувався за межі носа і проявлявся у вигляді реактивного набряку верхньої
губи. Лікування здійснювалось наступним чином. Шкіра в ділянці фурункула оброблялась
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етиловим спиртом, після чого на місце ураження наносилась гіоксизонова мазь. Остання виконувала роль контактного середовища між випромінювачем і тканинами зовнішнього носа.
Використовували ультразвуковий апарат ЛОР-1
А чи ЛОР-3 в безперервному режимі на частоті
880 кГц при інтенсивності ультразвуку 0,2-0,4
Вт/см2. Під час цієї процедури випромінювачем
виконували плавні рухи на шкірі в ділянці ураження. Тривалість сеансу фонофорезу складала
10 хв 1 раз на добу. Всього на курс лікування
застосовувалось 3-4 процедури. Після закінчення сеансу фонофорезу надлишок гіоксизонової
мазі видалявся. Відмічено, що введення гіоксизонової мазі методом фонофорезу безпосередньо в м’які тканини зовнішнього носа, де локалізується фурункул, дозволяє отримати позитивний ефект внаслідок сприятливої дії ультразвуку, який поліпшує мікроциркуляцію, підвищує
імунологічну реактивність організму і володіє
десенсибілізувальною, стимулювальною, протизапальною і розсмоктувальною властивостями, а
також в результаті створення в тканинах високих концентрацій окситетрацикліну хлориду,
що бактерицидно впливає на мікрофлору, і гідрокортизону ацетату, що має протизапальну і
десенсибілізувальну дію. Обидва препарати
входять до складу гіоксизонової мазі і не руйнуються під впливом лікувальних доз ультразвуку (Е.А. Евдощенко, А.Л. Косаковский, 1988).
Зазначено, що застосування цього методу
дозволяє значно скоротити лікування і уникнути
у багатьох пацієнтів призначення антибактерійних препаратів. Це стосується осіб, у яких даний
метод був застосований в ранні строки захворювання, підкреслює автор.
В оглядовій роботі “Фурункул і карбункул носа” (повідомлення 1) Г.С. Протасевич і
Е.В. Савчук (2009) навели загальні відомості
про фурункул і карбункул носа, етіологію, патогенез, клінічні прояви, діагностику, диференційну діагностику даної патології зовнішнього
носа. Ці ж автори (2009) в оглядовій роботі
“Фурункул і карбункул носа” (повідомлення 2)
описали лікування і профілактику фурункула і
карбункула носа.
Г.С. Протасевич і В.В. Шкробот (1983) в
спостереженні з практики “Некроз наружного
носа, носовой перегородки, верхней челюсти у
больного острым панкреатитом, осложнившимся вторичным сахарным диабетом” описали
хворого 25 років з цією патологією.
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В тезах “Невідкладна допомога при гострих травмах зовнішнього носа” О.І. Яшан, І.А.
Гавура, Г.С. Протасевич і співавтори (2011)
проаналізували відомості про 126 хворих на гострі травми зовнішнього носа, в тому числі 83 –
на закриті і 43 – на відкриті. Вік пацієнтів був
від 12 до 52 років.
Закриті травми зовнішнього носа в 70
(89,7 %) випадках супроводжувались боковим
зміщенням його і в 13 (10,3 %) – западанням спинки. Відмічено, що невідкладна допомога в гострому періоді травми носа залежить від виду травми і заключається у відновленні його форми.
Надання невідкладної допомоги при бокових зміщеннях в строки від кількох годин до
4-5 діб після травми заключається в наступному.
За допомогою носових елеваторів, обгорнутих
шматком марлі, піднімають запавший боковий
схилок носа на боці нанесення удару і одночасно проводять пальцеве вправлення виступаючого бокового схилку на протилежному. Після виконання цих маніпуляцій проводять двобічну
петлеву передню тампонаду носа марлевими
турундами. Постраждалим з западанням спинки
носа носовими елеваторами піднімають запавшу

спинку, після чого проводять передню тампонаду носа марлевими турундами. У разі відкритої
травми носа піднімають запавшу ділянку і носові ходи тампонують марлевими турундами, затим проводять хірургічну обробку рани носа.
При цьому видаляють вільно лежачі відламані
кісткові фрагменти, промивають рану розчинами антибіотиків і на м’які тканини накладають
шви поліамідною ниткою.
Позитивні результати хірургічних втручань на зовнішньому носі в гострий період травми одержані у 116 (92,06 %) осіб.
Таким чином, наведені дані свідчать про
те, що захворювання зовнішнього носа в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини описані рідко – всього в 0,54 % від загальної кількості (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Дещо частіше вони описані в тезах (3 публікації), рідше в
оглядових роботах (2) і ще рідше в спостереженнях з практики (1 публікація). На нашу думку, описані в цій статті відомості виявляться
корисними не тільки для оториноларингологів, а
й для інших спеціалістів (хірургів, фізіотерапевтів, сімейних лікарів та ін.).

© В.В. Ніколов, В.А. Башинський, Г.С. Протасевич, О.В. Говда, У.Р. Дужик, 2013

В.В. НІКОЛОВ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, У.Р. ДУЖИК, В.А. БОРТНІК, Г.П. РУДЯК
(ТЕРНОПІЛЬ, КУЗНЄЦОВСЬК, ГУСЯТИН; УКРАЇНА)
ЗВ’ЯЗОК ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ З ПСОРІАЗОМ
Хронічний тонзиліт, як джерело інфекції
в організмі, викликає зміни в різних органах і
системах, в тому числі і в шкірі. Найчастіше
ураженням останньої, яке можна поставити в
зв’язок з хронічним тонзилітом, є псоріаз (Г.С.
Протасевич і співавт., 1990). Етіологія і патогенез останнього все ще повністю не вияснені.
Захворювання трудно піддається лікуванню,
нерідко рецидивує, тому цілком природньо, що
проблема зв’язку хронічного тонзиліту з псоріазом продовжує цікавити оториноларингологів і
дерматовенерологів.
Хронічний тонзиліт у хворих на псоріаз
зустрічається часто. При цьому встановлено, що
хронічний тонзиліт у осіб, що страждають на
псоріаз, зустрічається значно частіше, ніж виявляється в загальному у населення (Г.В. Башмаков, 1971). Ми у 45 хворих на псоріаз обстежили
стан піднебінних мигдаликів і у 12 з них встановили зв’язок основного захворювання з хронічним тонзилітом. Виникнення чи загострення
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вже наявного псоріазу часто зумовлюється первинною ангіною чи загостренням хронічного
тонзиліту. Із 12 спостережуваних нами хворих
на хронічний тонзиліт і псоріаз виникнення чи
загострення уже наявного псоріазу у 5 було зумовлено первинною ангіною, а у 7 – загостренням хронічного тонзиліту.
Лікування хворих на хронічний тонзиліт в
поєднанні з псоріазом є недостатньо ефективним.
Із 12 хворих, що страждали хронічним тонзилітом в поєднанні з псоріазом, у 10 нами проведена
санація піднебінних мигдаликів шляхом консервативного впливу на джерело хронічної інфекції,
а у 2 виконана тонзилектомія. При цьому кращі
результати отримано у осіб, яким проведено видалення піднебінних мигдаликів. Нами відмічено, що при поєднанні хронічного тонзиліту і псоріазу тонзилектомія без призначення додаткового
лікування у 1 хворої призвела до стійкого зникнення висипки, що є доказом значення джерела
інфекції в патогенезі псоріазу у таких пацієнтів.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Таким чином, нами підтверджена існуюча
думка, що псоріаз і хронічний тонзиліт мають
відповідний патогенетичний зв’язок. Про це
свідчить зв’язок перенесеної ангіни з виникненням або загостренням уже існуючого псоріазу,

паралельне загострення хронічного тонзиліту і
псоріазу, часте поєднання цих захворювань,
значне покращення клінічного перебігу псоріазу, а іноді і клінічне одужання, після видалення
піднебінних мигдаликів.

© В.В. Ніколов, Г.С. Протасевич, У.Р. Дужик, В.А. Бортнік, Г.П. Рудяк, 2013

В.В. НІКОЛОВ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, К.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ДИФУЗНОГО ЗОВНІШНЬОГО ОТИТУ
ПРЕПАРАТАМИ ПРОПОЛІСУ У ДОРОСЛИХ
Серед патології зовнішнього вуха дифузний зовнішній отит зустрічається досить часто.
Дифузний зовнішній отит розподіляється на гострий і хронічний. Зустрічається він переважно
у вигляді гострого процесу. Виникненню дифузного зовнішнього отиту сприяють різні ендогенні і екзогенні чинники. Вони можуть бути
місцевими (ніжність шкірних покривів слухового ходу, вузькість слухового ходу, що сприяє
застою гнійних виділень і мацерації шкіри; перехід запального процесу з сусідніх ділянок при
екземі, бешиховому запаленні) і загальними (гіпо- і авітаміноз, алергія, туберкульоз, цукровий
діабет та ін.). Для лікування дифузного зовнішнього отиту застосовуються різні середники загальної і місцевої дії. Із загальних засобів при
гострому дифузному зовнішньому отиті призначають антибіотики широкого спектру дії, вітаміни, антигістамінні препарати. Для місцевого
лікування застосовуються лікарські речовини у
вигляді порошків, розчинів, емульсій, мазей,
паст, бальзамів.
Одним з препаратів місцевої дії є прополіс. Про застосування цього препарату в лікуванні дифузного зовнішнього отиту взагалі (без
диференціації гострого і хронічного) в літературі є лише поодинокі повідомлення (В.Н. Присич, 1973, 1975; П.А. Кравчук, Г.П. Кравчук,
1977; Ю.М. Андрейчин і співавт., 2001; А.П.
Ковалик і співавт., 2012). Для місцевого лікування гострого дифузного зовнішнього отиту ми
застосували прополіс.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2012 рр. знаходилось 12 хворих (5
чоловіків і 7 жінок) на цю патологію віком від
19 до 35 років. Пацієнти скаржились на біль,
свербіж, печію у зовнішньому слуховому ході,
відчуття закладання, невелике зниження слуху, патологічні виділення з вуха, іноді з неприємним запахом. Деякі хворі скаржились
тільки на свербіж і шум у вусі, а інші – тільки
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

на гнійні виділення і свербіж. Під час отоскопії визначалась дифузна гіперемія та інфільтрація шкіри в перетинчасто-хрящовому і кістковому відділах зовнішнього слухового ходу.
Іноді спостерігався набряк і потовщення шкіри кісткового відділу зовнішнього слухового
ходу. Припухла шкіра звужувала в різному
ступені просвіт зовнішнього слухового ходу,
внаслідок чого отоскопія була утрудненою,
що вимагало застосування вузької вушної лійки. Спостерігалось надмірне лущення, незначні
серозні чи серозно-геморагічні виділення. Дослідження слуху показало ураження звукопроведення. Для лікування застосовувалось два
препарати прополісу – 20% екстракт прополісу
і 15% прополісна мазь. Лікування проводилось
за методикою П.О. Кравчука і Г.П. Кравчука
(1977). При цьому уражену ділянку шкіри зовнішнього слухового ходу змащували 20% екстрактом прополісу, після чого покривали тонким шаром 15% прополісної мазі щоденно.
Хворим також призначали антибіотики широкого спектру дії, полівітаміни, десенсибілізувальні середники.
Суб’єктивний стан хворих швидко покращувався, що пов’язано з анестезувальними,
протизапальними і протисвербіжними властивостями прополісу, а через 4 дні наставала епітелізація уражених ділянок шкіри слухового ходу.
Біль, свербіж, відчуття закладеності у вусі, зниження слуху на це вухо проходили при застосуванні прополісу через 3-4 дні. При отоскопії –
виражена набряклість, інфільтрація, гіперемія
шкіри стінок зовнішнього слухового ходу зменшувались, просвіт зовнішнього слухового ходу
збільшувався за короткий термін застосування
прополісу на фоні антибактерійної, десенсибілізувальної і вітамінотерапії. В результаті проведеної терапії у всіх спостережуваних хворих
було досягнуто одужання до 3-4 днів від початку лікування.
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Таким чином, 20% екстракт прополісу і
15% прополісна мазь виявились, за нашими спостереженнями, ефективним засобом місцевого

лікування гострого дифузного зовнішнього отиту і їх можна рекомендувати для терапії хворих
на цю патологію.

© В.В. Ніколов, Г.С. Протасевич, К.О. Яшан, 2013

В.В. НІКОЛОВ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, А.О. ЯШАН, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
ЗАХВОРЮВАННЯ ВУШНОЇ РАКОВИНИ
Метою цієї роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по захворюваннях вушної раковини. Публікації по захворюваннях вушної раковини оториноларингологи Тернопільщини розпочали з
1981 року. За період з 1981 по 2012 рр. опубліковано 18 наукових робіт, що складає 1,63 % від
загального числа (1102) наукових публікацій
оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней”
(м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових
хвороб” (м. Київ), “Інфекційні хвороби” (м. Тернопіль), в збірнику “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль). Із
опублікованих робіт 4 тези, 4 спостереження з
практики, 10 оглядових статей.
Г.С. Протасевич (2011) в тезах “Аналіз
випадків отгематоми з власної оториноларингологічної практики” проаналізував цю патологію
у 46 хворих віком від 16 до 72 років. Етіологічним чинником отгематоми у 10 осіб була травма
вушної раковини, у решти 36 пацієнтів причину
виявити не вдалось. Проведене консервативне
лікування (відсмоктування вмісту отгематоми з
послідуючим накладанням тиснучої ватномарлевої пов’язки) в поєднанні з медикаментозною терапією (10 % хлорид кальцію, антибіотики, вітаміни, антигістамінні препарати) привело
до одужання у всіх хворих.
Г.С. Протасевич в співавторстві (2012) в
тезах “Дерматит вушної раковини і зовнішнього
слухового ходу” навели відомості про лікування
10 % спиртовим розчином прополісу 18 хворих
віком від 15 до 40 років. Методика лікування
заключалась в наступному. Цим препаратом
змащували уражену шкіру вушної раковини і
зовнішнього слухового ходу. В слуховий хід
також вводили турунду, змочену в 10 % розчині
прополісу, і кожні 4 год закрапували цей препарат на турунду. Отримано позитивні результати.
Відмічено, що 10 % спиртовий розчин прополісу є ефективним засобом місцевого лікування
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дерматиту вушної раковини і зовнішнього слухового ходу.
Г.С. Протасевич в співавторстві (2012) в
тезах “Місцева фармакотерапія себорейної екземи вушних раковин” описали результати лікування цієї патології 10 % спиртовим розчином
прополісу 19 хворих віком від 19 до 30 років.
Проводили змащування цим розчином ураженої
ділянки вушних раковин 2-4 рази на день. Результати лікування виявились позитивними. Підкреслено, що 10 % спиртовий розчин прополісу
являється ефективним середником місцевої фармакотерапії себорейної екземи вушних раковин.
Г.С. Протасевич і О.І. Яшан в співавторстві (2012) в тезах “Класифікація захворювань
вушної раковини і зовнішнього слухового ходу”
описали запропоновану ними класифікацію захворювань вушної раковини і зовнішнього слухового ходу. При цьому автори запропонували
дві класифікації захворювань зовнішнього вуха:
одну для захворювань вушної раковини, іншу
для захворювань зовнішнього слухового ходу.
Класифікація захворювань вушної раковини
включає 26 позицій, а зовнішнього слухового
ходу – 20 позицій.
І.М. Фальфушинський (1981) в спостереженні з практики “Необычное инородное тело в
ушной раковине” описав таке стороннє тіло у
вушній раковині як риболовний гачок у хлопця
12 років. Під час рибної ловлі при закиданні
лєски він зачепив ліву вушну раковину гачком.
Останній обломався при спробі видалити його.
Інфікування вушної раковини призвело до перихондриту. Стороннє тіло видалено хірургічним шляхом через 4 дні після його попадання в
раковину (саме тоді хворий звернувся за медичною допомогою).
Г.С. Протасевич (2011) в спостереженні з
практики “Отгематома у похилому віці” описав
отгематому у хворої 72 років. Захворювання
було ліквідовано консервативним методом як
описано в тезах “Аналіз випадків отгематоми з
власної оториноларингологічної практики”. АвЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

тор відмітив, що дане спостереження представляє інтерес в трьох аспектах: 1) отгематома була
в похилому вусі; 2) отгематома була у хворої
жіночої статі; 3) отримано добрий результат від
консервативного лікування – відсмоктування
вмісту отгематоми з наступним накладанням
ватно-марлевої тиснучої пов’язки в поєднанні з
медикаментозною терапією (10 % розчин хлориду кальцію, антибіотики, вітаміни, антигістамінні препарати).
Г.С. Протасевич (2006) в спостереженні з
практики “Поранення вушної раковини” навів 2
випадки побутового поранення вушної раковини (у чоловіків 26 і 50 років), яким була надана
невідкладна допомога. При цьому автор звернув
увагу на 2 моменти при наданні медичної допомоги особам з пораненням вушної раковини: 1)
з метою досягнення доброго косметичного ефекту для зашивання рани треба використовувати
кінський волос; 2) з метою недопущення нагноєння хряща шви потрібно накладати тільки на
шкіру, не захоплюючи в шов хрящову тканину.
Г.С. Протасевич і П.В. Ковалик (2000) в
спостереженні з практики “Комбіноване лікування келоїдів мочок вушних раковин” навели
власне спостереження комбінованого лікування
келоїдів часточок вушних раковин із застосуванням ін’єкцій новокаїн-спирту і кріодеструкції рідким азотом у хворої 25 років. З цією метою в ділянку келоїдів біля їх основи вводили
по 1 мл 1 % розчину новокаїну і через ту ж саму
голку по 1 мл 96 º спирту. Після цієї процедури
келоїди почали некротизуватись. Затим 4 рази
провели сеанси кріодеструкції келоїдів рідким
азотом. Результат виявився позитивним.
Як було сказано вище, питанню захворювань вушної раковини присвячено 9 оглядових
робіт. Так, Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, Е.В.
Савчук і співавтори (2008) в оглядовій статті
“Келоїди вушних раковин” (повідомлення 1)
представили загальні відомості, етіологію, патогенез, патогістологічні зміни при даній патології. Ці ж автори (2008) в повідомленні 2 описали
клінічні прояви, діагностику, лікування, рецидиви, ускладнення келоїдів вушних раковин.
Г.С. Протасевич, І.В. Мальована і Е.В.
Савчук (2009) в оглядовій статті “Отгематома”
(повідомлення 1) навели загальні відомості про
отгематому, її етіологію, клінічні прояви, діагностику, диференційну діагностику.
Г.С. Протасевич, І.В. Мальована і Е.В.
Савчук (2010) в оглядовій публікації “Перихондрит і хондроперихондрит вушної раковини”
(повідомлення 1) представили загальні відомос-

ті про цю патологію, її клінічні прояви і діагностику. В повідомленні 2 вони описали диференційну діагностику, лікування та прогноз даного
захворювання.
В оглядовій статті “Окостеніння вушних
раковин” Г.С. Протасевич, О.В. Говда, А.І. Гавура і співавтори (2010) навели загальні відомості про окостеніння вушних раковин, етіологію,
патогенез, клінічні прояви, діагностику, лікування і профілактику цього захворювання.
Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, О.В. Стахів і співавтори (2011) в оглядовій роботі “Оперізуючий лишай вуха” (повідомлення 1) описали загальні відомості, етіологію, патогенез і патогістологію даного захворювання. Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, А.П. Ковалик і співавтори
(2011) в повідомленні 2 представили клінічні
прояви оперізуючого лишаю вуха.
Г.С. Протасевич, І.В. Хоружий, О.В. Говда і співавтори (2012) в оглядовій статті “Відмороження та остуда вушної раковини” описали
загальні відомості про відмороження вушної
раковини, ступені, клінічні прояви, ускладнення, лікування цієї патології, етіологію, клініку,
лікування остуди вушної раковини. Автори відмітили, що відмороження вушної раковини розвивається під дією низької температури і підвищеної вологості. Відмороження вушної раковини може бути трьох або чотирьох ступенів.
Ускладненнями відмороження можуть виявитися лімфангоїти, бешиха, правець, кісти вушної
раковини. Лікування залежить від ступеня відмороження.
Остуда вушної раковини виникає від тривалої дії холоду і тривалої вологості. Проявляється різними змінами вушної раковини. Лікування при цьому проводиться загальне і місцеве.
Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич і співавтори
(2012) в оглядовій роботі “Бешиха вушної раковини” навели загальні відомості про це захворювання, його етіологію, клінічні прояви, діагностику, диференційну діагностику, описали
наслідки, рецидиви, прогноз та профілактику
даної патології.
Таким чином, наукові публікації оториноларингологів Тернопільщини по захворюваннях вушної раковини складають 1,63 % від загального числа наукових публікацій (1102) оториноларингологами Тернопільщини. Описана сама
різноманітна патологія вушної раковини. На
нашу думку, наведені в цій статті відомості матимуть теоретичне і практичне значення для
оториноларингологів, травматологів, хірургів,
сімейних лікарів та інших фахівців.
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В.В. НІКОЛОВ, І.В. ХОРУЖИЙ, М.П. БАГРІЙ, А.В. ЗІНЬКО
(ТЕРНОПІЛЬ, СТОРОЖИНЕЦЬ, ШУМСЬК; УКРАЇНА)
МІКОФІН У МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ГРИБКОВОГО УРАЖЕННЯ
ШКІРИ ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ У ДОРОСЛИХ
Грибкове ураження шкіри зовнішнього
слухового ходу виникає доволі часто. В даний
час, за узагальненими даними літератури, частота розвитку отомікозу, в країнах з помірним
кліматом складає від 7 до 26% від всіх запальних захворювань вуха (С.М. Пухлик, О.В. Титаренко, 2011). Для лікування грибкового ураження шкіри зовнішнього слухового ходу використовуються різні середники місцевої і загальної
дії. Одним з таких препаратів місцевої дії є Мікофін (Тербінафін). Виробник: фірма “Nobel”
(Туреччина). На фармацевтичному ринку України він з’явився в останні роки. У вітчизняній
літературі ми знайшли лише одне повідомлення
(С.М. Пухлик, О.В. Титаренко, 2011) щодо використання цього препарату в оториноларингології, в тому числі при отомікозах.
Мікофін (Тербінафін) випускається в формі 1% крему і таблеток. При отомікозах використовується 1% крем Мікофін. Активна діюча
речовина Тербінафін. Переваги Мікофіну перед
іншими антигрибковими препаратами місцевої
дії наступні: широкий спектр протигрибкової
дії; знищує грибок, а не призупиняє його ріст,
що сприяє викоріненню інфекції; швидко позбавляє від свербежу та печіння; має антибактерійну та протизапальну дії; економічно вигідний;
зручний у застосуванні.
В інструкції по цьому препарату та в названій роботі вказується на високу його ефективність при грибкових захворюваннях шкіри
взагалі і шкіри зовнішнього слухового ходу
зокрема. Застосовується у дітей старших 2 років і дорослих. Використовується наступним
чином: наноситься препарат на шкіру зовнішнього слухового ходу 1 раз на добу протягом 2
тижнів. Контроль за ефективністю лікування
здійснюється після 2 і 4 тижнів терапії. Клінічна ефективність лікування оцінюється за наступними критеріями: одужання – повна відсутність всіх клінічних симптомів і ознак захворювання; покращення стану, але без повного
зникнення ознак і симптомів захворювання;
відсутність ефекту – не настає клінічне покращення чи погіршення на фоні проводимої терапії, виникає необхідність в призначенні додаткового лікування; рецидив – одужання до
кінця лікування з наступним погіршенням чи

повторною появою захворювання (С.М. Пухлик, О.В. Титаренко, 2011).
Ми провели монотерапію Мікофіном у
вигляді 1% крему 10 хворим на грибкове ураження шкіри зовнішнього слухового ходу віком
від 19 до 40 років з давністю захворювання від 4
міс до 2 років за методикою, яку описали С.М.
Пухлик і О.В. Титаренко (2011). Пацієнти скаржились на відчуття закладання, свербіж і печіння у вусі, виділення з вуха, сильний біль у вусі,
що підсилюється при жувальних рухах. Під час
отоскопії виявлено виражений набряк і гіперемія шкіри зовнішнього слухового ходу, значна
кількість виділень у слуховому ході. Лікування
полягало в нанесенні крему Мікофін на шкіру
зовнішнього слухового ходу 1 раз на добу протягом 2 тижнів. Ефективність терапії контролювали після 2 і 4 тижнів лікування. Отримано наступні результати (при оцінці за описаною вище
методикою).
Зникнення симптомів захворювання уже
відмічалось пацієнтами на першому тижні лікування. До кінця другого тижня терапії у 14 (87,5
%) хворих відмічалось клінічне одужання. У
решти 2 (12,5 %) пацієнтів відзначалось клінічне
покращення (залишились скарги на незначний
свербіж у зовнішньому слуховому ході, хоча
шкіра не мала проявів грибкового ураження).
Такі ж результати спостерігались до кінця четвертого тижня лікування. Стерпність препарату
Мікофін у всіх хворих була доброю, алергійних
реакцій та інших побічних ефектів не спостерігалось у жодного пацієнта.
Таким чином, наші спостереження показали виражену ефективність 1% крему Мікофін
при грибкових ураженнях шкіри зовнішнього
слухового ходу: у 80% після двотижневого курсу лікування настало одужання. На підставі
отриманих результатів можна рекомендувати
1% крем Мікофін для терапії хворих на грибкове ураження шкіри зовнішнього слухового ходу.
1% крем Мікофін може поповнити арсенал засобів місцевої дії для лікування цієї патології у
дорослих. Такі попередні дані наших досліджень. Однак для кінцевого визначення ефективності цього препарату необхідні подальші дослідження на більшому контингенті хворих з
всебічним їх обстеженням.

© В.В. Ніколов, І.В. Хоружий, М.П. Багрій, А.В. Зінько, 2013

210

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН, А.Н. КОСТРОВСКИЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
НАШ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ МИЦЕТОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСОВ
В последнее десятилетие отмечен значительный рост числа грибковых заболеваний
ЛОР-органов. Весомое место среди них занимают микозы околоносовых пазух. Увеличение
грибковых синуситов можно объяснить двумя
причинами. Первая – неоправданное и неконтролируемое назначение антибиотиков, иммунодепрессантов, кортикостероидов, цитостатиков и др. Вторая – совершенствование методов
диагностики.
Современная классификация выделяет
две формы грибкового синусита: инвазивную, к
которой относятся острая и хроническая и неинвазивную – мицетома и аллергический грибковый синусит.
Мицетома (грибковое тело или шар) является наиболее распространённой формой грибкового синусита. Под этим термином понимают
наличие плотного экстрамукозного образования,
состоящего из сплетённых гифов гриба в разных
стадиях распада при отсутствии внедрения в
подлежащие ткани. Чаще грибковое тело поражает верхнечелюстную пазуху. Грибы рода Aspergillus являются основными возбудителями
данного заболевания. Благоприятные условия для
грибкового инфицирования создаются при обструкции естественных отверстий околоносовых
пазух и нарушении мукоцилиарного клиренса.
Второй источник возникновения мицетомы – это
попадание инородных тел в полость пазухи при
стоматологических манипуляциях. Ими могут
оказаться пломбировочные материалы, наконечники бора, нервоэкстракторы, импланты и др.
Ряд этих материалов содержат цинк, который при
попадании в пазуху может катализировать процессы жизнедеятельности грибов.
Заболевание может протекать бессимптомно или по типу рецидивирующего острого
или хронического одностороннего синусита.
При пункции пазухи промывная жидкость либо
чистая, либо содержит крошковидные коричневатые включения. Компьютерная томография
(КТ) ОНП является наиболее информативным
методом диагностики при данной патологии. На
ней выявляется мягкотканое образование, расположенное вблизи костных стенок, без их де-

струкции, на фоне гомогенного или пристеночного снижения пневматизации пазухи. В центре
образования обнаруживаются кальцификаты,
которые могут быть продуктами жизнедеятельности самих грибов или элементами инородных
тел.
Согласно обзору литературы, большинство авторов предлагают удаление грибкового
тела после широкой средней меатотомии под
эндоскопическим контролем. По нашему мнению, при нормальной архитектонике структур
остиомеатального комплекса, удаление крючковидного отростка и наложение широкого соустья с синусом не является оправданным и функциональным. Поэтому, при мицетоме, возникшей на фоне инородного тела и не приводящей
к обструкции естественного соустья, целесообразней проводить операцию доступом через
клыковую ямку.
За последние два года в ЛОР клинике
ЗГМУ прооперировано 10 больных с мицетомой
ОНП: 8 пациентов с локализацией в верхнечелюстном синусе и 2 – в основной пазухе. Диагноз ставился на основании клинических проявлений, данных анамнеза и КТ ОНП. У 6-х больных заболевание возникло в результате стоматологических манипуляций. Им доступ в пазуху
проводился через клыковую ямку и под контролем эндоскопа, при помощи отсоса и ложек удалялся грибковый шар. Четырём пациентам, с
признаками обструкции естественного соустья с
верхнечелюстным и сфеноидальным синусами,
удаление мицетомы проводилось после широкой остиотомии.
Все больные были выписаны из клиники
на 4-5 день. Рецидивов заболевания не было отмечено ни у одного пациента.
Выводы: операции под эндоскопическим
контролем показали несомненную эффективность в удалении мицетом ОНП;
при грибковом теле, возникшем на фоне
инородного тела и не приводящем к сужению
естественного соустья с верхнечелюстным синусом, наиболее функциональным и оправданным является доступ в пазуху через клыковую
ямку.
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В.В. НОВАКОВА, Е.Л. БАНЬКОВСКАЯ, В.В. МУРАНОВА, Т.Л. МАЛЮГИНА
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ УЗЕЛКОВ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Голос – это уникальное явление, благодаря которому человек получает возможность
выражать свои мысли, общаться с окружающими его людьми, добиваться признания в обществе.
В детском возрасте, который характеризуется пониженной устойчивостью нервной системы к неблагоприятным воздействиям, неправильное использование голосового аппарата,
может привести к значительным нарушениям
голоса. Длительное расстройство голосовой
функции ведет к затруднению межличностных
отношений, нарушению процесса социальной
адаптации, что негативно сказывается на общем
развитии, нервно-психическом состоянии и
формирования личности ребенка.
Многие отечественные и зарубежные
коллеги отмечают, что у детей узелки голосовых складок являются наиболее частой причиной нарушения голоса. В настоящее время нарушения голоса у детей рассматривают не только как отоларингологическую, но, и как социальную проблему.
К наиболее частым причинам развития
узелков голосовых складок относят кашель и
откашливание слизи, которые являются следствием респираторных инфекций верхних дыхательных путей или аллергией. Этому же способствует излишняя зашумленность, повышенная
голосовая нагрузка, твердая атака при пении.
Среди других причин выделяют пронзительный крик, повышенную голосовую нагрузку
во время респираторных инфекций верхних дыхательных путей, подражания голосам животных.
Узелками "крикунов" называются образования в виде небольших уплотнений, расположенные на свободном крае голосовых складок,
как правило, на границе передней и средней
трети. Основные отличительные признаки узелков голосовых складок – симметричность расположения, отсутствие других патологических

эндоларингеальных признаков и данные анамнеза.
Для восстановления голосовой функции у
дошкольников и школьников используются следующие этапы лечения:
1. Рациональная психотерапия.
2. Коррекция физиологического и фонационного дыхания.
3. Тренировка кинестезий и координаций
голосового аппарата фонопедическими упражнениями.
4. Автоматизация восстановленной фонации.
Лечение всегда начинается с рациональной психотерапии с целью создания у пациента
мотивации на успех. Показана щадящая голосовая нагрузка, длительность голосового режима
устанавливается индивидуально. Поэтому перед
началом лечения необходима консультация фонопеда.
Консервативная терапия включает в себя
медикаментозное, физиотерапевтичекое лечение
и фонопедию.
Физиотерапевтическое лечение включает
в себя электрофорез с лидазой и йодистым калием, ингаляционную терапию с применением
кортикостероидов. При невозможности применения ингаляций возможны эндоларингеальные
вливания этих же препаратов.
Параллельно с проведением медикаментозной терапии проводится фонопедия с целью
выработки фонационного дыхания и физиологической манеры голосоведения.
Эффект от лечения оценивается по данным слуховой оценки голоса (как субъективной
пациентом, так и фониатром) и данным объективного обследования.
Детский организм пластичен, он обладает
большими компенсаторными возможностями.
Даже в случаях запущенного расстройства, если
заняться лечением терпеливо, удается восстановить потерянную силу голоса. И все же профилактика надежнее.

© В.В. Новакова, Е.Л. Баньковская, В.В. Муранова, Т.Л. Малюгина, 2013
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В.П. ОСТАПЧЕНКО, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.А. ГАВУРА, О.В. ГОВДА
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ГІПЕРБАРИЧНА ОКСИГЕНАЦІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ
Лікування сенсоневральної приглухуватості є однією з актуальних проблем оториноларингології. Випробувані різні фармакологічні
препарати для лікування даної патології органа
слуху: вітаміни, біостимулятори, аденозинтрифосфорна кислота, кокарбоксилаза, ехінопсин,
компламін, нівалін, апілак, ксавін, панергон,
піридіноакарбонат, пірогенал, кортикостероїди,
трентал та ін. Однак пошук нових методів лікування сенсоневральної приглухуватості продовжується і донині. За останні роки в комплексному лікуванні ряду патологічних станів ширше
стали застосовувати кисень під підвищеним тиском (гіпербаричну оксигенацію). Показанням
до його застосування є гіпоксія, що лежить в
основі більшості захворювань, і значно впливає
на їх перебіг.
Гіпербаротерапія збільшує кількість розчинного в плазмі крові кисню в 10-15 разів, що
дозволяє ліквідувати гіпоксичний синдром та
підвищити ефективність медикаментозної терапії. Не дивлячись на різні етіологічні фактори
захворювання внутрішнього вуха, тут завжди
присутня регіонарна гіпоксія і лікувальні заходи
повинні бути спрямовані на покращення доставки кисню в цю ділянку. Дослідження різних авторів показали, що ретина та судинний шар завитки використовують кисню більше ніж інший
епітелій. В умовах гіпербаротерапії збільшується постачання киснем. Враховуючи це, гіпербаричну оксигенацію використовують в комплексному лікуванні захворювань внутрішнього вуха. Ми застосували гіпербаричну оксигенацію в
комплексному лікуванні хворих на сенсоневральну приглухуватість (гостру і хронічну). В даній роботі проводиться аналіз лікування за період з 2010 по 2012 рр. сенсоневральної приглухуватості у 237 хворих (у 85 гострої і у 152 хронічної) віком від 18 до 60 років. З двобічним
процесом лікувалось 183 хворих, з однобічним –
54. Пацієнти скаржились на зниження слуху,
шум у вухах. Під час отоскопії барабанні перетинки у всіх пацієнтів виявились без патологічних змін. Не знайдено патології і в інших ЛОРорганах. В неврологічному статусі не відмічено
змін у жодного пацієнта. Слух досліджувався
мовою, а також за допомогою тональної порогової аудіометрії. Показники слухової функції до
лікування були наступними: 65 хворих сприймали розмовну мову біля вушної раковини, 8 –
на віддалі 0,5-0,8 м, 20 – від 1 до 3 м, 144 – від 4
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до 6 м. Майже половина хворих (112) зовсім не
чули шепітної мови або сприймали її біля вушної раковини. У 52 пацієнтів до лікування відмічено сприйняття шепітної мови на відстані від
0,1 до 0,8 м, у 73 – від 2,5 до 5 м. Тільки у 16
пацієнтів слух через повітряну провідність не
перевищував 20 дБ. У 120 хворих зниження
слуху становило 21-30 дБ, у 49 – 31-50 дБ, у решти 52 – вище 50 дБ. Слух через кісткову провідність звичайно відповідав рівню слуху через
повітряну провідність. У всіх хворих, за винятком 15, криві слуху через повітряну і кісткову
провідність мали низхідний характер, в більшості випадків падаючи круто вниз на частоті 2000
Гц. В 15 пацієнтів ці криві мали горизонтальний
напрямок.
Хворі були розподілені на дві групи: основну (135 пацієнтів) і контрольну (102). Групи
були співставлені за віком і перебігом захворювання. Хворі основної групи отримували гіпербаричну оксигенацію і загальноприйняте лікування, контрольної – тільки загальноприйняте
лікування. Гіпербарична оксигенація проводилась в барокамері “ОКА-МТ” під тиском 1,5-1,8
ата, з експозицією 45-55 хв. Курс лікування становив від 3 до 10 сеансів. Критеріями оцінки
ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими (вплив на слухову функцію,
вплив на шум у вухах), показники дослідження
слуху шепітною і розмовною мовою та показники тональної порогової аудіометрії. При аналізі
результатів лікування відмічено інтенсивніший
регрес симптомів захворювання у хворих основної групи. Так, із 46 хворих на гостру сенсоневральну приглухуватість стійке відновлення
слуху та зникнення шуму у вухах настало у 35
осіб. У 11 осіб досягнуто покращення слуху та
зменшення шуму у вухах. Із 89 хворих на хронічну сенсоневральну приглухуватість покращення слуху та зменшення шуму у вухах настало у
71 пацієнта. У 18 хворих від проведеного лікування ефекту не відмічено. Результати лікування підтверджені даними дослідження слуху шепітною і розмовною мовою, а також тональною
пороговою аудіометрією.
Серед 135 хворих покращення сприйняття
розмовної мови мало місце у 76 хворих, шепітної
– також у 72. Покращення слуху через повітряну
провідність в зоні мовних частот зареєстровано у
56 хворих, в зоні високих частот – у 50. Після
лікування покращення слуху через кісткову про-
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відність настало в зоні мовних частот у 36 пацієнтів, в зоні високих мовних частот – у 32.
Суб’єктивні вушні шуми цілком зникли у 85 пацієнтів, у 116 – інтенсивність їх зменшилась. У
решти 36 пацієнтів вушні шуми не зникли. Звісно
кращі результати отримані у хворих на гостру
сенсоневральну приглухуватість. В контрольній
групі результати лікування виявились значно
нижчими. Таким чином, наші дослідження показали, що гіпербарична оксигенація позитивно
впливає на перебіг гострої сенсоневральної приг-

лухуватості у всіх хворих (з 46 пацієнтів одужання настало у 35, покращення у 11 осіб). При хронічній сенсоневральній приглухуватості результати лікування виявились гіршими (з 89 хворих
покращення настало у 71 пацієнта, у решти 18
застосування гіпербаричної оксигенації виявилось неефективним). На підставі одержаних даних можна рекомендувати гіпербаричну оксигенацію як один з допоміжних методів лікування
хворих на гостру сенсоневральну приглухуватість і в меншій мірі – на хронічну.

© В.П. Остапченко, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Говда, 2013

В.В. ПАЛАМАРЧУК, Л.Д. ЯЦЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРЕПАРАТІВ ПЛАТИНИ РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ,
ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЛОР-ОНКОЛОГІЇ
Впровадженням платинотерапії раку слід
вважати 70-ті роки ХХ сторіччя, що пов’язано з
відкриттям у 1969 р. протипухлинних властивостей координаційних сполук платини І-ІV
(Rosenberg et al, 1969), хоча комплекс платини І
(цис-ізомер дихллордіамінплатини – ДДП) вперше синтезовано ще в 1945 р.
Припускається (Reedjik, 1996; Шалімов
С.О. і співавт., 1998), що лікарські препарати
платини самі по собі неактивні до злоякісних
пухлин, а проходять внутрішньоклітинні перетворення в активну протипухлинну форму. Ці
аспекти мало вивчені і можна лише припустити,
що позитивні ефекти платинотерапії зумовлені
внутрішньоклітинними перетвореннями комплексів платитни. Але в той же час спостерігаються і ряд негативних побічних ефектів платинотерапії (порушення гемопоезу, гепато-, нефро-, кардіо-, нейротоксичність).
Хімічні комплекси платини І-Х послужили для створення протипухлинного препарату
першого покоління – цисплатина, який застосовується в онкології з 1977 р. На основі хімічного
комплексу ХІ створено платин, який також належить до першого покоління протипухлинних
платинових препаратів і характеризується меншою токсичністю, що важливо для високодозової хіміотерапії.
З платинової формули ХІІ використовується комплекс ХІІІ, на основі якого створено
препарат другого покоління – карбоплатин. Слід
відмітити, що хімічний комплекс ХІІІ, порівняно з комплексами І-ХІ, володіє кращою розчинністю і стійкістю. Це обумовлює меншу токсич-

ність карбоплатину, що дозволяє вдвічі підвищити його дозу.
На основі хімічних комплексів XIVXXVIII сформована третя генерація протипухлинних платинових препаратів. Крисс Е.Е. та
співав. (1986) сповіщають, що оксоплатин, спіроплатин, які створені на основі комплексів
XIV-XVI, під час доклінічних досліджень розглядались як перспективні, але в зв’язку з їх вираженою нейротоксичністю при збільшенні дозочасової експозиції і малою ефективністю, порівняно з раніше винайденими препаратами, - не
знайшли застосування в онкології.
Проходять подальші клінічні дослідження
оксоплатина та іпроплатина на основі комплексів ХІХ-ХХ. На основі хімічного платинового
комплексу ХХVII створений препарат циклоплатам.
Шляхом зміни способів зв’язку платини з
фрагментами ДНК, вдалося синтезувати комплекси ХХVIIІ. Шалімов С.О. і співавт. (1988,
1992, 1994, 1996, 1998), Куйсевич Л.В. і співавт.
(1998), Волченскова І.І. і співавт. (1991) займались пошуком нових платинових препаратів
шляхом використання їх активної хімічної основи (ДДП) не у вільному, а у іммобілізованому
вигляді. Зберігши високий рівень протипухлинної активності препаратів, автори знизили загальну токсичність високих доз.
На даний час залишається основана проблема з препаратами платини останніх поколінь
– це отримання таких промислових лікарських
форм, які б знайшли широке впровадження в
онкологічну практику.

© В.В. Паламарчук, Л.Д. Яценко, 2013
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В.В. ПАЛАМАРЧУК, Л.Д. ЯЦЕНКО, В.М. ПАШКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ХІМІОПРОМЕНЕВИХ УСКЛАДНЕНЬ
У ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Одним з основних методів лікування раку
ротової частини глотки являється алгоритм
«променева терапія+хіміотерапія». Проте сучасне хіміопроменеве лікування, разом із збільшенням числа клінічних одужань, призводить
до росту частоти та вираженності хіміопроменевих ускладнень. Важка хіміо- і іонізуюча терапія, руйнуючи пухлину, одночасно знижує реактивність оточуючих здорових тканин, пригнічуючи їх метаболізм, сприяючи підвищенню
патогенності вегетуючої мікрофлори, наслідком
чого являється виникнення у онкопацієнтів локальних больових епітеліїтів у глотці. Слід зазначити, що мікрооточення пухлини глотки має
надзвичайно чутливу іннервацію і супроводжується вкрай неприємними симптомами у вигляді
дискомфорту, відчуттями наявності стороннього
тіла, сухості слизової оболонки, болю, затруюд-

нюючи ковтання, адекватне харчування і протипухлинне лікування пацієнтів.
Відомо, що для профілактики та лікування променевих уражень ротової частини глотки, порожнини рота вже не одне десятиріччя
використовуються нестероїдні протизапальні
засоби. Нами застосовувався розчин «ТантумВерде®» для полоскання порожнини рота, використовуючи стаканчик-дозатор (15 мл розчину препарату 3 рази на добу), у 15 пацієнтів
на рак ротової частини глотки під час другого
етапу хіміопроменевого лікування, що сприяло
значному зменшенню локальних та поширенних больових відчуттів в глотці за рахунок вираженої протизапальної, місцевоанестезуючої,
антибактеріальної дії препарату з доброю переносимістю і значним покращенням якості
життя пацієнтів.

© В.В. Паламарчук, Л.Д. Яценко, В.М. Пашковський, 2013

В.В. ПАЛАМАРЧУК, Л.Д. ЯЦЕНКО, В.М. ПАШКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРОТИДІЯ БОЛЮ У ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Відомо, що некупований післяопераційний або післяхіміопроменевий біль в області
голови-шиї являється пусковим моментом ряду
негативних симпатоадреналінових і нейроендокринних патофізіологічних реакцій, які відображаються на кінцевому лікуванні, подовжуючи період реабілітації або скорочуючи період
ремісії захворювання. Інтенсивний біль під час
або після хіміопроменевого лікування являється
одним з факторів, які знижують якість життя
пацієнтів.
В комплексному лікуванні онкоотоларингологічних хворих має місце недооцінка ролі
нестероїдних
протизапальних
препаратів
(НПЗП), котрі володіють аналгетичним, протизапальним, жарознижуючим, антитромботичним
ефектами. Слід зауважити, що НПЗП частіше за
все застосовуються для лікування болю при дегенеративно-дистрофічних, суглобових, скелетно-м’язових захворюваннях. Є відомості щодо
ефективності НПЗП в профілактиці розвитку

передракових захворювань, раку товстого кишківника і ротової частини глотки.
Нами застосовувався ацеклофенак (зареєстрований в Україні під назвою «Зеродол») у 15
хворих на рак ротової частини глотки під час
хіміопроменевіого лікування. Цей препарат має
переваги перед іншими НПЗП по ефективності і
переносимості через слабке пригнічення простогландинів слизової оболонки шлунку. В той
же час зеродол, як і інші НПЗП, інгібірує обидві
форми ЦОГ (ЦОГ-1, ЦОГ-2) – ключового фермента циклооксигенази, котрий є регулятором
біотрансформації арахідонової кислоти в простогландини.
Застосовували зеродол по 100,0 мг два рази на добу на другому етапі хіміопроменевого
лікування. Обезболюючий ефект на ранньому
прийомі препарату наставав швидко і зберігався
на протязі всього періоду без побічних явищ зі
сторони шлунково-кишкового тракту і серцевосудинної системи.

© В.В. Паламарчук, Л.Д. Яценко, В.М. Пашковський, 2013
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Ю.Н. ПАНТЮХИН (РОССИЯ)
К ВОПРОСУ О ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОТГЕМАТОМ
Отгематома возникает чаще вследствие
тупой травмы ушной раковины и представляет
собой кровоизлияние между хрящом ушной раковины и надхрящницей. Часто наблюдается у
лиц молодого возраста от удара в область ушной раковины, в т.ч. скользящего, как спортивная травма у боксеров, борцов. Отгематома имеет характерный вид и диагностика ее не представляет трудностей. Несвоевременное и недостаточно эффективное лечение приводит к стойкой деформации ушной раковины или нагноению отгематомы.
Рекомендуемые традиционные методы
лечения отгематом сводятся к пункции, отсасывания содержимого, введения в полость отгематомы нескольких капель 5% спиртового раствора йода или вскрытию и дренированию отгематомы с последующим наложением давящих повязок на ушную раковину и зачастую не достигают желаемого результата, требуют повторных,
порой многократных, пункций отгематом, приводят к рецидиву, увеличивают сроки лечения и
экономические затраты.
Предлагаем оперативный метод лечения
отгематом, заключающийся в вскрытии отгематомы, опорожнении ее и прошивании полости
отгематомы через всю толщу ушной раковины
атравматической шелковой нитью. Количество
швов определяются размерами отгематомы. Нити завязываются над марлевыми турундами со
стороны отгематомы. Турунды оказывают равномерное давление на полость отгематомы,
пропитываются геморрагическим отделяемым и

выполняют моделирующую роль. Резиновый
дренаж в рану до первого шва не обязателен,
удаляется через сутки. Наружные повязки меняются ежедневно или через день и не носят
давящий характер. Швы снимаются на 7-ые сутки. Операция выполняется под местной инфильтрационной анестезией. Больному дополнительно назначается антибактериальная и противовоспалительная терапия.
При фиксировании надхрящницы к хрящу
ушной раковины в области отгематомы быстрее
восстанавливается питание хряща, снижая риск
возникновения перихондрита, а также не возникает грубого рубцевания, устраняется риск появления косметического дефекта, формируется
правильная ушная раковина.
Лечение может проводится как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, легко
переносится больным.
Рекомендуемое лечение отгематом проводилось в условиях оториноларингологических
отделений военных госпиталей на протяжении
20 лет, выполнено 92 оперативных вмешательства у военнослужащих мужского пола в возрасте от 18 до 49 лет. Послеоперационных осложнений не отмечалось. Хорошие результаты
лечения достигнуты у 64(69,5%), удовлетворительные (умеренные рубцовые изменения ушной раковины, не приводящие к косметическому дефекту и не требующие хирургической коррекции, обусловленные в основном поздней обращаемостью больных) – у 28 человек
(30,5%).

© Ю.Н. Пантюхин, 2013

О.В. ПАПП, О.М. БОРИСЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ХІРУРГІЧНА АНАТОМІЯ РЕТРОФАЦІАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ЯРЕМНОГО ОТВОРУ
Хірургія гломусних пухлин яремного
отвору включає не тільки повне видалення
утворення, а й максимальне збереження анатомічної цілісності та функцій сусідніх органів,
великих судин і черепних нервів. Пошкодження
цих важливих структур даної області призводить до важких функціональних порушень в
післяопераційному періоді, а іноді і до летальних випадків.
На відміну від традиційного доступу через підскроневу ямку типу «А», який запропонував Fisch у 1977р, при гломусних пухлинах
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яремного отвору класу С1-C2 в нашій клініці ми
застосовуємо функціональний ретрофаціальний
доступ. Даний доступ є модифікацією запропонованого доступу Capps (1952), (пропонував
проводити мобілізацію лицевого нерва під час
операції).
При доступі, який пропонується нами,
менше ушкодження здорових тканин, не проводиться мобілізація лицевого нерва, менший ризик пошкодження капсули внутрішнього вуха.
При мобілізації лицевого нерва існує високий
ризик тривалого післяопераційного парезу, його
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інтраопераційного розриву, особливо при ушкодженій оболонці.
Нами були поведені виміри на 23 приготовлених трупних блоках скроневих кісток людини, що дало змогу зробити висновок про достатній оперативний простір між важливими
структурами, які знаходяться в скроневій кістці,
для застосування запропонованого доступу.
Етапи доступу включають:
1) широку мастоїдектомію із збереженням
задньої стінки слухового проходу;

2 ) задню типанотомію;
3) проходження по ходу сигмоїдального
синусу та сифона до цибулини яремної вени;
4) тампонаду сигмоподібного синуса та
високу перев’язку яремної вени з наступним
видаленням пухлини.
Таким чином вдається зберегти цілісність
та функцію зовнішнього вуха, барабанної порожнини, лицевого і каудальної групи нервів без
значного порушення анатомічної цілісності даної області.

© О.В. Папп, О.М. Борисенко, 2013

Н.В. ПИЛИПЮК, Т.А. ГОБЖЕЛЯНОВА, Д.Н. ПИЛИПЮК (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА
Хронические ларингиты (ХЛ) полиэтилогическое заболевание. Воспалительные процессы верхних дыхательных путей, неблагоприятные бытовые и профессиональные факторы, аллергические заболевания, вредные привычки
являются основными факторами в развитии ХЛ.
Наиболее пристального внимания, среди форм
ХЛ, заслуживает гиперпластическая. По мнению большинства клиницистов, хронический
гиперпластический ларингит (ХГЛ) рассматривают как фоновый процесс развития дискератозов гортани, последние расцениваются как
предраковые состояния.
За последние пять лет в отделении обследовались и лечились 106 больных с катаральной
формой хронического ларингита, 137 гиперпластической формой хронического ларингита,
диффузной и очаговой. Всем больным перед
началом лечения производились бактериологическое исследование, определялись показатели
клеточного и гуморального иммунитета, по показаниям - исследование щитовидной железы.
Диагностика заболевания основывалась
на данных ларингоскопии, фиброларингоскопии, микроскопии, стробоскопии. Больным с

диффузным ларингитом и кератозом гортани
производилась биопсия.
Пациентам катаральной формой ХЛ применялись антибиотики цефалоспориновой группы, местно – гормонотерапия, вяжущие и противовоспалительные препараты в виде ингаляций и эндоларингиальных заливок.
Для больных ХГЛ мы применяли антибиотикотерапию, антиоксиданты, в отдельных
случаях деконгестивную терапию. Местно - индукторы интерферона в виде эндоларингиальных заливок, ингаляций. Конечным этапом лечения являлись фонопедические занятия, которые проводились фонопедагогом амбулаторно,
после выписки из стационара. Нами стойкая
ремиссия достигнута у 68% больных. У 5-ти
пациентов ХГЛ, очаговой формой, мы наблюдали трансформацию в злокачественный процесс,
в последующем им были выполнены функциональные операции.
Выявление и лечение больных ХГЛ является важным этапом профилактики раковых поражений гортани. Больные с ХГЛ относятся к 1й клинической группе, и должны находится на
диспансерном наблюдении оториноларинголога.

© Н.В. Пилипюк, Т.А. Гобжелянова, Д.Н. Пилипюк, 2013
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В.Н. ПИСАНКО, Г.И. КЛИМНЮК, С.П. ЧУБКО, С.В. КРАВЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЛОР-ОРГАНОВ
Поиск эффективного лечения детей со
злокачественными опухолями ЛОР-органов, к
сожалению, становится все более актуальным.
Это обусловлено ростом количества пациентов
детского возраста с указанным заболеванием.
В данном сообщении мы хотим поделится
опытом отделения ЛОР-патологии детского
возраста ИО НАМНУ в выборе тактики оказания помощи детям со злокачественными новообразованиями уха, горла и носа.
На протяжении 2008-2012 годов под нашим
наблюдением находились 43 ребенка обоего пола
со злокачественными опухолями ЛОР-органов в
возрасте 1,5-16 лет. Чаще других обращались пациенты из Киева и области (8 чел.), Черкасской (8
чел.), Запорожской. (4 чел.), Львовской и Житомирской (по 3 чел.) областей. Локализация новообразований была следующей: наружное ухо – 1,
среднее ухо – 2, нос и околоносовые пазухи – 18,
глотка и шея – 21. Морфологически опухоли были
представлены эстезионейробластомами – 12, лимфомами – 11, рабдомиосаркомами – 9, злокачественными
гемангио-эндотелиомами
(перицитомами) – 4, злокачественными остеобластокластомами – 3, лимфосаркомами – 2.
Всем больным проводили отоларингологическое обследование, компьютерную и/или
ядерномагниторезонансную томографию, по
показаниям эндоскопическое обследование полости носа и глотки, аудиометрию. Выполняли
биопсию ткани опухоли.

В дальнейшем наша тактика обусловливалась гистогенезом новообразования и распространенностью процесса.
Больные с лимфомами направлялись на
иммуногистохимическое типирование опухоли
после чего проходили полихимиотерапию под
контролем онкогематолога (при систематических осмотрах отоларинголога).
При опухолях иного гистогенеза, в случаях возможности радикального удаления и отсутствии симптомов отдаленных метастазов, проводилось оперативное лечение, после чего
больные направлялись в Национальный институт рака для дальнейшей полихимиотерапии
и/или лучевой терапии. В случаях неоперабельности новообразования или наличии отдаленных метастазов пациентов сразу направляли в
Национальный институт рака, где им проводил
обследование для ”стадитования” опухоли (КТ,
ЯМРТ брюшной полости, грудной клетки, стернальная пункция и т.д.) после чего выполняли, в
соответствии с протокром, полихимиотерапию
и/или лучевую терапии. По достижению опухолью ”операбельности” пациенты направлялись в
наше отделение для оперативного лечения, а
затем оканчивали лечение под контролем онкологов.
Эффектвность лечения во многом зависела от вида и стадии опухоли. Хотя в целом наши
результаты не уступают мировым.

© В.Н. Писанко, Г.И. Климнюк, С.П. Чубко, С.В. Кравченко, 2013

В.М. ПИСАНКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Б.М. МИРОНЮК, О.В. КОБЕРНИК, Л.І. КОБЗАРУК,
С.В. ТИМЧЕНКО, І.І. САПІЖАК, І.І. СМОЛЯНИНОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМИ РЕЦИДИВУЮЧИМИ
РИНОСИНУСИТАМИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО КОРЕКЦІЇ
Нами проведено оцінку імунологічного
статусу дітей з хронічними рецидивуючими риносинуситами та можливості його корекції з
використанням різних імуномодуляторів.
Під нашим наглядом знаходилось 56 дітей
(24 жіночої та 32 чоловічої статі) віком від 7 до
17 років. З них 45 з хронічним риносинуситом
склали основну групу, а 11 – контрольну (діти з
викривленням носової переділки). Хворим про-
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водили отоларингологічне та імунологічне обстеження.
Основну групу було розподілено на дві
підгрупи: 1в (25 хворих, що отримували препарат бронховаксом з профілактичною метою) та
1г (20 хворих, що отримували ехінацею з профілактичною метою). Лікування хворих обох підгруп основної групи проводили з використанням
препаратів цефтриаксон 5 дн., ринозалін – 5 дн.,
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синупрет, ереспал, еріус (ксизал) – 7 дн., промивання біляносових пазух за Проєтцом розчином
фізрозчину, гідрокортизону, адреналіну, цефтреаксону, метрогілу та ацестеіну, інгаляції судинозвужуючою сумішшю, МП-УВЧ на бокові
схили зовнішнього носу.
Проведено оцінку динаміки клінічної картини, а також імунного статусу та його зміни
після імунопрофілактичної терапії із застосуванням бронховаксому або ехінацеї у дітей з
хронічними рецидивуючуюми риносинуситами.
В обох підгрупах основної групи клінічно оцінювані запальні явища та ознаки порушення
функцій носу зменшувались та зникали у однакові строки.
При оцінці імунного статусу виявлено, що
Ig M до респіраторного синтиціального вірусу у
дітей із хронічним рецидивуючим риносинуситом достовірно нижчий ніж у контрольній групі.
В рані строки після профілактичного курсу імунотерапії цей показник достовірно не змінювався, хоча через 1 місяць слід відзначити більш
виражену тенденцію до нормалізації при використанні бронховаксому.
Використання імунопрофілактики сприяло нормалізації титрів антитіл до St. Aureus че-

рез 1 місяць після закінчення курсу імуномодуляторів.
Нормалізуючий вплив імуномодуляторів
(більшою мірою ехінацеї) відмічено і відносно
ЦІК.
Рівень інтерлейкінів у дітей з хронічними
рецидивуючими риносинуситами
не перевищував коливань цього показника у обстежених контрольної групи. Використання бронховаксому та ехінацеї не впливало на його вміст.
Слід відзначити нормалізуючий вплив
бронховаксому після профілактичного курсу на
рівень сироваткових імуноглобулінів у хворих з
хронічними рецидивуючуюми риносинуситами.
Нормалізуючий вплив профілактичного
курсу бронховаксому та ехінацеї спостерігали
також на рівень а-інтерферону в сироватці крові
та рото глоткового секрету дітей з хронічними
рецидивуючими риносинуситоми.
Таким чином, слід відзначити, що в ранні
строки (1місяць після проведення курсу профілактичної імунотерапії бронховаксомом або
ехінацеєю) у дітей з хронічним рецидивуючим
риносинуситом спостерігається тенденція до
нормалізації визначених показників імунного
статусу.
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С.З. ПИСКУНОВ, В.А. ПЕВЧЕВ, С.В. БАРБАШЕВ (КУРСК, РОССИЯ)
ИГРАЮТ ЛИ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛИТА
ПЕТРИФИКАТЫ В НЕБНЫХ МИНДАЛИНАХ?
Хронический тонзиллит – общее инфекционно-аллергическое заболевание, которое, как
очаговый воспалительный процесс, в связи с
постоянной интоксикацией воздействует на все
жизненно важные фуекции организма, вызывая
или отягощая течение около 80 соматических
заболеваний (И.Б. Солдатов, 1975; В.Т. Пальчун, Б.М. Сагалович,1995; Д.И. Заболотный,
1999; В.Т. Пальчун с соавт., 2007, 2012). С развитием современных диагностических технологий появились новые возможности в изучении
этой патологии, имеющей общемедицинское
значение.
В литературе встречаются описания
крупных камней, которые обычно случайно выявляются во время выполнения тонзилэктомии.
Цель исследования. Проанализировать
литературные сообщения о петрификатах в небЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ных миндалинах, провести анализ результатов
компьютерных исследований небных миндалин.
Результаты исследования. Нами проведен анализ отечественных журнальных публикаций (Вестник оториноларингологии, Журнал
ушных, носовых и горловых болезней) с 1955 по
2010 годы. При анализе литературы за 55 лет
установлено, что опубликовано 11 сообщений о
камнях в небных миндалинах, которые были
обнаружены у больных с хроническим тонзиллитом во время тонзилэктомии. Средние размеры удаленных камней равнялись от 2 до 3-х см,
вес – 10-18 г.
Нами наблюдался больной П., 43 лет, который поступил в ЛОР-отделение КОКБ
17.11.12 г. с жалобами на боли в горле, частые
ангины (8 раз в год). При фарингоскопии определяется асимметрия небных миндалин, правая
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миндалина увеличена в размерах, смещена к
центру, левая – нормальных размеров. Лакуны
заполнены казеозными массами. Интраоперационно при тонзилэктомии справа обнаружен камень небной миндалины серо-желтоватого цвета
размерами 3,8 х 2,3 см, массой 20,7 гр.
При анализе серии КТ больных с хроническим тонзиллитом мы в ряде случаев наблюдали петрификаты небных миндалин небольших
размеров. Нами был проведен анализ КТ черепа
в аксиальной проекции у 100 пациентов, проходивших обследование по поводу различных заболеваний головного мозга или околоносовых
пазух, составивших контрольную группу. У 16
из них обнаружены кальценаты в миндалинах
различной величины с локализацией в одной
или обеих миндалинах.
Причина образования камней в небных
миндалинах не вполне выяснена. Некоторые
авторы (С. П. Атрохов, П.Ф.Калитиевский,1963;
М.У. Дегтярук, 1968; Э.Н. Мазовецкий с соавт.,
1977; В.П.Кулинич,1979) считают, что камни
образуются в выводных протоках слюнных же-

лез, эктопированных в миндалины. По мнению
Н.Г. Журко (1961) камни образуются вследствие
нарушения обменных процессов в организме,
происходит выпадение фосфорно-кислых и углекислых солей, пропитывание ими десквамированного эпителия, слизи, кусочков пищи, которые скапливаются в лакунах миндалин. Однако, обе точки зрения не имеют гистологического
подтверждения.
Заключение.
Мы считаем, что при хроническом тонзиллите происходят физико-химические изменения в тканях пораженных миндалин, в участках некроза лимфоидных фолликулов формируются петрификаты, свидетельствующие о состоянии глубокой дистрофии тканей. Наличие
петрификатов в миндалинах является одним из
важных диагностических признаков, свидетельствующих о глубоких дистрофических изменениях в тканях, что является показанием к выполнению хирургического вмешательства. Затронутая нами проблема требует дальнейшей
разработки.

© С.З. Пискунов, В.А. Певчев, С.В. Барбашев, 2013

М.Б. ПІОНТКОВСЬКА, М.В. ПИЛИПЮК, О.С. ЮРІН, О.М. ЧУМАКОВ, Т.О. ГОБЖЕЛЯНОВА,
Д.М. ПИЛИПЮК (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОПТИМІЗАЦІЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ РОЗПОВСЮДЖЕНОГО РАКУ НАВКОЛОНОСОВИХ ПОРОЖНИН
Видове різноманіття тканин у щелепнолицьовій області та їх різна чутливість до променевої енергії, безліч кісткових структур складної конфігурації, близькість життєво-важливих
органів і структур, великих магістральних судин, нервових стовбурів, перехреста шляхів дихання та травлення настільки ускладнюють проведення ПТ, що іноді змушує відмовлятися або
переривати останню по зрозумілим причинам. З
існуючих сьогодні методів ПТ в онко-ринології
найбільш прийнятний фракційно-дрібний. Однак і цей спосіб викликає важкі променеві ураження, особливо в порожнинах після радикальних операцій таких, як резекції верхньої щелепи
(РВЩ), орбітосинуальні екзентерації (ОСЕ),
геміфаціальні резекції (ГФР). У таких хворих
початок післяопераційного курсу ПТ часто виявляється невчасним через довготривалі терміни
регенеративної репарації тканин, які вистилають
ці порожнини та їх неготовністю до проведення
ПТ. Виходжування та підготовка хворого до
променевого навантаження після РВЩ, ОСЕ і
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ГФР може розтягуватися до 6-8 тижнів. Особливі труднощі виникають у регенерації крилопіднебінної та підскроневої ямок після РВЩ і ОСЕ,
лінійного кісткового дефекту-розпилу твердого
піднебіння після РВЧ, ГФР. Крім того, зазначені
області в першу чергу страждають в ході проведення ПТ, так як покривні тканини цих порожнин представлені в основному функціонально
неспроможною грануляційною тканиною за невеликим включенням елементів епітелію, атрофованих та гіпопластичних келихоподібних клітин. Такі області менш захищені, більш чутливі
до іонізуючого випромінювання і вже після 2-3
сеансів ПТ блискавично реагують тканинною
гіпоксією, що ініціює різні патологічні стани,
навіть до некротичних.
Мета роботи: показати можливості поєднання хірургічного лікування за радикальною програмою з елементами реконструктивно-відновлювальної пластики для оптимізації ПТ і РП тканин
інтактних післяопераційних порожнин при поширеному раку навколоносових пазух (ННП).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Матеріали і методи. Хірургічне лікування за запропонованими методиками проведено у
27 пацієнтів, які страждають на рак ННП середнього та низького ступеня зрілості з поширенням пухлини Т3 і Т4 (16 жінок і 11 чоловіків,
віком від 34 до 81 років), які лікувалися в базовому лор-онкологічному відділенні кафедри
оториноларингології ОНМедУ за 10 річний період (2002-2012). В якості оперативних посібників з запропонованим методикам було виконано
РВЩ-13, ОСЕ-9, ГФР-5. Контрольну групу
склали 22 архівні клінічні спостереження з аналогічною патологією, де хірургічне лікування
проводилося за класичними методиками, без
реконструктивно-відновного етапу РП.
Результати дослідження.
В якості хірургічної РП післяопераційних
порожнин були використані 2 види пластики
артеріозованими епітеліально-периостальними і
м'язово-апоневротичними лоскутами: краніобазальна і краніофаціальна.

Краніобазальна пластика (КБП) – закриття дефекту оголеної підскроневої і крилопіднебінної ямок. Краніофаціальна пластика (КФП) –
слизово-периостальна септо-паллятінна пластика центрального лінійного піднебінного розпилу
в ході резекції верхньої щелепи (РВЩ).
Висновки:
Використання
реконструктивновідновлювальної пластики у поєднанні з класичним радикальним хірургічним лікуванням поширеного раку ННП сприяє оптимізації ПТ і РП
інтактних післяопераційних порожнин у всіх
випадках спостережень і скорочує період реабілітації на 2-3 тижні, попереджує та полегшує
перебіг місцевої променевої хвороби.
- Застосовані варіанти інтраопераційної
КБП і КФП покращують функцію жувального
апарату, створюють безперервність залишкових
фрагментів верхньої щелепи, перешкоджають
деформації обличчя і грубим порушенням артикуляції.
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ВИКОРИСТАННЯ ЯМІК-КАТЕТЕРУ У ЛІКУВАННІ АТРЕЗІЇ ХОАН
Атрезія – часткове або повне зарощення
просвіту однієї або обох половин носу.
Лікування атрезій хірургічне, як правило,
проводиться у дитячому віці, але при неповній
або односторонній атрезії може проводитись і в
дорослому віці. Для попередження рецидиву у
створений отвір вводять пластикову трубку, фіксують її біля входу у ніс і залишають на 3-4
тижні, інколи на довший термін. Пацієнтам періодично (1 раз в 7-10 днів) виймають трубку та
проводять туалет порожнини носу.
Введення у порожнину носа самих трубок
з полімерних матеріалів, на наш погляд, недостатньо ефективне з декількох причин. По – перше, відсутня можливість дозування тиску на
тканини, що може призвести до звуження просвіту хоан або навпаки до ішемії тканин у випадку невірного вибору розміру трубки. По друге,
– при проведенні туалету порожнини носа повторне введення трубки може призводити до
вкрай неприємних відчуттів. Цих проблем можна уникнути, застосовуючи замість трубки синус – катетер ЯМІК. Він складається із полімерної трубки, армованої залізною проволокою та
двох балонів. Дистальний балон фіксований,

проксимальний балон може зміщуватись по
трубці. Обидва балони роздуваються за допомогою шприца. Дистальний балон можна роздути
до 50 мл в об’ємі, проксимальний – до 10 мл
відповідно.
Методика наступна: після проведення
операції з приводу атрезії хоан у порожнину
носа вводять синус-катетер ЯМІК до досягнення
відчуття впирання у задню стінку глотки, потім
підтягують катетер дещо на себе під контролем
зору, щоби балон опинився у зоні атрезії. Після
чого вводять шприцем у канал дистального балону 12-15 мл повітря. Далі зміщують передній
балон по відношенню до заднього таким чином,
щоб він повністю знаходився у передніх відділах носа. Далі центральну трубку загинають
убік (для фіксації у носі) і роздувають передній
балон (об’єм повітря відповідно віку, але не більше не більше 10 мл). У подальшому синускатетер знаходиться у порожнині носа. Періодично (через день) проводять туалет порожнини
носу і повторно заводять катетер у ніс.
Даний метод дозволяє дозувати тиск роздувного балону на м’які тканини і безболісно
проводити туалет порожнини носу.
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, Г.С. ВОЄВІДКА, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, Т.Г. ЧФУРКО, М.М. ЦУРКАН,
Т.Л. КУЛЬЧИЦЬКА, О.О. МАЗУР (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНДОЛАРИНГЕАЛЬНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ПРЯМІЙ ПІДНАРКОЗНІЙ
ЛАРИНГОСКОПІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛОР-ЦЕНТРУ ОКЛ
Сучасним досконалим методом оперативного втручання на гортані є ендоларингеальні
втручання при прямій піднаркозній опорній ларингоскопії. В ЛОР-центрі ОКЛ є необхідне обладнання для проведення таких операцій і вони з
успіхом проводяться протягом останніх 18 років.
За останні 3 роки (2010-2012) пряму під наркозну
ларингоскопію проведено 162 пацієнтам з наступними хворобами: нодозні утворення, вузлики
співаків, поліпи, неспецифічні гранульоми (післяопераційні, інкубаційні, контактні і гранульоми
невідомої етіології), істинні фіброми та гемангіоми; кісти надгортанника та голосових складок;
набряк Рейнке; пролапс гортанних шлуночків;
папіломатоз у дітей; передракові захворювання
(кератоз, гіперкератоз, пахідермія, лейкоплакія),
папіломи у дорослих, фіброми на широкій основі,
контактні виразки голосових відростків черпакуватих хрящів, хронічний дифузний гіперпластичний ларингіт; рак гортані.
Відповідно по роках – за 2010 рік за допомогою даного методу було прооперовано 17

хворих з нодозними утвореннями, 10 хворих з
хронічним гіперпластичним ларингітом (в тому
числі 4 набряки Рейнке), 2 – папіломатозу гортані, 8 – передракові захворювання (2 лейкоплакія, 3 пахідермії, 3 гіперкератози) та 16 біопсій у
хворих з раком гортані.
У 2011 році ендоларингеальні втручання
при прямій опорній ларингоскопії проведено 21
хворому з нодозними утвореннями (відповідно 8
фібром, 3 кисти, 7 вузлики, 3 поліпи), 11 хворим
з хронічним гіперпластичним ларингітом (в тому числі 4 набряки Рейнке), 1 – з папіломатозом, 11 – з іншими новоутвореннями (в тому
числі передраки), 15 – з раком гортані.
У 2012 році за допомогою прямої опорної
під наркозної ларингоскопії було прооперовано
11 хворих з нодозними утвореннями (відповідно
6 фібром, 1 киста, 2 поліпи, 2 вузлики), 9 хворих
з хронічним гіперпластичним ларингітом (у тому числі 3 набряки Рейнке), 2 – з папіломатозом, 10 – інші новоутворення (в тому числі передраки), 25 – з раком гортані.

Розподіл хворих, яким проводилися ендоларингеальні втручання при прямій піднаркозній
ларингоскопії за 2010-2012 рр. по нозологіям
Нозологія
Папіломатоз гортані
Вузлики співаків
Фіброми гортані, гемангіоми
Поліпи
Неспецифічні гранульоми
Кисти надгортанника та голосових складок
Хронічний гіперпластичний ларингіт
Набряк Рейнке
Амілоїдоз гортані
Пролапс гортанних шлуночків
Пахідермія міжчерпакуватого простору
Лейкоплакія
Гіперкератоз
Контактні гранульоми голосових відростків
черпакуватих хрящів
Рак гортані
Всього

2010 р.
2
5
4
2
4
10
4
1
3
2
3
2

2011 р.
1
7
8
3
2
3
4
3
1
4
1
2
1

2012 р.
2
2
6
2
2
1
2
3
1
3
2
2

Всього
5
14
18
5
6
8
16
10
1
2
10
3
7
5

16
57

15
55

25
53

56
165

Відносно результату лікування – одужання
у всіх хворих з нодозними захворюваннями, у половини з категорії «інші гортані» (це ті, що без
передраків); з покращенням – це три чверті хворих
з хронічними гіперпластичними ларингітами, по-
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ловина хворих з категорії «інші гортані» (це передраки), всі з папіломатозом гортані. У категорії –
«без змін» звичайно домінує рак гортані (69%) –
оскільки основна задача в той момент в лікуванні
хворих – це верифікація діагнозу. І тому подальша
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

доля цих хворих складається по різному – основна
маса продовжує лікування в ООД, що і зумовлює
даний показник; частині хворих проводиться оперативне лікування (ларингектомія, часткова резекція гортані із послідуючою ДТГ в ООД).
Таким чином, ендоларингеальні втручання при прямій опорній піднаркозній ларингоскопії є дуже ефективними сучасними операціями, що дають можливість дуже точно, прицільно взяти і встановити діагноз при онкопроцесах
гортані, навіть на ранніх стадіях; дуже ефективна досконала техніка при усіх нодозних захворюваннях гортані; це єдино можлива техніка

видалення і проведення біопсії при новоутвореннях розміщених в важкодоступних місцях
(передні відділи гортані, гортанні шлуночки,
підскладковий простір); у осіб «голосових»
професій; при видаленні доброякісних новоутворень на широкій основі.
Потрібно відмітити, що завдяки ендоларингеальним втручанням при прямій опорній
ларингоскопії, особливо з застосуванням оптики
та у деяких випадках з використанням ендоскопічної стійки через прицільність і точність біопсії спостерігається практично 100% верифікація
діагнозу у випадках раку гортані.

© О.Г. Плаксивий, Г.С. Воєвідка, І.В. Калуцький, Т.Г. Чифурко, М.М. Цуркан, Т.Л. Кульчицька,
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, Г.П. ІЛЬЯНЦЕВА, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, М.М. ЦУРКАН, О.О. МАЗУР,
В.В. ЯЦКІВ, І.Є. ЛЕКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
КОХЛЕАРНА ІМПЛАНТАЦІЯ ЯК ЕТАП ВІДНОВЛЕННЯ СЛУХУ В КОНТЕКСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОЇ СУРДОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
По Чернівецькій області на диспансерному огляді знаходиться 324 дитини з незворотніми порушеннями слуху різного ступеню, з них
208 мають групу інвалідності по важкій приглухуватості та глухоті. Підлягає слухопротезуванню 283 дитини, з них забезпечено слуховими
апаратами 178, стоять на черзі – 105 (з них 52
інваліда по слуху). 41 дитина не підлягає слухопротезуванню – однобічна глухота.
За рахунок держбюджету в 2011 році
отримали слухові апарати 11 дітей, в 2012 році –
69. Слухові апарати отримують безкоштовно в
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМН України» тільки інваліди
дитинства. Право на безкоштовне придбання
слухових апаратів мають діти до 18 років один
раз на три роки.
Кохлеарна імплантація проведена 25 дітям Чернівецької області: 4 операції проведено
за кордоном (Італія), 21 операція – у Інституті
отоларингології. 4 дітей прооперовано до 2010
року. У 2010 році КІ проведена 6 дітям. У 2012
році прооперовано – 8, у 2013 році – 3 дітей. На
сьогоднішній день на черзі в Інституті отоларингології для проведення операції КІ стоять 7
дітей з Чернівецької області.
Сучасні моделі кохлеарних імплантів забезпечують адекватне сприйняття мови та повну
соціальну реабілітацію глухих пацієнтів.

Прооперованим дітям застосовані кохлеарні імпланти фірми “Med-EL” Австрія,
“Cohlear” Австралія та зовнішній процесор головним чином Opus-2. Поєднання внутрішньої
частини системи КІ і мовного процесора Opus-2
дає хворим чітке і ясне сприйняття звуків.
В теперішній час є можливість заміни зовнішньої частини зовнішньої частини кохлеарного імпланту – мовного процесору.
Слухові апарати посилюють звуки, кохлеарні імпланти не посилюють звуки, а передають
їх до звивини Гешля скроневої долі мозку, безпосередньо стимулюючи слуховий нерв.
Ефективність кохлеарної імплантації визначається віком, в якому наступила глухота,
тривалістю глухоти, ефективністю відновлення
та навчання з використанням слухових апаратів
та індивідуальних занять сурдопедагога. Різниці
в ефективності КІ проведеної за кордоном та на
Україні не виявлено.
Кохлеарні імплантати найбільш ефективні
у розмовляючих хворих з нетривалою важкою
нейросенсорною приглухуватістю та у хворих з
важкою приглухуватістю, які до КІ успішно користувались слуховими апаратами. У дітей ефективність КІ вище при більш ранньому проведенні операції.
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, В.В. ЯЦКІВ, В.С. ВАНКЕВИЧ, О.І. ЛУДИН, Є.С. МЕЛЬНИК,
І.Б. КВАСНИЦЬКИЙ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ПРИСТРІЙ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ВПЛИВУ ДОЗОВАНИМ ВІД’ЄМНИМ ТИСКОМ
У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ КОХЛЕАРНОГО НЕВРИТУ
Кохлеоневрит характеризується зниженням слуху та шумом у вухах.
Лікування кохлеарного невриту є складною задачею. Комплексне лікування включає
медикаментозні засоби та фізичні методи. Задачі фізіотерапії: протизапальна і гіпосенсибілізуюча дія, покращення кровопостачання і трофіки структур внутрішнього вуха, посилення
розсмоктування патологічних елементів, стимулювати слухового сприйняття, тонізувати знижену функцію слуху.
Одним із фізичних методів лікування
кохлеоневриту є постановка медичних банок на
ділянку соскоподібного паростку. Це стимулює
кровопостачання структур внутрішнього вуха.
Використання методу постановки медичних банок попри свою позитивну дію має низку
обмежень: незручність постановки через анатомічні особливості поверхні соскоподібного паростку, неможливість дозування від’ємного тиску, складність процедури і банальна відсутність
медичних банок у аптечній мережі та у магазинах медичної техніки.
Ми пропонуємо вирішення цих проблем
шляхом застосування пристрою для місцевого
впливу дозованим від’ємним тиском власного
виробництва.
Пристрій виготовляється з полімерного
пристрою для переливання кровозамінників та
інфузійних розчинів (внутрішньовенна система)
, а саме – з жорсткої крапельниці з фільтром,
корпус якої складається з двох частин. Від крапельниці від’єднують трубку, на якій відсутній
роликовий затискач. Далі корпус крапельниці

розрізають за допомогою ножа циркулярно по
лінії з’єднання обох частин так, щоби
роз’єднати крапельницю рівно по лінії спайки.
Далі робочою частиною пристрою стає та частина корпусу, на якій є трубка з роликовим затискачем. З неї видаляють фільтр. Трубку обрізають на відстані 25-30 см дистальніше прикріплення до крапельниці – пристрій готовий.
Метод використання. На ділянку соскоподібного паростку наносять будь – яку мазь.
Ми використовуємо вазелінову мазь. До дистального кінця трубки приєднують шприц Жане.
Далі до шкіри соскоподібного паростка щільно
притискають обрізаною частиною крапельницю
і відтягують поршень шприца на себе приблизно
до мітки 40-50 мл (залежить від пружності шкіри пацієнта). Далі ролік затискача переводять у
закрите положення, і шприц від’єднують. Цим
досягається значний від’ємний тиск у системі,
що візуалізується крізь прозорий корпус пристрою (шкіра притягується до випускника). Час
лікувальної дії варіюється залежно від типу
шкіри і реакції пацієнта на процедуру. Зазвичай,
вистачає 5-7 хв. Процедуру повторюють щодня.
Курс лікування – 7-10 процедур.
Даний метод дозволяє проводити дозований вплив від’ємного тиску і не викликає неприємних відчуттів у пацієнта. Включення даного методу у комплексне лікування хворих на
кохлеарний неврит ймовірно має також значний
позитивний психологічний вплив, про що свідчить суб’єктивне покращення у плані зниження
інтенсивності вушного шуму у більшості хворих.
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В.І. ПОПОВИЧ, В.М. ВАНЧЕНКО, П.Ф. ДУДІЙ, В.М. РИЖИК, Я.І. ГЕНИК
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
РАДІОІНДУКОВАНИЙ РАК ЯК ТЯЖКЕ ВІДДАЛЕНЕ ПРОМЕНЕВЕ УСКЛАДНЕННЯ
Тенденція до збільшення захворюваності
на злоякісні пухлини ЛОР органів при одночасному зменшенні смертності дозволяє спрогнозувати поступове збільшення числа осіб, що перенесли радикальне лікування і вважаються умовно
здоровими. На жаль, благоприємний результат
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лікування основного захворювання ще не означає
повного одужання. У частини цих осіб на фоні
відносного благополуччя виникають різноманітні
ускладнення спеціального лікування. З урахуванням того, що більшість цих хворих отримує променеву терапію як в самостійному варіанті, так і
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

як компонент комбінованого лікування, то найбільш актуальною проблемою є виникнення пізніх променевих ускладнень. До пізніх, або просто
до променевих ушкоджень відносять променеві
зміни, які розвиваються в терміни більше як три
місяці і мають незворотній характер. Провідним
патогенетичним механізмом пізніх променевих
ускладнень є виразні органічні зміни структурних елементів опромінених тканин. До типових
ускладнень відносяться променеві пошкодження
покрівних тканин (шкіра, слизова оболонка) о
зоні полів опромінення (фіброз, виразка), променева плексопатія, радіонекроз (пороз, променевий остеомієліт) костей. До найбільш тяжких
віддалених ускладнень відноситься променевий
рак. Вважається, що після інтенсивного курсу
променевої терапії, віддалені ускладнення, в т.ч.
радіоіндуковані пухлини, виникають частіше в
30%. Частота променевих ускладнень зростає при
комбінації променевого та хірургічного лікування.
Під нашим спостереженням знаходився
хворий П. 64 роки. Поступив із скаргами на наявність нориці з невеликою кількістю виділень
знеї під верхньою губою зліва, припухлість обличчя зліва. Із анамнезу відомо, що 8 років тому
він отримав курс комбінованого лікування з
приводу раку лівої в/щ пазухи. Передопераційна
променева терапія в СВД 40Гр крупними фракціями. В після лікувальному періоді знаходився
під диспансерним наглядом, через п’ять років
знятий з обліку. Шість місяців тому під верхньою губою з’явилась нориця. Стоматологом по
місцю проживання здійснена невдала спроба
пластики нориці. Після цього звернувся в ЛОР
клініку ІФНМУ.
При огляді відмічається незначний набряк
м’яких тканин обличчя в проекції лівої верхньої
щелепи. Шкіра атрофічна, стоншена, з наявністю телеангіоектазій. При пальпації відчувається
дефект передньої стінки пазухи. Під верхньою

губою, в проекції премолярів і першого моляра
широкий норичний хід в пазуху. Краї нориці
інфільтровані, набряклі. При ендоскопічному
огляді пазухи визначається атрофічна слизова
оболонка, з наявністю двох вогнищ гіперплазії
по краях дефекту передньої стінки. На мультиспіральній КТ лицевого черепа в аксіальній, фронтальній та сагітальній проекціях визначається:
деструкція верхньої щелепи зліва з руйнуванням
передньої та медіальної стінок верхньощелепної
пазухи, потовщення задньої стінки з наявністю
ділянок остеопорозу та остеосклерозу стінок
пазухи. Порожнина лівої верхньощелепної пазухи виповнена м’яко-тканинним утвором, сумарною щільністю 42-48 Од Н, що розповсюджується на м’які тканини обличчя та в порожнину орбіти.
Викривлення, шип носової перетинки зліва. Набряк слизової комірок решітчастої кістки
зліва. Пневматизація правої верхньощелепної,
клиноподібної та лобової пазух збережена.
Висновок: постпроменеві зміни кісток
лицевого черепа зліва. Об’ємний процес верхньощелепної пазухи зліва. За результатами біопсії слизової оболонки пазухи – плоско клітинний ороговіваючий рак.
Діагноз: рак лівої в/щ пазухи. Стан після
комбінованого лікування (2005р.). Клінічне
одужання. Постпроменевий атрофічний дерматит, мукозит, кістозно-склерозуючий остеїт. Радіоіндукований рак лівої в/щ пазухи.
Таким чином, у пацієнта у віддаленому
періоді виявлені радіоіндуковані зміни шкіри,
слизової оболонки та кісток, що знаходились в
зоні опромінення. Пухлина також є проявом
пізніх променевих ускладнень, оскільки локалізується в зоні опромінення і виникла через 8
років після попереднього спеціального лікування. Комбінація оперативного втручання і крупно
фракційного опромінення сприяла виникненню
описаного ускладнення.

© В.І. Попович, В.М. Ванченко, П.Ф. Дудій, В.М. Рижик, Я.І. Геник, 2013

В.І. ПОПОВИЧ, І.В. КОШЕЛЬ, Л.І. ПІЛЕЦЬКА, В.П. СЕМЕНЮК
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ РИНОСИНУЇТІВ, АСОЦІЙОВАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ
ТРАНСМЕМБРАННОГО ПЕРЕНОСУ ХЛОРУ У ДІТЕЙ
В останні роки збільшується кількість дітей, хворих на хронічні гнійні, гнійногіперпластичні риносинуїти, причому часто заЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

хворювання набуває прогресуючого характеру
та погано піддається традиційним методам лікування. В багатьох випадках причиною є дисфу-
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нкція білка CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane
Regulator), що відповідає за транспорт іонів
хлору через мембрани клітин. Значна кількість
CFTR знайдена в субмукозних залозах дихальних шляхів. Порушення транспорту хлору проводить до зміни проникності мембран для молекул води і, як наслідок, дегідратації та згущенню секрету. В’язкий і густий слиз паралізує роботу мукоциліаного транспорту (МТС). Вірусні
і вірусно-бактеріальні асоціації на фоні різкого
порушення МТС приводять до формування хронічного рецидивуючого запального процесу.
Муколітична терапія є невід’ємною частиною лікування риносинуїтів. Синупрет, попри
секролітичну дію, яка співставима з деякими
синтетичними препаратами, володіє ще протизапальною, імуномодулюючою, противірусною
та антибактеріальною дією. Згідно новітніх даних Синупрет підвищує проникність CFTRканалів, покращує проникність і секрецію хлоридів респіраторним епітелієм, що посилює гідратацію золь фази, нормалізує в’язкість секрету
і активує МТС.
Метою дослідження було дослідження
ефективності Синупрету у дітей з хронічним
гнійним та гнійно-гіперпластичним риносинуїтом, асоційованим з функціональною неповноцінністю хлорних каналів.
Клінічний діагноз у всіх пацієнтів визначався на підставі скарг, анамнезу, клінікоендоскопічного, радіологічного дослідження,
доповнювався лабораторними дослідженнями.
Функціональна неповноцінність хлорних каналів визначалась з допомогою «потового» тесту.
Клінічно значимою вважалась концентрація
хлоридів поту понад 30 ммоль/л.
Досліджувана (основна) група: 7 хворих
дітей у віці від 3 до 17 років, що отримували
«Синупрет» в звичайному віковому дозуванні 3
рази на день в комплексі з базовою терапією
(туалет, анемізація носової порожнини, іригаційна терапія сольовими розчинами, топічні гормональні та антибактеріальні засоби). Конт-

роль: ретроспективні дані цих же хворих, які до
встановлення функціональної неповноцінності
хлорних каналів в комплексі з базовою терапією
отримували синтетичний секретолітик. Клінічна
оцінка ефективності препарату «Синупрет»
проводилась на 3-й, 10-й та 14-й день лікування.
Дані порівнювались із станом до лікування.
Утруднення носового дихання і значна кількість виділень в перший день лікування відмічалось у всіх без винятку хворих. Початок регресії цих симптомів відбувався вже на третю
добу лікування. На 10-у добу стан значно покращився у всіх хворих. На 14-й день лікування
практично у всіхдітей відмічали значне покращення носового дихання і зменшення гнійних
виділень, в той час, як у цих же хворих до призначення Синупрета (контроль) полегшення не
відмічалось протягом останніх двох тижнів.
Констатовано достовірну різницю в результатах
лікування цих хворих.
На нашу думку, поєднання дії лікарських
засобів, що є складовими частинами «Синупрету», дозволило ефективно вплинути на основні
ланки патогенезу риносинуїту, включаючи порушення трансмембранного переносу хлору.
Так, активізація природної секреції залоз та покращення реології слизу, що вкриває слизову
оболонку носа та синусів, яка відбувалась під
впливом «Синупрету», через активізацію функції МТС призводила до швидкого звільнення
порожнини носа та пазух. Препарат за рахунок
збалансованої системної та топічної дії своїх
компонентів забезпечував антисептичний та
протинабряковий ефект. Це сприяло швидкому
відновленню носового дихання та забезпечило
зменшення кількості патологічних виділень.
Завдяки використаному препарату вже з перших
днів вдалося звести до мінімуму патофізіологічні передумови персистування тяжкого симптомокомплексу, характерного для хронічних риносинуїтів з метаболічно детермінованим запаленням, що тяжко піддається традиційному лікуванню.

© В.І. Попович, І.В. Кошель, Л.І. Пілецька, В.П. Семенюк, 2013

Т.В. ПОЧУЕВА, Е.И. ХАРЧЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ДИНАМИКА ФУНКЦИИ ОБОНЯНИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Острый риносинусит (ОРС) – одно из самых распространенных заболеваний ЛОРорганов, составляющее в структуре амбулаторной обращаемости от 40% до 60% (Пискунов
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Г.З., 2006; Яровая Л.А., Пискунов Г.З., 2006,
2008). Экономические затраты, связанные с лечением таких больных, составляют 5,8 млрд.
дол. США в год (Лопатин А.С., 2004).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

По данным European Position Paperin
Rhinosinusitis and Nasal Polyposis (EPOS)
(Fokkens W.J., 2007) основными жалобами пациентов, страдающих ОРС, являются заложенность носа, выделения из носа различного характера, головнаяболь, а также снижение обоняния. Патогенетическиснижение обоняния, как
правило, возникает вследствие затруднения носового дыхания (респираторная кондуктивная
гипосмия), но может усугубиться за счет воспалительного поражения нейроэпителия слизистой полости носа (сенсоневральная гипоосмия),
а также изменения pH секрета боуменовых желез, являющихся растворителем пахучих веществ. Расстройство обоняния ведет к нарушению восприятия обонятельных сигналов (аттрактантов, репеллентов, феромонов), играющих важную роль в осуществлении основных
биологических функций – пищевой, половой,
ориентировочной и охранительной (С.В. Морозова, Д.М. Савватеева, А.С. Лопатин, 2007) .
Лечение ОРС направлено, в основном, на
борьбу с инфекцией и воспалением, что обеспечивает восстановление свободного носового
дыхания. При этом нормализации нарушений
функции обоняния в процессе лечения уделяется существенно меньшее внимание. В связи с
этим практически отсутствуют исследования,
посвященные оценке функции обоняния у пациентов с ОРС и скорости восстановления обоняния в результате лечения ОРС (В.И. Бабияк,
М.И. Говорун, Я.А. Накатис, 2009).
Цель исследования – изучить и сравнить
динамику обонятельной функции у больных с
гнойным и негнойным ОРС до и после лечения.
Материалы и методы исследования. Нами проанализированы результаты исследования
функции обоняния до и после лечения у 50 больных (27 мужчин и 23 женщины в возрасте от 20 до
73 лет), находившихся на лечении в оториноларингологической клинике № 30 г. Харькова за
период 2012-2013 гг. У 27 пациентов процесс воспаления носил серозный характер, у 23 – гнойный.
Контрольную группу составили 20 человек без
патологии обонятельной функции.

Комплексное ЛОР-обследование больных
ОРС включало проведение стандартного оториноларингологического осмотра, а также субъективную и количественную ольфактометрию
(ольфактометр Мельниковой-Дайняк) и ринопневмометрию (ринопневмометр МельниковойДайняк). Самооценка обоняния проводиласьпациентом с помощью визуально-аналоговой шкалы(ВАШ), которая позволяет получить данные,
измеряемые в баллах (0 – полное отсутствие
обоняния, 10 – обоняние не нарушено). Интегративный показатель определялся по показателям субъективной ольфактометрии (1 балл, если
испытуемый воспринимает запах, 0 – если нет)
путем суммирования баллов. У здорового человека при проведении ринопневмометриисопротивление в норме составляет 10-20 мм.вод.ст.
Результаты исследований, полученные в
цифровом выражении, обработаны статистически с использованием непараметрических критериев (критерий знаковиспользовалсядля сопряженных совокупностей, критерий МанаУитни – для независимых совокупностей).
Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что у всех больных основные жалобы были обусловлены воспалительным процессом в слизистой полости носа и околоносовых
пазухах (затруднение носового дыхания, отделяемое из носовых ходов, гипертермия, общая
слабость и т.д.), в то время как жалобы на нарушение обоняния не являлись ведущими и устанавливались только при активном распросе. Данные ВАШ показали, что до начала лечения
большинство больных ОРС оценивали функциюсвоего обоняния выше, чем это было установлено с помощью методов качественной и количественной ольфактометрии и ринопневмометрии.
В таблице представлены средние значения исследованных показателей в группах больных с
гнойным и негноыйным ОРС. Можно отметить,
что после лечения достоверно снижаются значения показателей ольфактометрии и ринопневмометрии, как при гнойном, так и при негнойном
ОРС, однако показатели ольфактометрии остаются в обеих группах ОРС выше, чем в норме.

Средние значения показателей обонятельной функции у больных ОРС до и после лечения
Показатель
ВАШ (баллы)
Ольфактометр. прав. (см3)
Ольфактометр. лев. (см3)
Ринопневмометрии прав. (мм.водн.ст.)
Ринопневмометрии лев. (мм.водн.ст.)
Интегративный (баллы)

До лечения

После лечения

гнойный (n=23) негнойный (n=27) гнойный (n=23) негнойный (n=27)

7,7±1,6
17,1±2,0
15,8±1,9
23,7±2,1
23,3±1,9
2,1 ±0,3

4,2±2,9
12±1,8
12±2,5
14,7±2,6
15,6±2,4
3,3±0,8

7,6±1,9
12,2±1,91
11,6±1,71
13,9±1,81
12,8±1,71
3,2±0,8

4,2±2,7
9,1±1,02
8,7±2,12
10,2±1,92
9,8±2,12
4,0±1,0

Норма
(n=20)
8,7±0,7
6,0±1,63
5,9±1,93
18,4±4,5
18,0±4,3
3,8±0,4

1
- различия показателей до и после лечения гнойного ОРС достоверны (P<0,01); 2–различия показателей до и после лечения
негнойного ОРС достоверны (P<0,01); 3 – различия между показателями в норме ипри гнойном/негнойном ОРС до лечения достоверны (P<0,01).
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Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод,
что обоняние у больных с ОРС в начале заболевания нарушено значительно больше при
гнойном, чем при негнойном процессе, что
имеет статистически достоверную разницу и
коррелирует с нарушением дыхательной

функции носа. После проведенного лечения
оно нормализуется, о чем свидетельствует
достоверное снижение показателей ольфактометрии, ринопневмометрии и рост интегративного показателя, но не до нормы, что требует диспансерного наблюдения и повторного
исследования.

© Т.В. Почуева, Е.И. Харченко, 2013

Т.В. ПОЧУЄВА, Є.Є. ЯМПОЛЬСЬКА, І.М. САПОЖНІКОВА, О.В. САПОЖНІКОВ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)
НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОБНОГО ПЕЙЗАЖУ
РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ І СТРУКТУР ЛІМФО-АДЕНОЇДНОГО КІЛЬЦЯ
ПРИ СПОЛУЧЕНІЙ ЗАПАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ
Останніми роками супутня патологія
структур лімфо-аденоїдного глоткового кільця
(ЛАГК) і зубо-щелепної системи у дітей привертає все більше уваги отоларингологів, стоматологів, мікробіологів, імунологів (Волощук М.І.,
и соавт., 1999; Сайфуллина Х.М., 2000; Скульська С.В., 2002; Koga-ItoC.Y. etal.,2003). З одного боку, це пов’язано із відсутністю тенденції до
зниження частоти виявлення хронічного тонзиліту і аденоїдиту у дітей (Гаращенко Т.И., 1999;
Кищук В.В., 2001; Мельников О.Ф., Тимченко
С.В., Заболотная Д.Д. и соавт., 2002; Амирова
П.Ю., 2006), а з іншого – із невпинним зростанням інтенсивності каріозного ураження зубів
навіть у дошколят (Кисельникова Л.П., Кротова
H.B., Хощевская И.А. 2000; Добровольська М.К.
и соавт., 2004; Beaulieu Е., Dufour LA., 2001).
Немаловажне значення в цьому процесі
надається ролі мікробного фактора, тим більше
що натепер з’явились нові дані про різноманіття
і остаточну невизначеність резидентної мікрофлори ЛАГК (Гудима И.А., 2002; Бухарин О.В.,
Усвяцов Б.Я., Хуснутдинова Л. М., 2003; Хуснутдинова Л.М., 2006; Post J.C., et al., 2004) і
порожнини рота (Лобань Г.А., Федорченко Г.І.,
2003; Тец В.В., 2008; Тец Г.В. и соавт., 2013),
роль транзиторної (патогенної і умовнопатогенної) мікрофлори при виникненні запальних процесів в поруч розташованих органах
(Бондаренко В.М., 2001; Янковский Д.С., Дымент Г.С., 2008).
Мета роботи – порівняння характеру і
можливого впливу мікрофлори, що визначена
при бактеріологічному засіві з піднебінних (глоткового) мигдаликів і поверхні зубів, у дітей із
супутньою патологією ЛАГК і карієсом.
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Матеріали і методи. Для вирішення поставленої мети нами проаналізовані результати
бактеріологічного обстеження 62 дітейвіком від
3 до 17 років без різниці за статтю з встановленим діагнозом карієсу зубів. В залежності від
супутньої патології ЛОР органів виділені наступні групи:
1 група - 27 дітей з карієсом і хронічним
тонзилітом,
2 група – 19 дітей з карієсом і хронічним
тонзилітом +аденоїдитом,
3 група – 16 дітей з карієсом зубів на фоні
видалених аденоїдних вегетацій або/і піднебінних мигдаликів у віддаленому періоді.
Контрольну групу склали 20 дітей з наявністю карієсу зубів без будь-якої хронічної запальної патології ЛАГК.
Діагноз встановлювався на підставі класичного огляду отоларинголога і стоматолога.
Дослідження проводили в бактеріологічній лабораторії ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова» НАМН України і сертифікованої клініко-діагностичної лабораторії
«АЛВІС-клас». Забір матеріалу виконували стерильними квачами і поміщали в цукровий бульйон. Після доставки на протязі 2 годин робили
засів у живильне середовище – агар, агарЧистович, агар-Ендо, агар Сабуро. Ідентифікацію мікрофлори проводили відповідно методичним листам і рекомендаціям.
Результати дослідження і їх обговорення. В 1-й і 2-й групі з поверхні мигдаликів було
виділено 37 штамів кокової флори, із них:70%77% грам-позитивних і 19%-16% грамнегативних, а також 11%-7% грам-позитивної
паличкоподібної флори. В основному це предЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ставники роду Staphylococcus в 56%-54% випадків (а саме: S. Aureus, S. epidermidis, S. warneri,
S. spp.), Streptococcus в 10,0%-27,5% випадків (а
саме: Str. pyogenes, Str. haemolyticus, Str. anhaemolyticus, Str. viridans), гриби р. Candida (10%14%), Aerococcus viridans (12,0%-17,5%),
Enterococcu s(2,0%-4%), Neisseria (3%-2%) та
інші (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) в
поодиноких випадках. При цьому з поверхні
каріозних зубів нами визначені 21 штам. Серед
них більшість – 74% складали стрептококи різних підкласів (Str. sanguis, Str. haemolyticus, Str.
mutans, Str. anhaemolyticus, Str. viridans, Str.
mitior, Str. salivarius), в менші мірі (14% випадків) стафілококи (переважно S. Aureus, S. epidermidis), а також гриби р. Candida, Mycobacterium,
Lactobacillus.
В 3-й і контрольній групі із задньої стінки
глотки і здорових мигдаликів виділено 30 штамів мікроорганізмів, з яких 85% становила грампозитивна кокова флора, а 5% — грамнегативна паличкоподібна флора. В основному
це штами умовно патогенних стрептококів (Str.
anhaemolyticus, Str. mutans, Str. mitis, Str. ferus,
Str. oralis та інші) і стафілококів (S. epidermidis,
S. warneri), і тільки в поодиноких випадках – S.

Aureus, гриби р. Candida. В 10% випадків в цих
групах засів росту не давав. При цьому з поверхні каріозних зубів висівалась мікрофлора багато в чому ідентична до 1-і і 2-ї груп, але з різними властивостями. В основному це були стрептококи різних видів (α, β і γ), а саме: Str. sanguis,
Str. mutans, Str. haemolyticus, Str. anhaemolyticus,
Str. Viridans, Str. mitior), а також гриби р.
Candida, лактобацили, вейлонели, дифтероїди,.
Треба відмітити, що стрептококи вели себе в асоціаціях неоднозначно, їм були властиві
всі види взаємовідносин, серед яких переважало
інгібірування. Характеризуючи патогенність і
вірулентність виділеної мікрофлори з поруч розташованих ділянок при наявності хронічного
запалення в структурах ЛАГК і карієсу зубів,
нами визначено, що при хронічному тонзиліті
і/або аденоїдиті виділені стрептококи проявляли
свої гемолітичні властивості більш агресивно, а
при відсутності вищеназваної патології – майже
не проявляли ці якості. Виявлене різноманіття
мікробного пейзажу, різний ступінь обсіменіння, а також чутливості до антибіотиків,
безумовно, потребують більш детального вивчення із сучасної точки зору на межмікробні
взаємовідносини в асоціаціях.

© Т.В. Почуєва, Є.Є. Ямпольська, І.М. Сапожнікова, О.В. Сапожніков, 2013

Т.М. ПРИСТАВКО, В.Р. ДЕМЕНКОВ, И.В. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ХАРАКТЕРА ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГАЙМОРИТОМ
Острые и хронические синуситы занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваний верхних дыхательных путей. В Украине
ежегодно ими болеют около 3 миллионов человек, и количество их постоянно увеличивается
на 1-2% (Р.А. Абизов и соавт., 2011).
А.Ю. Овчинников и соавт. (2011) указывают, что за последние 10 лет заболевания синуситами возросло в 3 раза и в настоящее время
эти больные в ЛОР-стационарах составляют 2/3
общего числа госпитализированных.
В силу своего расположения, размеров,
нахождение естественного соустья с полостью
носа диаметром 2- 3 мм в верхних отделах медиальной стенки, что существенно затрудняет
отток содержимого, верхнечелюстные (гайморовы) пазухи чаще других вовлекаются в воспалительный процесс. Этому способствует и наличие у больных хронических ринитов, искривЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

лений носовой перегородки, синехий, полипов в
полости носа.
Исследования, проводимые в последние
годы показали, что основными возбудителями
острых и хронических синуситов являются:
Streptococcus pneumoniae, S. aureus, S.
epidermidis, E. coli, которые проникают в пазухи
риногенным путем через естественные соустья с
полостью носа (М.Р. Богомольский, 2002).
Патогенез возникновения синуситов достаточно сложный и до настоящего времени
окончательно не изучен, но большинство исследователей считают, что в основе его лежит блокада соустья пазух с полостью носа, недостаточно изучен вопрос о причинах перехода острых синуситов в хронические.
Лечение острых гайморитов на протяжении многих десятилетий производилось с использованием инвазивного метода. Воспаленная
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пазуха пунктировалась специальной иглой через
медиальную стенку, удалялось ее содержимое,
полость промывалась до «чистых вод» раствором 0,9% натрия хлорида или антисептиков,
после чего через иглу в пазуху вводились растворы антибиотиков и гормональных препаратов. Эта методика лечения оказалась достаточно
эффективной, основным недостатком ее была
необходимость неоднократного повторного
проведения пункций (2-3 раза через сутки).
Относительным недостатком этой методики было также эмпирическое использование
антибиотиков, которые вводились внутрипазушно. Учитывая это, мы вместо антибиотиков у
этих больных в пазуху вводили раствор йоддицерина – это комплексный препарат, обладающий
широким спектром антимикробного действия в
отношении стафилококков, стрептококков, менингококков, пневмококков, клебсиел, протея,
неспоробразующих анаэробов, вирусов герпеса,
ветряной оспы (А.Н. Ловягин, 2004).
Хронические катаральные гаймориты
большинство исследователей лечат консервативными методами, а что касается гнойных и
полипозных гайморитов – они подвергаются
оперативному лечению. 50-80-е годы прошлого
столетия характеризовались широким использованием оперативных вмешательств по методике
Колдвелл-Люка. Операция гайморотомия проводилась преимущественно под местной инфильтрационной анестезией 0,5-1% раствора
новокаина, доступ к пазухе осуществлялся из
разреза в преддверии рта, обнажалась передняя
стенкам гайморовой пазухи, она вскрывалась, из
пазухи удалялось все патологически содержимое: гной, полипы, слизистая оболочка выскабливалась и на медиальной стенке гайморовой
пазухи накладывалось широкое соустье (диаметр до 3 см с полостью носа). Иногда выкраивался П-образный лоскут из слизистой оболочки
и укладывался на дно пазухи. Через это соустье
пазуха ежедневно промывалась растворами ан-

тибиотиков или антисептиков, и контролировалось течение процесса.
Казалось бы, что такое широкое соустье с
полостью носа гайморовой пазухи должно обеспечить хороший отток содержимого, однако это
не происходило, оперированная пазуха «затапливалась», слизь и гной самопроизвольно удалялись с трудом. Причина такого явления выяснилась значительно позже, когда появилась эндоскопическая техника, которая позволяла войти в
пазуху и проследить движение секрета в ней.
Оказалось, что в верхнечелюстных пазухах транспортировка секрета начинается со дна
пазух. Секрет транспортируется вдоль передней,
задней и боковой стенок, а так же вдоль верхней
стенки. Все выделения сходятся у естественных
отверстий пазух. Слизь при транспортировке не
попадает в дополнительные отверстия пазух и
даже если их несколько. Стало ясно, что сформированное большое отверстие на медиальной
стенке пазухи оказывается мало эффективным.
Пассивный отток секрета из оперированной пазухи по этой методике возможен только в лежачем положении больного с головой повернутой в
сторону, противоположной оперированной пазухе. В настоящее время эта методика оперативного вмешательства используется очень редко.
Мы проследили отдаленные результаты
операции по Колдвелл – Люку у 14 больных.
Удовлетворены результатами операций были 6
человек, реоперированы 3 челоаека, 5 больных
беспокоили длительное время лицевые боли,
постоянные выделения из носа, неприятный запах.
В настоящее время методику операций
по Колдуелл-Люку мы не используем. Практически все гайморотомии выполняются под интубационным наркозом эндоскопическим методом, доступом через переднюю стенку или из
полости носа, без наложения соустья с полостью
носа и без удаления малоизмененной слизистой
оболочки пазухи.

© Т.М. Приставко, В.Р. Деменков, И.В. Деменков, 2013

И.В. ПРИСТУПА, Н.А. ЧУХОЛЬСКАЯ, Ю.В. СЯТКОВСКАЯ (ВИТЕБСК, БЕЛОРУСЬ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ТОНЗИЛЛИТОВ
Традиционно хронический тонзиллит
(ХТ) занимает одно из центральных мест в тонзиллярной патологии, по данным разных авторов заболеваемость ХТ составляет от 22 до 40%
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[Рамазанов Э.Н., 2010]. Заболеваемость ХТ в
последние годы не только увеличилась, но и
отличается поражением лиц всё более молодого
возраста. Формирование очага хронического
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

воспалительного процесса в миндалине и развитие тонзилогенных дисфункций в организме
происходят вследствие длительного взаимодействия инфекционного агента и макроорганизма,
при котором важную роль играет состояние общей и местной реактивности организма. Денатурированные аутопротеины, которые в процессе развития патологии приобретают антигенные
свойства, всасываются в кровь, с развитием аутоаллергической реакции. При этом нёбные
миндалины становятся очагом перманентной
сенсибилизации. Такой очаг имеет существенное значение в развитии диффузных заболеваний соединительной ткани, кожной патологии,
нефрита, тонзиллокардиального синдрома, ревматизма. Длительная тонзилогенная интоксикация также может способствовать развитию системных вегетативно-эндокринных и иммунных
нарушений [Чиркова Л.П., 2011].
Цель исследования – оценить эффективность использования препарата Тонзилотрен в
комплексном лечении ХТ в амбулаторнополиклинических условиях.
Материалы и методы. Пролечено 42 пациента с установленным диагнозом ХТ. Пациенты были распределены в две группы. Больные
обеих групп получали традиционное комплексное лечение, включавшее гипосенсибилизирующие препараты и физиотерапевтические процедуры, пациентам проводили санацию лакун нёбных миндалин путем их промывания. Пациенты
второй группы (22 человека) дополнительно получали гомеопатический препарат «Тонзилотрен» по схеме: в первые два дня по 2 таблетки
каждые два часа сублингвально, затем – по 2 таблетки 3 раза в день в течение четырёх недель.

Комплексный препарат «Тонзилотрен»
является показанным для лечения случаев острого и хронического тонзиллита. Комплексное
действие компонентов препарата Тонзилотрен
выражается в противовоспалительном эффекте,
активности при гнойных воспалительных процессах глоточного кольца, стимуляции местного иммунитета [Борзенко И.А., 1998]. Каждая
из составляющих в описании гомеопатической
Материя Медика имеет показания и симптомы,
соответствующие различным стадиям и формам воспалительного процесса, при этом действие любого из компонентов носит не локальный, а системный характер [Михайлов И.В.,
2000].
Результаты. Эффективность лечения
оценивалась по исчезновению жалоб, улучшению общего состояния, изменению внешних
проявлений со стороны глотки, частоте рецидивирования основного патологического процесса.
Динамическое клиническое наблюдение показало достоверную положительную динамику патологического процесса – ликвидировались
симптомы интоксикации, уменьшилась застойная гиперемия и отёчность нёбных дужек, отсутствовал казеозный детрит в лакунах нёбных
миндалин, уменьшились в размерах региональные шейные лимфатические узлы, степень их
болезненности.
Результаты динамического наблюдения
представлены в таблице. Для получения суммарной оценки тяжести симптоматики в 1, 7 и
14 день лечения использовалась 4-балльная
шкала: 0 = симптом отсутствует, 1 = легкая степень выраженности симптома, 2 = средняя, 3 =
тяжёлая.

Средние показатели балльной оценки тяжести симптомов в разные сроки наблюдения.
Симптом
Застойная гиперемия и отёчность нёбных дужек
Казеозный детрит в лакунах
Увеличение, болезненность региональных ЛУ
Симптомы общей интоксикации
Боль, жжение в горле, неприятный запах изо рта

1-й день
I
II
группа группа
2,4
2,5
2,9
2,9
2,1
2,0
1,3
1,2
2,8
2,8

В первой группе наблюдаемых пациентов
имел место один случай обострения в течение 6
месяцев после проведённого лечения (3,5%), во
второй группе обострений не было.
Выводы. Таким образом, проведённое исследование показало, что при использовании

7-й день
I
II
группа группа
1,9
1,0
1,0
0,6
1,9
1,0
1,0
0,4
1,2
0,7

14-й день
I
II
группа группа
1,4
0,8
0,5
0,1
1,2
0,7
0,4
0
0,5
0,1

комплексного гомеопатического препарата Тонзилотрен в комплексном лечении хронических
тонзиллитов субъективные и объективные симптомы заболевания купируются быстрее, количество обострений уменьшается.

© И.В. Приступа, Н.А. Чухольская, Ю.В. Сятковская, 2013
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.А. ГАВУРА, У.Р. ДУЖИК, Ю.М. АНДРЕЙЧИН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
КОНХОТОМІЯ
Метою нашої роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по конхотомії. Публікації по конхотомії оториноларингологів Тернопільщини розпочались з
1982 року. За період з 1982 по 2012 рр. опубліковано 8 наукових праць, що складає 0,72 % від
загального числа (1102) наукових публікацій
оториноларингологів Тернопільщини. Наукові
роботи опубліковані в журналах: “Вісник наукових досліджень” (м. Тернопіль), “Журнал ушных, носовых и горловых болезней” (м. Київ),
“Журнал вушних, носових і горлових хвороб”
(м. Київ) та збірниках: “Актуальні питання мікрохірургії вуха і захворювань верхніх дихальних
шляхів” (м. Київ), “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль), “XI
з’їзд оториноларингологів України” (м. Судак).
Серед опублікованих робіт 5 тез, 1 спостереження з практики і 2 огляди літератури.
І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, О.І. Яшан і
співавтори (1999) в оглядовій статті “Знеболення при конхотомії” систематизували відомості з
літератури стосовно знеболення при даній операції. При цьому автори класифікували знеболення по 3-х видах: 1) місцева анестезія; 2) наркоз; 3) гіпноз.
І.А. Яшан, Г.С. Протасевич, О.І. Яшан і
співавтори (1997) в тезах “До техніки резекції
задніх кінців нижніх носових раковин” описали
техніку резекції задніх кінців нижніх носових
раковин, яка не дуже відрізняється від існуючої.
Після премедикації (препарати промедилу, атропіну, димедролу) в горизонтальному положенні хворого проводять місцеве знеболення.
Горизонтальному положенню автори віддають
перевагу з таких міркувань: 1) при цьому положенні здебільшого зберігається кровонаповнення носових раковин і вони не зменшуються; 2)
менше чинників для погіршення кровопостачання мозку, а, отже, і для попередження можливих станів непритомності. Анестезія проводиться місцева аплікаційна розчином дикаїну чи
лідокаїну. Автори віддають перевагу лідокаїну,
як менш токсичному препарату. Описана методика анестезії і техніка виконання самої операції. Тампонаду носа після видалення задніх кінців раковин в більшості випадків автори не проводять.
А.П. Ковалик, О.І. Яшан, Г.С. Протасевич
і співавтори (2007) наводять дані про застосування у 30 хворих (у 23 при підслизовій резекції
перегородки носа і у 7 при конхотомії) віком від
15 до 60 років. Препарат вводили внутріш-
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ньом’язово і призначали місцево на ватному
тампоні. Застосування дицинону виявилось ефективним. Відмічено, що у порівнянні з адреналіном дицинон при місцевому застосуванні діє
швидше і триваліше, оскільки адреналін лише
звужує судини, а дицинон тромбує їх.
Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, І.А. Гавура і
співавтори (2008) в тезах “Застосування гіперосмолярної мазі “Левомеколь” при підслизовій
резекції перегородки носа і конхотомії” описали
ефективність місцевого застосування мазі на
водорозчинній основі “Левомеколь” у 22 хворих, одномоментно оперованих з приводу деформації перегородки носа і гіпертрофії нижньої
носової раковини. Після закінчення операції
тампонада носа проводилась з застосуванням
мазі “Левомеколь”. Результати оцінювали за
інтенсивністю “післяопераційного риніту”.
Явища “післяопераційного риніту” були виражені в меншій мірі, ніж при тампонаді носової
порожнини з використанням 5-10 % лініменту
синтоміцину. Підкреслено, що використання
гіперосмолярної мазі “Левомеколь” для тампонади порожнини носа при одномоментній підслизовій резекції перегородки носа і конхотомії
зменшує вираженість “післяопераційного риніту” у оперованих хворих.
Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Говда і
співавтори (2010) в тезах “Ускладнення конхотомії” проаналізували ускладнення 128 поверхневих конхотомій, виконаних за 10 останніх років в 4 лікувальних закладах (Тернопільській
обласній клінічній лікарні, Кременецькій, Гусятинській центральних районних лікарнях, Копичинецькій номерній районній лікарні Тернопільської області) у хворих віком від 14 до 58
років, що страждали на хронічний гіпертрофічний риніт. Ускладнення, які мали місце в
зв’язку з конхотомією, автори розподілили на 4
групи: 1) ускладнення під час проведення анестезії; 2) ускладнення під час операції; 3) ускладнення в післяопераційний період; 4) ускладнення у віддалений період. Описані ці ускладнення
по кожній групі. Підкреслено, що поява ускладнень дозволяє розцінювати конхотомію як серйозне хірургічне втручання в оториноларингології, в зв’язку з чим необхідно звертати належну увагу на техніку виконання операції, передопераційну підготовку хворих та ведення післяопераційного періоду.
Г.С. Протасевич, П.В Ковалик, А.П. Ковалик і співавтори (2000) в оглядовій роботі
“Ускладнення конхотомії” навели дані літератуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ри про ускладнення під час конхотомії, безпосередньо після неї і у віддалений період.
Г.С. Протасевич (2010) в тезах “Ускладнення конхотомії” проаналізував ускладнення
конхотомій, виконаних ним особисто за 45 років
роботи в 3 лікувальних закладах (Дзержинській
центральній районній лікарні Житомирської
області, Калуській центральній районній лікарні
Івано-Франківської області, Тернопільській обласній клінічній лікарні). За вказаний період
ним було проведено 378 поверхневих конхотомій у хворих віком від 13 до 65 років, що страждали на хронічний гіпертрофічний риніт. Ускладнення, які мали місце в зв’язку з конхотомією,
автор розподілив на 4 групи: 1) ускладнення під
час проведення анестезії; 2) ускладнення під час
операції; 3) ускладнення в післяопераційний
період; 4) ускладнення у віддалений період. Наведені ускладнення по кожній з цих груп. Автор
підкреслив, що в останні роки він проводить
підслизову конхотомію і подібних ускладнень
не спостерігалось.
Р.Т. Лавецький і Б.М. Довгань (1982) в
спостереженні з практики “Пиоцеле пазух решетчатой кости, флегмона орбиты и арахноэн-

цефалит в отдаленном периоде после конхотомии” описали дане ускладнення у хворого 33
років. Майже рік тому пацієнт переніс конхотомію середньої носової раковини з приводу хронічного гіпертрофічного риніту. Наведене спостереження представляє інтерес з точки зору
незвичайного патогенезу, відмічають автори.
Відсутність в анамнезі перенесених травм, крім
конхотомії, заставляє допустити закриття вивідних отворів пазух решітчастої кістки в результаті рубцювання, що настало після проведеної раніше конхотомії, підкреслюють автори.
Таким чином, наведені дані свідчать про
те, що конхотомія в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини висвітлена
рідко – всього в 0,72 % від загального числа
(1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Частіше вона описана в тезах (4 публікації), значно рідше – в оглядах літератури (2) і спостереженні з практики (1). Допускаємо, що описані в цій статті відомості будуть мати теоретичне і практичне значення як
для оториноларингологів, так і для хірургів,
анестезіологів, сімейних лікарів та інших спеціалістів.
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.В. МАЛЬОВАНА, О.І. ЯШАН, В.Г. КОРИЦЬКИЙ, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
ТОНЗИЛЕКТОМІЯ
Метою даної роботи був аналіз опублікованих робіт оториноларингологами Тернопільщини. Тонзилектомія опублікована в 34 роботах,
що складає 3,08 % від загального числа наукових
публікацій (1102) оториноларингологами Тернопільщини. Вказані роботи опубліковані в журналах: “Вестник оториноларингологии” (м. Москва), “Журнал ушных, носовых и горловых болезней” (м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових хвороб” (м. Київ), “Ліки України” (м. Київ), “Пчеловодство” (м. Москва), “Советская медицина” (м. Москва), матеріалах з’їздів оториноларингологів України (3-го, 9-го – м. Київ, 11-го
– м. Судак), збірниках “Здобутки клінічної та
експериментальної медицини” (м. Тернопіль),
“Материалы 3-й научной конференции Тернопольского медицинского института” (м. Тернопіль), “Материалы 4-й научно-практической
конференции Тернопольского медицинского института ” (м. Тернопіль), “Современные аспекты
военной медицины” (м. Київ), “Тезисы докладов
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

научной конференции молодых ученых Тернопольского медицинского института” (м. Тернопіль). Із опублікованих робіт 6 статей, 16 тез, 1
спостереження з практики, 2 раціоналізаторські
пропозиції, 9 оглядів літератури.
А.Ф. Масик (1964) вивчала деякі показники білкового складу крові в аспекті показань до
тонзилектомії. Вона ж (1965) для нормалізації
вітамінного обміну С і Р, з метою профілактики
паренхіматозних кровотеч з мигдаликових ямок
і пришвидшення загоєння останніх описує лікування галаскорбіном 40 хворих на хронічний
тонзиліт. Пацієнти отримували галаскорбін досередини перед операцією 7-10 днів по 0,5 г 3
рази на добу і в післяопераційний період в 2 %
розчині по столовій ложці 3 рази на день (7 днів
підряд). Вона ж (1968) рекомендувала застосування галаскорбіну при підготовці хворих до
тонзилектомії.
Питанню знеболювання при тонзилектомії присвячені роботи Г.С. Протасевича, І.А.
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Гавури, П.В. Ковалика і співавторів (2000), а
також Г. Протасевича і І. Гавури (2000). Г.С.
Протасевич, І.А. Гавура, П.В. Ковалик і співавтори (2000) застосували ультракаїн для місцевої
інфільтраційної анестезії при проведенні тонзилектомії у 26 хворих і встановили його значні
переваги перед новокаїновим знеболюванням.
При цьому вони відмітили 10 особливостей ультракаїнової анестезії при проведенні цієї операції: 1) добре знеболення, якого досягнуто у всіх
оперованих пацієнтів на всіх етапах хірургічного втручання; 2) відсутність токсичних, вегетативних та інших побічних явищ; 3) добрий анемізувальний ефект, тобто достатня ішемія судин
операційних тканин, що зменшує крововтрату і
полегшує проведення хірургічного втручання;
при цьому у всіх хворих операційне поле було
сухим, у них для гемостазу використано по одній марлевій кульці на обидві тонзилярні ямки і
вони навіть не були червоними, а лише рожевими; 4) швидка дія анестетика; зникнення чутливості виявлено через 1-2 хв після введення ультракаїну; 5) відсутність зміни конфігурації піднебінних дужок, м’якого піднебіння після закінчення анестезії; 6) відсутність відчуття “повноти” і “тиснення” в горлі; 7) збереження горлових
рефлексів, необхідних для самостійного видалення пацієнтом слини і крові; 8) тривале збереження знеболення в операційній ділянці в післяопераційний період; у всіх хворих воно утримувалось протягом 30-40 хв після закінчення
хірургічного втручання; 9) скорочення часу виконання операції; при ультракаїновому знеболенні тонзилектомія виконувалась за 8-10 хв;
10) невелика кількість введеного анестетика для
досягнення повної анестезії; так, на повне знеболення вистачило 7-8 мл ультракаїну.
Знеболення при тонзилектомії також
описав в оглядовій статті Г.С. Протасевич
(2001). При цьому він навів 4 види знеболювання при даній операції (місцеву анестезію,
наркоз, гіпноз, електроголковколювання). Цей
же автор (1999) описав ускладнення при знеболюванні під час тонзилектомії і відмітив, що
вони частіше виникають при місцевій інфільтраційній анестезії, рідше – при наркозі, і можуть бути викликані різними етіологічними
факторами.
Ускладненням тонзилектомії присвячені
роботи Р.Т. Лавецького (1971), Г.С. Протасевича (1999, 1999), Г.С. Протасевича, П.В. Ковалика, І.А. Гавури і співавторів (2001, 2002), Г.С.
Протасевича, А.П. Ковалика, Г.Г. Волошин і
співавторів (2009).
Найчастішим ускладненням тонзилектомії була кровотеча, яка спостерігалась під час
операції і в післяопераційний період. Таке
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ускладнення описано в роботах Г.С. Протасевича, П.В. Ковалика, І.А. Гавури і співавторів
(2001). Крововтрату при тонзилектомії описали
Г.С. Протасевич, А.П. Ковалик, Г.Г. Волошин і
співавтори (2009).
Оригінальну методику зупинки кровотечі
після операцій на піднебінних мигдаликах з застосуванням “пірамідного” тампона на кровозупинному затискувачі, який фіксується за допомогою бинта, закріпленого навколо голови хворого, запропонував Є.І. Турович (1960, 1961).
Коагуляцію біактивним електроном кровоточивих судин при тонзилектомії проводив М.П. Керницький (1962).
Профілактиці кровотечі при тонзилектомії присвячені роботи Г.С. Протасевича, І.А.
Гавури, О.В. Говди і співавторів (2008), І.А. Гавури, Г.С. Протасевича, І.В. Мальованої і співавторів (2010), П.В. Ковалика, В.А. Левчука,
М.П. Рожка і співавторів (2010). Так, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Говда і співавтори
(2008) запропонували застосування епсилонамінокапронової кислоти перед тонзилектомією,
яку призначали досередини в порошку: дорослим 1 г, дітям 0,5 г. Г.С. Протасевич і Ю.М. Волянюк (1989, 1989) в 2 оглядових повідомленнях
описали кровотечу після тонзилектомії: в повідомленні 1 частоту, причини і патогенез даного
ускладнення тонзилектомії, в повідомленні 2 –
профілактичні заходи і методи зупинки кровотечі після цієї операції.
Описані й інші ускладнення тонзилектомії. Так, Г.С. Протасевич (2012) спостерігав 3
випадки розриву передньої піднебінної дужки
під час виконання тонзилектомії. Автор рекомендував накладання кетгутових швів на розрив.
Р.Т. Лавецький (1971) описав випадок нагноєння уражених туберкульозом шийних лімфовузлів після тонзилектомії. Г.С. Протасевич
(2012) спостерігав 2 випадки підщелепного лімфаденіту після тонзилектомії: у чоловіка 30 років і жінки 35 років. Проведена масивна антибактерійна і протизапальна терапія сприяла ліквідації лімфаденіту в стадії інфільтрації без нагноєння.
В оглядовій роботі Г.С. Протасевич (1985)
проаналізував деякі рідкісні ускладнення тонзилектомії і відмітив їх залежність від техніки
операції, анатомічної ситуації, з якою може зустрітись хірург при виконанні хірургічного
втручання, і інших причин. В іншій оглядовій
статті Г.С. Протасевич (1986) описав ускладнення з боку внутрішніх органів після тонзилектомії і класифікував їх на 4 групи: 1) виникнення нових захворювань; 2) кровотечі у хворих з
супровідними і супутніми захворюваннями; 3)
загострення супровідних з хронічним тонзиліЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

том захворювань; 4) загострення супутніх хронічному тонзиліту захворювань.
Ряд публікацій присвячено лікуванню
хворих після тонзилектомії. Так, Г.С. Протасевич (2008, 2008) застосував простий спосіб
знеболювання після тонзилектомії. При цьому
на другий день після операції він призначав
хворим 2 % розчин анальгіну по столовій ложці 3 рази на день перед вживанням їжі. Використання цього препарату знімало біль в горлі і
давало можливість хворим приймати їжу
більш-менш безболюче. І.А. Яшан, І.І. Яременко, А.Ф. Масик і співавтори (1976) запропонували застосування інгаляцій екстракту із листяних бруньок дельтоподібної тополі в ранньому періоді після тонзилектомії. І.А. Яшан,
Г.С. Протасевич, В.В. Апостолюк і співавтори
(1983) запропонували застосування інгаляцій
прополісу після тонзилектомії. В подальшому
з’явились роботи Г.С. Протасевича, П.В. Ковалика і Г.Г. Савчук (1994), Г.С. Протасевича
(1997), Г.С. Протасевича і Ю.М. Андрейчина
(1999, 1999) про застосування цього методу
після тонзилектомії.
Лікуванню хворих після видалення піднебінних мигдаликів присвячені також оглядові

роботи Г.С. Протасевича, Г.Г. Савчук і Ю.М.
Волянюка (1992), Г.С. Протасевича (2003), Г.С.
Протасевича, І.В. Мальованої і А.В. Янюка
(2005). При цьому Г.С. Протасевич, Г.Г. Савчук
і Ю.М. Волянюк (1992), а також Г.С. Протасевич (2003) систематизували дані літератури стосовно післяопераційного лікування хворих при
тонзилектомії з застосуванням медикаментозних
засобів впливу на організм хворого, а Г.С. Протасевич, І.В. Мальована і А.В. Янюк (2005) проаналізували дані літератури про використання
новокаїнових блокад, фізичних методів, лікувальної фізкультури, гіпнозу, пролонгованого сну
та інших методів після тонзилектомії.
Таким чином, наведені дані свідчать про
те, що оториноларингологи Тернопільщини
приділяли увагу різним аспектам тонзилектомії,
більшою мірою ускладненням цієї операції і
післяопераційному лікуванню хворих, про що
свідчить значна кількість опублікованих робіт
по цих питаннях.
Вважаємо, що наведені в цій статті дані
матимуть теоретичне і практичне значення як
для оториноларингологів, так й для інших спеціалістів (терапевтів, педіатрів, хірургів, сімейних лікарів та ін.).
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ, У.Р. ДУЖИК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ НА ПРОЯВИ ПСОРІАЗУ
Випадки хронічного тонзиліту і псоріазу
зустрічаються досить часто в практиці оториноларинголога і дерматовенеролога. Нерідко ці
захворювання поєднуються між собою. Лікування осіб, що страждають хронічним тонзилітом в поєднанні з псоріазом, являється недостатньо ефективним. При цьому застосовується
санація піднебінних мигдаликів або консервативним шляхом, або хірургічне їх видалення (тонзилектомія). Кращі результати звичайно відмічаються при видаленні піднебінних мигдаликів.
Вплив цієї операції на перебіг псоріазу виявляється швидко після її проведення. Іноді клінічне
одужання хворих на псоріаз настає після тонзилектомії, про що свідчить наведене нижче спостереження. Це стосується хворої 21 року (студентки медичного інституту), яка поступила в
ЛОР-відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні (нині Тернопільської університетської лікарні) в 1988 р. з скаргами на часті ангіни
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(3-4 рази на рік). Після чергової ангіни у пацієнтки з’явилась висипка на шкірі в різних ділянках
тіла. При обстеженні: на шкірі тильних поверхонь локтьових, колінних суглобів, гомілок, шиї
знайдена висипка, вкрита щільними лусочками
сіро-коричневого кольору, що місцями зливаються у великі конгломерати. Подібна поодинока висипка мала місце і на інших ділянках тіла.
Дерматовенеролог, що консультував хвору, констатував псоріаз в стаціонарній формі.
ЛОР-статус: піднебінні дужки гіперемовані, набряклі, мигдалики виходять за задні дужки, при натискуванні шпателем на передні дужки з лакун мигдаликів отримані гнійні пробки
з неприємним запахом. Інші ЛОР-органи без
змін. Діагноз: хронічний декомпенсований тонзиліт, псоріаз, стаціонарна форма.
Тонзилектомія виконана під гіпнотичним
знеболюванням. Методика проведення гіпнотичного внушання була наступною. За 2 дні до
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хірургічного втручання щоденно з хворою проводили 10-хвилинні підготовчі сеанси гіпнозу.
Вступні сеанси гіпнозу проводили в окремій
кімнаті, хворій внушали зникнення болю в оперованій ділянці, впевненість в благополучному і
безболісному проведенні хірургічного втручання. В стані гіпнозу (в супроводі психотерапевта)
пацієнтка доставлена в операційну. Під час
втручання вона знаходилась в операційному
кріслі в положенні сидячи. Для зменшення кровоточивості тканин і покращення умов для їх
препаровки під час хірургічного втручання, в
паратонзилярну клітковину з обох боків введено
по 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду з
додаванням 20 крапель розчину адреналіну
(1:1000). Техніка тонзилектомії не відрізнялась
від звичайної. Хвора вела себе зовсім спокійно,
виконувала вказівки хірурга, які передавав їй
психотерапевт, що знаходився поряд. На протязі
операції проявів больової реакції не було, однак
спостерігався помірно виражений кашльовий
рефлекс, який хірург не старався усунути, щоб
попередити попадання слини і крові в дихальні
шляхи. Кровотеча під час операції була незначна і легко зупинялась притисканням марлевими
кульками.
В стані гіпнотичного сну хвора переведена в палату. Із гіпнозу її вивели через 15 хв після закінчення операції. Після пробудження пацієнтка була здивована, що операція уже закінчилась, болей чи неприємних відчуттів не

пам’ятає. Помірної інтенсивності болі при ковтанні з’явились на наступний день. Післяопераційний період перебігав без особливостей, болісність в ділянці тонзилярних ямок була меншою, ніж звичайно.
Хвора оглянута через рік після тонзилектомії. Тонзилярні ямки вкриті слизовою оболонкою з невеликими рубцями. Прояви псоріазу на
шкірі значно зменшились, однак повністю не
зникли. В подальшому поступово відмічено їх
повне зникнення. Воно спостерігалось до 1994
р. Як нам стало відомо, в 1994 р., працюючи
лікарем педіатром, сусідка покликала її проконсультувати хвору дитину, в якої виявився менінгококовий менінгіт. Бувша наша пацієнтка (лікар педіатр) “перенесла” інфекцію своїй маленькій дитині, яка невдовзі померла. Це нервове
потрясіння призвело до того, що псоріаз у неї
відновився в повному обсязі, як це мало місце
до тонзилектомії. В подальшому вона постійно
лікувалась, прояви захворювання значно зменшились, але не зникли повністю до цього часу.
Таким чином, у нашої пацієнтки після тонзилектомії поступово зникли прояви псоріазу,
аж до того фатального моменту, коли трапилась
біда з її дитиною. Зникнення проявів псоріазу
можна пояснити ліквідацією джерела інфекції
(хронічного тонзиліту), не виключена можливість позитивного впливу на це захворювання
сеансів гіпнозу, які проводились пацієнтці до
операції на піднебінних мигдаликах.
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, Ю.М. АНДРЕЙЧИН, К.О. ЯШАН, О.В. ГОВДА, С.В. НОВІКОВ,
В.А. ЛЕВЧУК (ТЕРНОПІЛЬ, ЛЬВІВ, КРЕМЕНЕЦЬ, УКРАЇНА)
МІСЦЕВА ФАРМАКОТЕРАПІЯ ЗАГОСТРЕНОГО ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО
МЕЗОТИМПАНІТУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМБІНИЛУ ДУО У ДОРОСЛИХ
Хронічне гнійне запалення середнього
вуха – широко розповсюджена патологія серед
людей різного віку. Нерідко дане захворювання
приймає несприятливий перебіг, може викликати тяжкі внутрішньочерепні ускладнення. Хронічне гнійне запалення середнього вуха має соціальне значення, тому що може призвести до
приглухуватості. За даними літератури, біля 18
% хворих, що страждають на приглухуватість,
втратили слух внаслідок хронічного середнього
отиту (Ю.В. Мітін, 1999). В результаті приглухуватості багато хворих вимушені змінювати
професію, не можуть приймати участь у громадському житті.
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Загострення хронічного гнійного середнього отиту ведуть до частої тимчасової непрацездатності. Зниження слуху в ранньому дитячому віці тягне за собою порушення мови і,
природньо, утруднює навчання в школі. В
зв’язку з цим боротьба з приглухуватістю, що
являється наслідком хронічного гнійного середнього отиту, набуває велике соціальне значення.
Аналіз результатів бактеріологічного дослідження виділень з вуха хворих на хронічний
гнійний середній отит показує, що в 70-89 %
спостережень відмічається ріст монокультури і
тільки в 29-30 % - мікробних асоціацій (Н.В.
Мишенькин, 1997). Серед збудників переважає
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кокова флора, зокрема різні види стафілокока.
Стафілокок висівають в 50-69 % спостережень,
синьогнійну паличку висівають в 20-30 % і кишкову – в 15-20 % випадків (Н.В. Мишенькин,
1997).
У розвитку хронічного гнійного процесу в
середньому вусі приймають участь віруси. В
останні роки установлена роль грибів та анаеробів у виникненні хронічного гнійного середнього отиту. При бактеріологічному дослідженні
ексудату мікрофлора з барабанної порожнини
не висівається майже у 20 % хворих (А.А. Лайко
і співавт., 2012).
Важливим для клініки є той факт, що
останніми роками різко збільшилась частота
випадків (до 40-60 %) нечутливості збудників до
основних антибіотиків: пеніциліну, стрептоміцину, тетрацикліну, левоміцетину та ін. (Н.В.
Мишенькин, 1997).
Хронічний гнійний середній отит виникає
частіше як ускладнення гострого гнійного середнього отиту, який недостатньо ефективно лікують, пізно розпочинають лікування або зовсім
не лікують (зустрічаються і такі випадки). Важливе значення в розвитку хронічного гнійного
середнього отиту відіграє патологія верхніх дихальних шляхів (хронічний синусит, аденоїдит,
аденоїдні вегетації, деформація перегородки
носа, хронічний тонзиліт, ГРВІ та ін.).
Слід зазначити, що хронічний гнійний середній отит розвивається в умовах зниження
специфічних і неспецифічних факторів захисту
організму на тлі високої вірулентності мікрофлори. Головне полягає в тому, щоб знайти в кожному конкретному випадку провідну патогенетичну ланку, спираючись на яку можна ліквідувати хронічний запальний процес у порожнинах
середнього вуха (А.А. Лайко і співавт., 2012).
Хронічний гнійний середній отит характеризується періодичною чи постійною гноєтечею з вуха, стійкою перфорацією барабанної
перетинки і приглухуватістю. Розрізняють 2
форми хронічного гнійного середнього отиту:
мезотимпаніт та епітимпаніт. Мезотимпаніт
належить до відносно доброякісної форми отиту, при якій ушкоджується середній (mesotympanum) та нижній (hypotympanum) відділ барабанної порожнини. При цьому запалюється
лише слизова оболонка порожнини середнього
вуха.
Епітимпаніт – недоброякісна форма хронічного гнійного середнього отиту, при якій
ушкоджуються всі три відділи барабанної порожнини і обов’язково верхній відділ (epitympanum). При цій формі хронічного гнійного середнього отиту ушкоджується не тільки слизова
оболонка барабанної порожнини, але й кістка.
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Хронічний гнійний мезотимпаніт може
перебігати в стадії ремісії і в стадії загострення.
Для фармакотерапії загостреного хронічного
гнійного мезотимпаніту застосовуються різні
засоби загальної і місцевої дії. Головним в фармакотерапії цього захворювання є адекватне
загальне антибактерійне лікування і адекватне
місцеве антибактерійне лікування. Завдання загального антибактерійного лікування може бути
успішно вирішене через наявність широкого
вибору антибактерійних препаратів. В останні
роки одним із таких препаратів застосовується
фторхінолон Гатилин (гатифлоксацин) (О.І.
Яшан і співавт., 2012). Серед місцевих засобів
використовують розчини антибіотиків, прополісу, до яких виявлена чутливість виділеної з барабанної порожнини мікрофлори.
Однак у вітчизняній оториноларингології
відсутні відомості про застосування Комбінилу
Дуо в якості місцевого засобу для фармакотерапії хронічного гнійного середнього отиту. Між
тим, в інструкції по цьому препарату вказана
висока його активність при гнійних захворюваннях зовнішнього і середнього вуха. Ми застосували Комбінил Дуо як антибактерійний і
протизапальний засіб в місцевій фармакотерапії
загостреного хронічного гнійного мезотимпаніту.
Комбінил Дуо – це краплі (очні, вушні),
до складу яких входять Ципрофлоксацин 0,3 %
+ Дексаметазон 0,1 % + Гідроксипропіл-βциклодекстрин. Переваги дії Комбінилу Дуо
заключаються в тому, що він достовірно швидко
знімає запалення та інфекцію; має унікальну
комбінацію фторхінолону, ГКС та ГПβЦД в одному флаконі; оптимальне поєднання ефективності, безпеки та доступності. Застосовується
для комбінованої фармакотерапії бактерійних
інфекцій очей та вух, профілактики та лікування
запалень після травм та операцій.
Механізм дії препарату зумовлюється механізмом дії кожного його складника. Ципрофлоксацин володіє подвійним механізмом бактерицидної дії, максимальною активністю проти
синьогнійної палички, при цьому відсутня ототоксичність. Дексаметазон зменшує запальну
реакцію та набряк тканин, запобігає розвитку
тяжких ускладнень, має протиалергійну дію.
Гідроксипропіл-β-циклодекстрин підвищує терапевтичну ефективність дексаметазону, знижує
частоту інстиляцій.
Комбінація Ципрофлоксацину 0,3 % +
Дексаметазону 0,1 % рекомендована в якості
препарату першого вибору у пацієнтів на гострий зовнішній отит. Позитивний ефект лікування цього захворювання досягається в 94,7 % випадків, зникнення симптомів захворювання спо-
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стерігається через 3 дні після початку лікування,
кратність закрапування 2 рази на добу.
Доведена ефективність фармакотерапії
вушними краплями на основі Ципрофлоксацину
0,3 % при хронічному гнійному середньому
отиті (ХГСО). Місцева фармакотерапія вушними краплями на основі ципрофлоксацину при
ХГСО на 57,5 % ефективніша, ніж при лікуванні
гентаміцином. Місцева фармакотерапія вушними краплями на основі Ципрофлоксацин/дексаметазон при ХГСО на 24,6 % ефективніша, ніж лікування комбінацією фраміцетин/граміцидин/дексаметазон.
Комбінил Дуо випускається в флаконах
по 5 мл. При бактерійних запальних захворюваннях вуха (гострий зовнішній отит, гострий
середній отит при шунті барабанної перетинки,
гострий середній отит з грануляціями та отореєю при наявності шунту барабанної перетинки)
застосовується по 4 краплі 2 рази на день, курс
лікування 7 днів.
Під нашим спостереженням знаходилось
36 хворих на загострений хронічний гнійний
мезотимпаніт віком від 19 до 40 років. У 30 пацієнтів мезотимпаніт був однобічний (у 20 правобічний, у 10 лівобічний), у 6 – двобічний.
Хворі страждали на хронічний гнійний мезотимпаніт від 7 до 16 років. Причинами загострення
мезотимпаніту виявились гострий риніт (у 14
хворих), застуда (у 16), ГРВІ (у 6 хворих). Пацієнти скаржились на біль у вусі, гнійні виділення
з вуха, шум у вусі, зниження слуху, підвищення
температури тіла в межах 37,2-37,8 ºС. Під час
отоскопії відмічались слизові (у 12 хворих),
слизово-гнійні (у 18) або гнійні (у 6 хворих) виділення у зовнішньому слуховому ході в незначній кількості. Після туалету вуха ватничком
проглядалась перфорація барабанної перетинки,
яка локалізувалась дозаду від лінії держальця
молоточка (у 13 хворих), допереду від лінії держальця молоточка (у 16) або була субтотальною
обідковою (у 7 Хворих). Слизова оболонка медіальної стінки барабанної порожнини у всіх
пацієнтів виявилась гіперемійованою, набряклою. Аудіометричне дослідження слуху вказувало на ураження звукопровідного апарату вуха.
Хворі були розподілені на дві групи – основну і контрольну. В основну групу входило 20
пацієнтів, в контрольну – 16. Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. В
схему фармакотерапії хворих основної групи
вводили місцеве застосування Комбінилу Дуо.
Фармакотерапія хворих контрольної групи проводилась за традиційною схемою з місцевим
застосуванням антибіотиків, до яких виявилась
чутливою мікрофлора барабанної порожнини.
Комбінил Дуо призначався по 4 краплі 2 рази на
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день у зовнішній слуховий хід. При цьому проводився щоденний туалет вуха сухим способом,
закрапування судинозвужувальних крапель в
ніс. В комплексну фармакотерапію пацієнтів
обох груп вводили загальне застосування олететрину.
Результати фармакотерапії оцінювали на
5-6-й день від її початку. Критеріями оцінки
ефективності фармакотерапії були: суб’єктивна
оцінка терапії хворими (вплив на шум у вусі,
вплив на біль у вусі, вплив на виділення з вуха),
отоскопічна картина (стан слизової оболонки
медіальної стінки барабанної порожнини, відсутність або зменшення виділень у зовнішньому
слуховому ході, зміна їх характеру), показники
температури тіла, показники тональної аудіометрії. При аналізі результатів фармакотерапії відмічено більш інтенсивний регрес симптомів
загостреного хронічного мезотимпаніту у хворих основної групи.
Так, 80 % хворих з цієї групи відмічали
зникнення шуму у вусі, 20 % - зменшення його
інтенсивності, 85 % - зникнення, 15 % - зменшення болю у вусі, 79 % - зникнення, 21 % зменшення виділень з вуха на 5-6-й день фармакотерапії. В контрольній групі ці показники були значно нижчими. Покращення отоскопічної
картини настало на 5-6-й день фармакотерапії у
83 % хворих основної групи. Виділення у зовнішньому слуховому ході у них були відсутні,
слизова оболонка медіальної стінки барабанної
порожнини мала рожевий колір. В контрольній
групі покращення отоскопічної картини відмічалось на 5-6-й день фармакотерапії у 60 % хворих.
Температура тіла нормалізувалась на 5-6й день фармакотерапії у всіх пацієнтів основної
групи. В контрольній групі нормалізація температури тіла на 5-6-й день фармакотерапії настала у 78 % хворих.
Показники тональної аудіометрії (зменшення кістково-повітряного інтервалу на аудіограмі) на 5-6-й день фармакотерапії незначно
покращились у 6 % хворих основної групи. В
контрольній
групі
зменшення
кістково-повітряного інтервала на тональній аудіограмі спостерігалось у 2 % пацієнтів.
Комбінил Дуо всі хворі переносили добре,
алергійних реакцій та інших побічних явищ не
спостерігалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування Комбінилу
Дуо для місцевої фармакотерапії хворих на
загострений хронічний гнійний мезотимпаніт
підвищує ефективність терапії хворих на цю
патологію. Отримані результати дають підставу рекомендувати Комбінил Дуо для місцевої
фармакотерапії загостреного хронічного гнійЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ного мезотимпаніту як антибактерійний і протизапальний засіб. Комбінил Дуо може поповнити арсенал середників місцевої дії, що

застосовуються в фармакотерапії загостреного
хронічного гнійного мезотимпаніту у дорослих.
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, І.А. ГАВУРА (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ІСТОРІЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по історії оториноларингології Тернопільщини. Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з цього питання розпочались з 1967 року.
За період з 1967 по 2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини по історії оториноларингології Тернопільщини опубліковано 15 наукових робіт, що складає 1,36 % від загального числа (1102) публікацій наукових праць оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Журнал вушних, носових і горлових хвороб”
(м. Київ), “Шпитальна хірургія” (м. Тернопіль) і
в збірниках: “Актуальные вопросы отоларингологии” (м. Київ), “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль), “Тернопольская областная историко-медицинская
конференция” (м. Київ). Серед опублікованих
робіт 2 статті, 7 тез і 6 оглядових праць.
Всі опубліковані роботи по історії оториноларингології Тернопільщини ми розділили на
5 позицій: історія оториноларингологічної служби Тернопільщини; історія кафедри оториноларингології; кадри Тернопільської ЛОРклініки; наукова діяльність оториноларингологів Тернопільщини; оглядові публікації кафедри
оториноларингології. Відповідно до цих позицій
ми будемо подавати матеріал даної статті.
Історія оториноларингологічної служби
Тернопільщини описується в двох публікаціях.
Р.В. Івашкевич і О.В. Тушин (1967) в тезах “К
истории отоларингологической помощи населению Тернопольской области” вперше наводять
історію оториноларингологічної допомоги населенню Тернопільщини. І.А. Яшан, Р.В. Івашкевич і О.В. Тушин (1967) в тезах “К истории отоларингологической службы в Тернопольской
области” описують історію оториноларингологічної служби Тернопільщини.
Історія кафедри оториноларингології висвітлюється в двох публікаціях. Г.С. Протасевич
(1999) в статті “Історія кафедри оториноларингології Тернопільської державної медичної акаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

демії ім. І.Я. Горбачевського (до 40-річчя з дня
заснування)” детально описує історію кафедри
оториноларингології за 40 років її діяльності.
Наводяться відомості про завідувачів і викладачів кафедри, основний напрямок їх наукової діяльності. Перелічуються очні і заочні аспіранти
та клінічні ординатори, які пройшли підготовку
на кафедрі. Вказується кількість опублікованих
наукових праць викладачами кафедри, аспірантами та клінічними ординаторами, а також
практикуючими лікарями. Зазначаються виконані на кафедрі і захищені дисертації. Описується навчально-методична робота, підготовка лікарів в інтернатурі, участь викладачів в лікувальній і громадській роботі. О.І. Яшан і Г.С. Протасевич (2008) в статті “Історія кафедри оториноларингології Тернопільського державного
медичного університету імені І.Я. Горбачевського (до 50-річчя з дня заснування)” наводять
історію кафедри оториноларингології за 50 років її існування. При цьому описується наукова,
лікувальна робота викладачів кафедри, їх участь
в різних форумах. Наводяться опубліковані наукові праці, виконані і захищені дисертації. Підкреслюється, що за 50 років існування кафедра
добилась значних успіхів у навчальнометодичній, науковій та лікувальній роботі. Високий кадровий потенціал викладачів, які працюють на кафедрі, дозволяє виконувати важливі
завдання, що ставить перед колективом життя,
зазначають автори.
Кадри Тернопільської ЛОР-клініки описуються також в двох публікаціях. О.І. Яшан,
Г.С. Протасевич і І.А. Гавура (2011) в тезах
“Кадри кафедри оториноларингології медичного
університету, ЛОР-відділення стаціонару та
ЛОР-кабінету поліклініки університетської лікарні (1958-2010 рр.)” наводять відомості пофамільно про завідувачів, викладачів, магістрів,
очних і заочних аспірантів, клінічних ординаторів кафедри, завідувачів і лікарів ЛОРвідділення, лікарів ЛОР-кабінету поліклініки
університетської лікарні, які працювали раніше і
працюють донині.
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О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура і
співавтори (2011) в тезах “Кадри Тернопільської
ЛОР-клініки” наводять відомості про завідувачів, викладачів, магістрів, очних і заочних аспірантів кафедри оториноларингології медичного
університету, завідувачів і лікарів ЛОРвідділення обласної комунальної клінічної лікарні (нині університетської лікарні) та лікарів
ЛОР-кабінету обласної поліклініки. Підсумовуючи викладене, автори зазначають, що на кафедрі оториноларингології медичного університету в минулі роки працювало 7 викладачів, донині працює 5 викладачів. В ЛОР-відділенні університетської лікарні в минулому працювало 11
лікарів, донині працює 4 лікарі. В ЛОР-кабінеті
обласної поліклініки в минулому працював 1
лікар-оториноларинголог, в даний час працює 2
лікарі (лікар-оториноларинголог і лікар сурдолог).
Наукова діяльність оториноларингологів
Тернопільщини наводиться в трьох публікаціях.
О.І. Яшан, Г.С. Протасевич і І.А. Гавура (2011) в
тезах “Аналіз наукової, навчально-методичної
та науково-популярної діяльності оториноларингологів Тернопільщини (1960-2010 рр.)” аналізують наукову, навчально-методичну і нуковопопулярну діяльність оториноларингологів Тернопільщини з 1960 по 2010 рр. Вказується на
опубліковані роботи по цих розділах, джерела
інформації, де публікувались ці роботи, виконані і захищені кандидатські і докторські дисертації. Підкреслюється, що оториноларингологи
Тернопільщини виконують значну наукову, навчально-методичну і науково-популярну роботу,
про що свідчить кількість опублікованих праць,
переважна більшість з яких написані викладачами кафедри оториноларингології медичного
університету.
О.І.Яшан, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура і
співавтори (2011) в тезах “Наукова діяльність
оториноларингологів Тернопільської області”
аналізують публікації наукових робіт оториноларингологів Тернопільщини за період з 1960 по
2011 рр. Зазначаються опубліковані наукові
праці за вказаний період. Опубліковані наукові
роботи автори згрупували в 15 розділів. Перелічуються ці розділи. Вказуються джерела інформації, де публікувались наукові праці. Наводиться кількість кандидатських і докторських
дисертацій, виконаних і захищених за вказаний
період. Підкреслюється, що оториноларингологи Тернопільської області виконують значну
наукову роботу, про що свідчить кількість опублікованих праць.
Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, І.А. Гавура і
співавтори (2012) в тезах “Характеристика наукової діяльності оториноларингологів Тернопі-
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льщини” наводять характеристику наукової діяльності оториноларингологів Тернопільщини з
1960 по 2011 рр. Вказують на кількість опублікованих робіт, джерела їх публікації, кількість
опублікованих звітів про діяльність Тернопільського обласного наукового товариства оториноларингологів, рецензій на книги, авторських
свідоцтв, патентів, посвідчень на раціоналізаторські пропозиції, дисертацій, авторефератів
докторських і кандидатських дисертацій, рефератів кандидатських дисертацій. Всі опубліковані праці оториноларингологів Тернопільщини
автори ділять на 26 розділів, характеризують ці
розділи.
Оглядові публікації кафедри оториноларингології висвітлюються в шести повідомленнях. О.І. Яшан і Г.С. Протасевич (2012) в оглядовій публікації кафедри оториноларингології
(розділ 1) “Зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо”
наводять відомості стосовно 22 оглядових статей, в тому числі 10 по зовнішньому вуху, 9 – по
середньому і 3 – по внутрішньому вуху. О.І.
Яшан і Г.С. Протасевич (2012) в оглядовій публікації кафедри оториноларингології (розділ 2)
“Зовнішній ніс і носова порожнина” описують
35 оглядових робіт (2 по зовнішньому носу і 33
по носовій порожнині).
О.І. Яшан і Г.С. Протасевич (2012) в
оглядовій публікації кафедри оториноларингології (розділ 1) “Навколоносові пазухи” наводять дані щодо 26 оглядових праць (14 по синуїтах, 4 по пункції верхньощелепної пазухи, 1 по
холестеатомі приносових пазух і 7 по кістоподібних розтягненнях приносових пазух). О.І.
Яшан і Г.С. Протасевич (2012) в оглядовій публікації кафедри оториноларингології (розділ 4)
“Лімфатичний апарат горла” описують 19 оглядових робіт (5 по горловому мигдалику, 2 по
паратонзилярній клітковині, 10 по піднебінних
мигдаликах, 2 по лімфогорловому кільцю). О.І.
Яшан і Г.С. Протасевич (2012) в оглядовій публікації кафедри оториноларингології (розділ 5)
“Горло, загорловий простір, шия, гортань, трахея” наводять відомості стосовно 14 оглядових
праць (3 по горлу, 5 по загорловому простору, 2
по шиї, 1 по гортані, 3 по трахеї).
О.І. Яшан і Г.С. Протасевич (2012) в
оглядовій публікації кафедри оториноларингології (розділ 6) “Загальні питання оториноларингології і суміжних спеціальностей” описують
16 оглядових статей (2 по фізіології та патофізіології в оториноларингології, 8 по консервативному лікуванню в оториноларингології і сусідніх областях, 6 по хірургічному лікуванню в
оториноларингології).
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що історія оториноларингоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

логії Тернопільщини в наукових публікаціях
оториноларингологів Тернопільщини представлена порівняно часто – в 1,36 % від загальної
кількості (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Історія оториноларингології Тернопільщини описується в 15
публікаціях (2 статтях, 7 тезах і 6 оглядових

працях). Вважаємо, що наведені відомості щодо
історії оториноларингології Тернопільщини матимуть відповідне теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, організаторів
охорони здоров’я, істориків медицини, пізнавальне значення для інших спеціалістів (хірургів,
терапевтів, сімейних лікарів та ін.).

© Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, І.А. Гавура, 2013

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, М.І. ГЕРАСИМЮК, О.В. МАЦЬКЕВИЧ,
І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, БУЧАЧ, УКРАЇНА)
ЗАГАЛЬНЕ МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ
ГОСТРОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУЇТУ
Метою даної роботи був аналіз наукових
робіт оториноларингологів Тернопільщини по
загальному медикаментозному лікуванню гострого верхньощелепного синуїту. Публікації наукових робіт оториноларингологами Тернопільщини по загальному медикаментозному лікуванню гострого ексудативного верхньощелепного синуїту розпочались з 2001 року.
Загальне медикаментозне лікування гострого ексудативного верхньощелепного синуїту
за період з 2001 по 2012 рр. висвітлене в 15 публікаціях, що складає 1,36 % від всіх опублікованих наукових робіт (1102) оториноларингологами Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в “Журналі
вушних, носових і горлових хвороб” (м. Київ),
“Інфекційні хвороби” (м. Тернопіль), збірниках:
“Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль), “XІ з’їзд оториноларингологів України” (м. Судак). Серед опублікованих робіт 14 тез і 1 оглядова стаття.
В.А. Мельник, О.І. Яшан, П.В. Ковалик і
співавтори (2010) підкреслюють, що не дивлячись на розробку в останнє десятиліття нових
ощадливих консервативних методик, в проблемі
лікування хворих на гострий і хронічний верхньощелепний синуїт залишається багато невирішених питань. Одним з основних є питання
про поєднання загальних і місцевих методів лікувального впливу на вогнище запалення. Відмічається, що при виборі середників для консервативного лікування хворих на гострий і хронічний запальний процес у верхньощелепних
пазухах важливе значення має визначення видового складу мікроорганізмів і відношення їх до
застосовуваних лікарських середників.
І.В. Мальована, Г.С. Протасевич, О.В.
Стахів і співавтори (2011) застосували мукореЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

гулятор “Флюдитек” в комплексному лікуванні
гострого синуїту у дорослих. Препарат призначався в 5 % розчині досередини по 1 дозувальній скляночці, наповненій до відмітки 15 мл, 3
рази на день перед їдою, затим (по досягненні
клінічного ефекту) по 10 мл 3 рази на день до
одужання, але не більше 10 днів. Лікування
проведено 24 хворим з верхньощелепним синуїтом, етмоїдитом, поєднанням верхньощелепного
синуїту і етмоїдиту.
Г.С. Протасевич, О.Т. Левандовський,
М.М. Могитич і співавтори (2011) використали
мукорегулятор “Флюдитек” в комплексному лікуванні гострого синуїту (етмоїдиту, верхньощелепного синуїту, верхньощелепного синуїту в
комбінації з етмоїдитом) у 20 дітей віком від 8 до
16 років. “Флюдитек” призначався досередини в
залежності від віку дитини. Дітям віком від 8 до
12 років застосували 2 % розчин цього препарату
по 1 дозувальній скляночці, наповненій до відмітки 5 мл, 3 рази на день перед їдою. Дітям у віці
від 12 до 16 років призначали 5 % розчин “Флюдитеку” по 1 дозувальній скляночці, наповненій
до відмітки 15 мл, 3 рази на день перед їдою до
одужання, але не більше 10 днів. Відмічено, що
“Флюдитек” є ефективним препаратом в лікуванні гострого синуїту як у дорослих, так і у дітей. При застосуванні препарату “Флюдитек”
мукоціліарний транспорт нормалізується, основна функція мукоціліарного апарату (захист слизової оболонки від зовнішніх патогенних агентів)
відновлюється, підкреслюють автори обох робіт.
Н.С. Руда, Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич і співавтори (2009, 2009), а також Н.С.
Руда, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура і співавтори
(2010) вивчали ефективність застосування препарату Фламідез в комплексній терапії гострих
гнійних верхньощелепних синуїтів. Фламідез
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призначався досередини по 1 таблетці тричі на
добу, запиваючи 200 мл кип’яченої води. Авторами встановлено, що застосування Фламідезу в
комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуїту підвищує ефективність
терапії хворих з даною патологією.
Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин і співавтори (2008), Ю.М. Андрейчин,
О.І. Яшан, Г.С. Протасевич і співавтори (2009),
І.В. Мальована, О.В. Стахів, А.В. Янюк і співавтори (2010), О.В. Стахів, А.І. Гавура, Л.В. Яшан
і співавтори (2010) повідомили про застосування секретолітичного препарату Синупрет в комплексному лікуванні гострого ексудативного
(катарального і гнійного) верхньощелепного
синуїту. Синупрет призначався в дозах, які відповідали рекомендаціям фірми-виробника (Bionorica – Германія).
Відмічено, що застосування секретолітичного препарату Синупрет в комплексному лікуванні ексудативного верхньощелепного синуїту підвищує ефективність терапії хворих з цією
патологією.
Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Д.В. Береговий (2011) застосували антибактерійний препарат Гатилин (гатифлоксацин) в комплексному
лікуванні 28 дорослих хворих на гострий гнійний верхньощелепний синуїт. Це сучасний фторхінолон IV-го покоління. Препарат призначали
досередини по 1 таблетці (200 мг) двічі на добу
протягом 7 днів. Відмічено, що застосування
фторхінолону Гатилин (гатифлоксацин) в лікуванні хворих на гострий гнійний верхньощелепний синуїт підвищує ефективність терапії хворих з цією патологією.
О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, А.О. Яшан і
співавтори (2012) провели комплексне лікуван-

ня антибактерійним препаратом Фламіфікс (цефіксим) 22 хворих віком від 22 до 43 років, що
страждали на гострий гнійний верхньощелепний
синуїт. Фламіфікс (цефіксим) призначали досередини по 1 капсулі (200 мл) 2 рази на добу
протягом 7 днів. Підкреслено, що застосування
Фламіфіксу (цефіксиму) в комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуїту підвищує ефективність терапії хворих з
цією патологією.
А.І. Гарасимів, О.І. Яшан і Г.С. Протасевич в співавторстві (2012) 10 хворим віком від
19 до 39 років з гострим гнійним верхньощелепним синуїтом провели комплексне лікування з
використанням антибактерійного і протизапального препарату Азиклар. Азиклар призначали
досередини по 1 таблетці (250 мг) двічі на день
протягом 7 днів. Лікування виявилось ефективним.
Медикаментозному лікуванню гострого
синуїту присвячена робота Г.С. Протасевича,
Ю.М. Андрейчина, О.І. Яшана і співавторів
(2008). Лікування гострих синуїтів детально
описано в оглядовій роботі Ю.М. Андрейчина і
Г.С. Протасевича (2001).
Таким чином, наукові публікації оториноларингологів Тернопільщини по загальному
медикаментозному лікуванню гострого верхньощелепного синуїту складають 1,36 % від
загального числа (1102) наукових публікацій
оториноларингологів Тернопільщини. При
цьому застосовувались в основному нові лікарські препарати. Вважаємо, що описані в цій
статті відомості матимуть теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів та інших фахівців.

© Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, О.В. Мацькевич, І.В. Войнаровський, 2013

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Л.В. ЯШАН, Л.Р. ДОБОЩУК, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ, В.М. ТКАЧУК
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, ТЕРЕБОВЛЯ; УКРАЇНА)
ПУНКЦІЯ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ
Метою нашої роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по пункції верхньощелепної пазухи. Публікації по цьому питанню розпочались з 1999 року. За період з 1999 по 2012 рр. опубліковано 12
наукових робіт, що становить 1,08% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини.
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Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Журнал вушних, носових і горлових хвороб”
(м. Київ), “Ринологія” (м. Київ) і збірнику “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль). Серед опублікованих робіт 7
тез і 5 оглядів літератури.
Знеболюванню при пункції верхньощелепної пазухи присвячені 4 тези і 1 оглядова статЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

тя. О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, Е.В. Савчук і
співавтори (2009) в тезах “Знеболювання лідокаїном при пункції верхньощелепної пазухи” поділились досвідом пункції верхньощелепної пазухи під аплікаційною анестезією у 2080 осіб
віком від 13 до 68 років, які страждали гострим
або хронічним ексудативним верхньощелепним
синуїтом. При цьому застосовували два види
знеболювання: 10 % розчином лідокаїну або 2 %
розчином дикаїну. До цих анестетиків добавляли адреналін в розчині 1:1000 із розрахунку 1
крапля адреналіну на 1 мл анестетика. 305 пацієнтам пункції виконувались під лідокаїновою
анестезією, а 1775 особам – під дикаїновим знеболюванням. Критеріями оцінки ефективності
застосування цих анестетиків була кількість
ускладнень. Так, ускладнення під час змащування слизової оболонки носа 10 % лідокаїном з
адреналіном 1:1000 мали місце 7 разів (0,63 %).
Це були ускладнення загального характеру.
Ускладнення під час змащування слизової оболонки носа 2 % розчином дикаїну з адреналіном
1:1000 мали місце в 108 (1,21 %) спостереженнях. Це також були ускладнення загального характеру.
Отже, ускладнення майже в 2 рази рідше
спостерігались при застосуванні лідокаїну.
В тезах “Знеболення лідокаїном при пункції верхньощелепової пазухи” В.А. Левчук,
Н.П. Ковалик, А.І. Гавура і співавтори (2010)
також описали застосування цих анестетиків
при пункції верхньощелепної пазухи і прийшли
до таких же висновків.
Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин і співавтори (2008) в тезах “Порівняльна
оцінка знеболення дикаїном і лідокаїном при
пункції верхньощелепової пазухи” навели порівняння анестезії цими знеболювальними середниками при 9842 пункціях верхньощелепної
пазухи у 1968 осіб віком від 13 до 68 років. Дикаїн з адреналіном був використаний при 8900
пункціях, а лідокаїн з адреналіном – при 942.
При застосуванні цих анестетиків спостерігались деякі ускладнення, але вони викликали
значно частіше при використанні дикаїну
(1,21 %), ніж лідокаїну (0,62 %). Ці ускладнення
носили загальний характер і виникали від інтоксикації дикаїном (лідокаїном). Для попередження інтоксикації дикаїном (лідокаїном) потрібно
слідкувати за тим, щоб не передозувати анестетика, підкреслили автори. З цією метою вони
рекомендують анестетиком змащувати слизову
оболонку носа не більше 3 разів. При цьому слід
завжди віджимати ватничок, щоб видалити надлишок препарату. При суворому дотриманні цих
правил подібних ускладнень звичайно не спостерігається, відмічають автори.
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В тезах “Результати пункції верхньощелепної пазухи під звуковою анальгезією” Г.С.
Протасевич, О.І. Яшан, Є.В. Глух і співавтори
(1999) порівняли результати пункції верхньощелепної пазухи під двома методами звукової анальгезії. При першому методі за джерело звуку
служила тріскачка Барані, приєднана до фонендоскопа. При другому методі за джерело звуку
був взятий коректофон, а для підсилення звуку –
апарат для пневмомасажу барабанної перетинки. Методика звукової анальгезії застосована
при пункції верхньощелепної пазухи у 367 хворих. Перед пункцією пазухи слизову оболонку
нижнього носового ходу один раз змащували
2 % розчином дикаїну з адреналіном 1:1000 і
дану анестезію доповнювали звуковою анальгезією. Змащування дикаїном проводилось з метою усунення больового відчуття і неприємних
відчуттів, які бувають в момент промивання
пазухи, коли слизова оболонка не змащується
дикаїном.
За першим методом звукової анальгезії
достатньо знеболювальний ефект одержано у
78,1 % хворих, помірно знеболювальний – у
19,2 %, при другому – відповідно у 95 % і 5 %.
Відмічено, що звукова анальгезія усуває таке
неприємне відчуття для хворого як “хрускіт”
при проколі кістки і підсилює знеболювальний
ефект аплікаційної анестезії. При місцевій аплікаційній анестезії дикаїном, як правило, знеболюються лише поверхневі шари слизової оболонки нижнього носового ходу, а в момент проколу кісткової стінки пазухи хворий відчуває неприємний “хрускіт”.
Підкреслено, що звукова анальгезія особливо доцільна у дитячому віці і у осіб, які мають
підчищену чутливість до дикаїну, і що поєднане
застосування звукового стимулятора і пневмомасажу барабанної перетинки дозволяє одержати більш виражений знеболювальний ефект, ніж
використання одного звукового стимулятора.
Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин і Е.В.
Савчук (2008) в оглядовій статті “Знеболення
при пункції верхньощелепної пазухи” описали 4
види знеболення при цій операції: 1) місцеву
анестезію; 2) наркоз; 3) гіпноз; 4) звукову анальгезію.
Г.С. Протасевич і Ю.М. Андрейчин (2003)
в оглядовій статті “Пункція верхньощелепної
пазухи” навели методику пункції цієї пазухи, за
даними літератури, і власними спостереженнями, зупинились на ряді запобіжних заходів при
виконанні пункції цієї пазухи, що застосовуються для недопущення ускладнень.
В тезах “Запобіжні заходи для недопущення ушкодження орбітальної стінки при пункції верхньощелепової пазухи” Г.С. Протасевич,
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Ю.М. Андрейчин, М.В. Турчин і співавтори
(2009) відмітили, що в усіх випадках можна
уникнути ушкодження орбітальної стінки верхньощелепної пазухи, якщо дотримуватись наступних запобіжних заходів: 1) до пункції проводити рентгенографію приносових пазух; 2)
при передній риноскопії і лідокаїнізації слизової
оболонки носової порожнини звертати увагу на
лінію прикріплення нижньої носової раковини
до латеральної стінки носа; 3) повільно просувати голку через латеральну стінку носа безпосередньо на лінії прикріплення нижньої носової
раковини, а не вводити її грубим стрімким поштовхом; 4) слідкувати за тим, щоб голка була
спрямована вниз і назовні і відчувалось проходження кістки латеральної стінки носа; 5) у разі
наявності відчуття проходження кістки латеральної стінки носа необхідно легким витягуванням і повторним просуванням голки упевнитись
в правильності її положення у верхньощелепній
пазусі. У разі, якщо не вдається проколоти кістку латеральної стінки носа за допомогою звичайного прийому з метою недопущення ушкодження орбітальної стінки верхньощелепної
пазухи автори рекомендують користуватись наступним прийомом. Після введення голки Куликовського в нижній носовий хід лікар повинен
стати ззаду від хворого, взятись за площадку
голки, першим і другим пальцями обох рук, а
лікті вперти в свою грудну клітку. В такому випадку завжди вдається проколоти пазуху (навіть
при товстій кістці її медіальної стінки), оскільки
можна розвинути більшу силу і при проколі пазухи голка не потрапить в орбітальну стінку, бо
лікті рук лікаря будуть мати опору на грудній
клітці і не дозволять голці проникнути глибоко,
тому що при цьому контролюється сила проколу.
Після введення голки у верхньощелепну
пазуху слід трохи потягнути її в зворотньому
напрямку, щоб упевнитись, що кінець її знаходиться в пазусі, а не занурився в орбітальну стінку.
Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин, О.В.
Говда і співавтори (2009) в тезах “До методики
пункції верхньощелепової пазухи” описали таку
ж методику недопущення ушкодження орбітальної стінки при пункції верхньощелепної пазухи, як і в попередніх тезах.
О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.В. Хоружий
і співавтори в оглядовій статті “Запобігання

утрудненням при пункції верхньощелепної пазухи” описали ці утруднення і навели запобіжні
заходи щодо цих утруднень.
Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Говда і
співавтори (2010) в тезах “Ускладнення пункції
верхньощелепової
пазухи”
проаналізували
ускладнення пункцій цієї пазухи, виконаних за
останні 10 років в 3 лікувальних закладах (Тернопільській обласній клінічній лікарні, Кременецькій і Теребовлянській центральних районних лікарнях Тернопільської області). Всього за
вказаний період було проведено 2365 пункцій у
526 хворих віком від 10 до 60 років. Пункції виконувались під місцевою аплікаційною анестезією 2 % розчином дикаїну з адреналіном 1:1000.
Ускладнення, які мали місце при пункції верхньощелепної пазухи, автори розподілили на 3
групи: 1) під час проведення анестезії; 2) під час
проколу і промивання пазухи; 3) після закінчення пункції і промивання пазухи. Ускладнення
під час змащування слизової оболонки 2 % розчином дикаїну з адреналіном 1:1000 мали місце
в 0,21 % випадків. Це були ускладнення загального характеру. Ускладнення під час проколу і
промивання пазухи були загальними і місцевими. Вони виявлені в 0,63 % спостережень.
Ускладнення після закінчення пункції і промивання пазухи мали місце в 0,13 % випадків. Авторами перелічені ускладнення по всіх трьох
групах ускладнень.
Г.С. Протасевич (2007) в оглядовій роботі
“Ускладнення пункції верхньощелепної пазухи”, а також О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.В.
Хоружий і співавтори (2010) в оглядовій роботі
“Ускладнення пункції верхньощелепної пазухи”
класифікували ці ускладнення на 3 групи: 1) під
час проведення анестезії; 2) під час проколу і
промивання пазухи; 3) після закінчення пункції
і промивання пазухи. Автори перелічили ці
ускладнення і дали їм характеристику.
Таким чином, наведені дані свідчать про
те, що пункція верхньощелепної пазухи в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини описана не часто – всього 1,08% від
загальної кількості наукових публікацій (1102)
оториноларингологів Тернопільщини. Значно
частіше вона описувалась в тезах (7 публікацій),
рідше – в оглядових роботах (4). Вважаємо, що
наведені в цій роботі відомості будуть корисними для оториноларингологів, а також для хірургів, анестезіологів та інших фахівців.

© Г.С. Протасевич, Л.В. Яшан, Л.Р. Добощук, Т.В. Чортківський, В.М. Ткачук, 2013
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
АДЕНОТОМІЯ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ
З ВЛАСНОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Найрадикальнішим методом лікування
аденоїдних вегетацій є хірургічний – операція
аденотомія, в останні 15-20 років його називають аденектомією. Однак, як нам уявляється,
остання назва не є правильною, оскільки аденоїдні вегетації не можна видалити повністю, бо
вони не мають капсули, а після видалення залишаються пальцеподібні втягнення в підлеглих
тканинах. Тому ми вважаємо правильним притримуватись старого терміну – “аденотомія”,
тобто зрізання гіпертрофованого горлового мигдалика. На нашу думку, аденотомія у дітей першого року життя, проведена кваліфікованим
оториноларингологом і підходящим аденотомом, є ощадливіша операція, ніж застосовуване
деякими спеціалістами “розчавлювання” аденоїдних вегетацій. Аденотомію слід проводити при
наявності відповідних показань незалежно від
віку дитини і величини аденоїдних вегетацій.
Також немає підстав відкладати операцію у дітей першого року життя на більш пізній вік при
наявності різко утрудненого носового дихання,
постійного нежитю, часто рецидивуючого середнього отиту і запальних захворювань органів
дихання, субфебрилітету.
Хірургічне втручання, що проводиться
вміло і з необхідною обережністю, легко переноситься дітьми першого року життя. Ефективність аденотомії у дітей вказаного віку буде високою, оскільки при цьому усувається як причина утрудненого носового дихання, так й джерело хронічного запалення, яким нерідко є аденоїдні вегетації.
Пройшовши первинну спеціалізацію в
ЛОР-відділенні Житомирської обласної лікарні
(1964 р.) (тодішня завідувачка відділення – лікар
вищої категорії Є.І. Конопелько) і курси вдосконалення на кафедрі оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів (1966
р.) (тодішній завідувач кафедри – професор С.І.
Мостовий), мною вивчені показання до аденотомії і опанована техніка її виконання у дітей
першого року життя. Природньо, що аденотомія
у дітей першого року життя представляє інтерес
для поглибленого вивчення. В зв’язку з цим ми
вважаємо за доцільне проаналізувати дане хірургічне втручання у цієї категорії дітей з власної
оториноларингологічної практики в перші роки
оториноларингологічної діяльності при первинній спеціалізації в Житомирській обласній лікарні (вересень-грудень 1964 р.), при роботі в
Дзержинській (нині Романівській) центральній
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районній лікарні Житомирської області (січень
1965 – січень 1968 рр.), при роботі в Калуській
центральній
районній
лікарні
ІваноФранківської області (лютий 1968 – серпень
1969 рр.).
За вказаний період в наведених лікувальних закладах нами особисто виконано 14 аденотомій у дітей першого року життя. При цьому
переважна більшість (12) з них була віком від 9
до 12 міс, двоє – шести і восьми міс. Перше місце серед показань до аденотомії у спостережуваних нами дітей займали захворювання середнього вуха (у 5 дітей), друге – часто повторювані пневмонії (у 4), третє – субфебрилітет (у 3),
четверте – часті ангіни (у 2 дітей). У всіх дітей
мали місце утруднене дихання і нежить. Аденотомію проводили через два-три тиж після перенесених гострих запальних захворювань. Оперували в основному в стаціонарі. Знеболювання
не застосовувалось. Техніка втручання була наступною. Операція виконувалась аденотомом
Бекмана № 1 трьома зрізаючими рухами аденотома. Першим рухом зрізали центральні відділи
горлового мигдалика, а двома іншими – бокові
частини, звертаючи особливу увагу на видалення розростань, розміщених на бокових стінках,
переважно у ділянці вічка слухової труби. Зрізання бокових частин гіпертрофії горлового мигдалика особливо доцільне у дітей з захворюваннями середнього вуха. Інтраопераційних і
післяопераційних ускладнень не було. На стаціонарному лікуванні діти знаходились на протязі
доби. При виписці з стаціонару рекомендували
закрапувати в ніс 1 % розчин коларголу на протязі п’яти-шести днів.
Контрольні обстеження проводились не
раніше, ніж через 1 міс після хірургічного втручання, коли затихали реактивні зміни в носовій
частині горла. Відмічено відновлення або покращення носового дихання у всіх оперованих
дітей. Нежить у 12 дітей зник. У трьох дітей
припинилась гноєтеча з вух, у двох покращилась слухова функція і у трьох зник субфебрилітет. Віддалені результати аденотомії до двох
років простежені у 9 дітей. Стійкий позитивний
результат відмічено у 9 дітей із 14: відновилось
носове дихання, ліквідувався нежить, зникли
або стали значно рідкіснішими запальні захворювання вух і дихальних шляхів, не повторювались ангіни.
Таким чином, наші спостереження дають
підставу говорити не тільки про допустимість,
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але й доцільність аденотомії у дітей першого
року життя, так як вона в показаних випадках
попереджує можливість виникнення захворювань ряду органів, а також забезпечує подальший правильний розвиток дитини. Рекомендує-

мо практикуючим оториноларингологам, особливо дитячим, ширше проводити аденотомію у
дітей першого року життя при наявності відповідних показань, не відкладаючи цю операцію
на більш пізній вік.

© Г.С. Протасевич, 2013

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ДО ПИТАННЯ ПРО УСКЛАДНЕННЯ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ У МАЛИХ ДІТЕЙ
За даними літератури, тонзилектомію можна проводити в широкому віковому діапазоні
(від 2 до 70 років). Але в малечому віці при виконанні цієї операції мають місце відповідні
труднощі. Крім того, нерідко бувають серйозні
ускладнення, що іноді призводять до загрози
життю хворого. До таких серйозних ускладнень
під час тонзилектомії належить колапс, що мало
місце в описаному нижче спостереженні з власної оториноларингологічної практики. Вважаємо, що це спостереження матиме відповідне пізнавальне, теоретичне і практичне значення для
оториноларингологів, особливо початківців.
Адже я тоді оториноларингологом працював
перший рік і відносив себе до початківців.
Пройшовши первинну спеціалізацію в ЛОРвідділенні Житомирської обласної лікарні, після
чого працюючи в Дзержинській (нині Романівській) центральній районній лікарні Житомирської області я там успішно виконав тонзилектомію кільком дітям віком 5-6 років.
Описуємо власне спостереження в деталях. В один квітневий день 1965 р. головний
лікар нашої лікарні “накинув” мені хлопчика 3
років 6 місяців з хронічним тонзилітом, гіпертрофією піднебінних мигдаликів і аденоїдними
вегетаціями, попросивши оздоровити його.
Адже головному лікарю не відмовиш. Але я сказав йому, що таких малих дітей я ще не оперував, хоча згодився прооперувати цю дитину.
Хлопчик був госпіталізований в хірургічне відділення (там було 15 оториноларингологічних
ліжок). Зі слів батьків, дитина майже не дихає
носом і ротом, вночі хропе, сопе, постійно держить рот відкритим. Часто хворіє ангінами. При
зовнішньому огляді відзначено, що хлопчик держить рот відкритим, сопе. Але типового “аденоїдного” вигляду обличчя не було. Очевидно,
він з’являється з віком (в 5-6 років). Орофарингоскопія – піднебінні мигдалики різко гіпертрофовані, майже повністю перекриваючи зів, дотикаються один до одного. При пальцевому до-
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слідженні носової частини горла зазначено, що
остання виповнена м’якою тканиною. Встановлено діагноз: хронічний тонзиліт, гіпертрофія
піднебінних мигдаликів ІІІ ст., аденоїдні вегетації ІІІ ст. Вирішено дитині провести тонзилектомію і аденотомію. Тонзилектомія здійснювалась під місцевою інфільтраційною анестезією
0,5 % розчином новокаїну. Спочатку видаляли
лівий піднебінний мигдалик, затим – правий
(так мене навчили на первинній спеціалізації і в
подальшому при виконанні тонзилектомії я завжди притримувався цього принципу). Техніка
операції в даному випадку була наступною. Затискачем захоплено лівий піднебінний мигдалик, відтягнуто його досередини, скальпелем
зроблено кругову насічку по краю передньої і
задньої піднебінної дужок. Через цю насічку
введено кінець розпатора і відшаровано мигдалик до нижнього полюса. Нижній полюс відсічено петлею Бохона. З цією метою затискач
проведено через петлю, захоплено ним за верхній полюс відшарованого мигдалика, петлю надіто на мигдалик, просунуто до нижнього полюса і відтягнувши на себе мигдалик, затягнуто
петлю і таким чином відсічено його. На затискачі притиснуто тонзилярну ямку марлевою кулькою, яку змінювали двічі. Впевнившись, що
кровотечі немає, таким же способом видалено
правий мигдалик. Колапс виник під кінець операції, коли вже обидва піднебінні мигдалики
були видалені і перевірялись тонзилярні ямки на
гемостаз. Проведені реанімаційні заходи за участю педіатрів (реаніматологів в лікарні не було)
вивели дитину з цього стану. В операційній постійно були необхідні засоби для виведення хворих з подібних ситуацій. Аденотомія не проводилась.
В походженні даного ускладнення, як нам
уявляється, може мати значення кілька факторів. Це – страх хворого, використаний для анестезії новокаїн, деяка больова чутливість. Післяопераційних ускладнень не було. На 7-й день
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дитина виписана з стаціонару в задовільному
стані. при виписці батькам було повідомлено,
що дитині була зроблена лише тонзилектомія,
аденоїдні вегетації залишились. Як стало відомо
через 2-3 міс, дитина поправилась, спокійно
вживає їжу, дихає ротом добре, носове дихання
дещо утруднене, гугнявість зникла. Наведене
спостереження повинно бути попередженням
для практикуючих оториноларингологів, особливо початківців, про можливу небезпеку – колапс під час тонзилектомії у малих дітей. У разі
такого ускладнення лікар повинен швидко орієнтуватись в подібному стані і бути готовим провести всі необхідні реанімаційні заходи.
Оцінюючи цей випадок ретроспективно,
слід зазначити наступне. Через призму прожитих років і набутий з роками досвід починаємо
усвідомлювати погрішності, допущені в молоді
роки при виконанні хірургічних втручань на

ЛОР-органах, в даному випадку тонзилектомії.
Ті оториноларингологи, які відкладають проведення тонзилектомії у малих дітей на більш пізній період (5-6 років), частково мають рацію.
Але іноді доводиться оперувати дітей в малечому віці, якщо на це є прямі показання. В нашому
випадку прямих показань до тонзилектомії не
було. Хлопчику слід було провести тонзилотомію і аденотомію, оскільки у нього, крім хронічного тонзиліту, мала місце гіпертрофія піднебінних мигдаликів ІІІ ст. і аденоїдні вегетації ІІІ
ст. Адже відомо, що при наявності компенсованого хронічного тонзиліту з гіпертрофією піднебінних мигдаликів у дітей необхідно проводити тонзилотомію, а не тонзилектомію. Вважаємо, що описаний випадок матиме відповідний
теоретичний і практичний інтерес для дитячих
оториноларингологів, оториноларингологів взагалі, особливо початківців.

© Г.С. Протасевич, 2013

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ОСНОВНІ ВІХИ ТРУДОВОЇ І ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОГО ВЧИТЕЛЯ
20 вересня 2013 року виповнюється 90
років з дня народження і 60 років трудової і
творчої діяльності мого Вчителя – Івана Артемовича Яшана. Мій Вчитель пройшов славний
трудовий шлях – від оториноларинголога районної лікарні до завідувача кафедри оториноларингології. Основні віхи трудової і творчої
діяльності мого Вчителя наступні. Після закінчення Львівського державного медичного інституту – робота оториноларингологом в Снігурівській районній лікарні Миколаївської області,
затим – робота оториноларингологом в Житомирській обласній лікарні, далі – аспірантура
при кафедрі оториноларингології Київського
інституту вдосконалення лікарів під керівництвом Всесвітньо відомого оториноларинголога,
видатного вченого, члена кореспондента АН
України, Лауреата Ленінської премії, професора
Олексія Сидоровича Коломійченка, далі – робота асистентом, доцентом там же, а затим – робота завідувача кафедри оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту
(нині Тернопільського державного медичного
університету ім. І.Я. Горбачевського), якою він
керував майже 30 років (1966-1994 рр.). Будучи
аспірантом, Іван Артемович розробляв питання
отосклерозу, а працюючи асистентом, продовжував розробляти дане питання. В результаті
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цієї роботи Іван Артемович в 1962 році захистив
кандидатську дисертацію на тему: “Операция
фенестрации подножной пластинки стремени и
прямой его мобилизации при отосклерозе”, а в
1966 році – докторську на тему: “Материалы к
слуховосстанавливающим операциям на овальном окне у больных отосклерозом”. В Тернополі
він отримав вчене звання професора.
В Тернополі Іван Артемович продовжував
розробляти питання отосклерозу і одночасно
розробляв нову галузь слуховідновної хірургії –
тимпанопластику. Розроблена ним методика
тимпанопластики при хронічному мезотимпаніті отримали назву меато-мембранопластики.
Запропоновані три типи меато-мембранопластики в залежності від локалізації перфорації
барабанної перетинки відносно лінії держальця
молоточка (допереду, дозаду) і її величини лягли в основу подальшої розробки тимпанопластики. Пізніше він назвав її аудіопластикою,
ощадливою тимпанопластикою, але суть тут
одна – ощадливе ендомеатальне втручання.
З цієї проблеми ним опубліковано 38 наукових праць, в тому числі монографія “Эндомеатальная тимпанопластика” (Киев, 1982. – 96
с.). На матеріалі кафедри оториноларингології з
тимпанопластики захищено 3 кандидатські дисертації (аспірант Г.С. Протасевич, заочний ас-
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пірант Н.М. Ришко, практикуючий оториноларинголог – син Івана Артемовича – О.І. Яшан).
В подальшому його син Олександр Іванович
Яшан після захисту докторської дисертації став
професором. Нині він – завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.
Перші наукові праці Івана Артемовича були
опубліковані в журналі “Вестник оториноларингологии” ще під час роботи в Снігурівській районній лікарні. Нині мій Вчитель – автор чи співавтор
185 наукових і 18 навчально-методичних праць.
Під його керівництвом викладачами кафедри оториноларингології, аспірантами, заочними аспіран-

тами, клінічними ординаторами, практикуючими
оториноларингологами Тернопільщини (і не тільки Тернопільщини) написано сотні наукових
праць. Мій Вчитель був керівником 5 кандидатських дисертацій (аспірант Г.С. Протасевич, заочні
аспіранти П.В. Ковалик, Є.М. Єдинак, Н.М. Ришко, Д.В. Береговий). Мій Вчитель – людяна, доброзичлива, щира, працьовита, творча, повна оптимізму особистість. Ці якості від нього успадкував
його Учень – автор цієї статті.
Нині мій Вчитель на заслуженому відпочинку, але не покидає творчої роботи. Зичу моєму Вчителю – славному ювіляру – творчої наснаги, оптимізму, великого людського щастя,
доброго здоров’я, довгих років життя.

© Г.С. Протасевич, 2013

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
СТОРОННІ ТІЛА ГЛОТКИ
Сторонні тіла глотки зустрічаються порівняно часто. Вони можуть локалізуватись в рото- або гортаноглотці. В ротоглотці бувають
гострі сторонні тіла (як правило, це риб’ячі кісточки). Частіше вони застрівають в піднебінних
мигдаликах, рідше – в передніх піднебінних дужках і ще рідше – в слизовій оболонці задньої
стінки ротоглотки. В гортаноглотці бувають
риб’ячі кісточки і частіше м’ясні кістки з гострими краями, а також вкрай рідко крупні круглі
сторонні тіла. Ми провели аналіз випадків сторонніх тіл глотки, які мали місце в нашій оториноларингологічній практиці. За 45 років роботи
оториноларингологом нами спостерігалось 245
випадків сторонніх тіл цієї локалізації. 215 випадків гострих сторонніх тіл і 29 випадків сторонніх тіл з гострими краями ми спостерігали в
ЛОР-відділеннях 3 лікувальних закладів: Дзержинської (нині Романівської) центральної районної лікарні Житомирської області (січень
1965 – січень 1968 рр.), Калуської центральної
районної лікарні Івано-Франківської області
(лютий 1968 – серпень 1969 рр.) та Тернопільської обласної клінічної лікарні (нині Тернопільської університетської лікарні) (вересень 1969 –
червень 2009 рр.). Випадок крупного стороннього тіла (однокарбованцевої монети) спостерігався нами в ЛОР-відділені Тернопільської обласної клінічної лікарні (травень 1987 р.).
Серед 245 випадків сторонні тіла локалізувались в ротоглотці в 205 випадках і в гортаноглотці – в 40. В 215 спостереженнях причини,
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що заставили пацієнтів звернутись в лікувальний заклад, зводились до одного – попадання
риб’ячої кісточки, а в 30 – попадання м’ясної
кістки в глотку під час вживання їжі. Діагностували сторонні тіла ротоглотки за допомогою
орофарингоскопії, а гортаноглотки, користуючись непрямою гіпофарингоскопією. При орофарингоскопії риб’яча кісточка виявилась в 198
випадках в піднебінних мигдаликах (в 50 в правому і в 148 в лівому), в 5 випадках в лівій передній піднебінній дужці і в 2 – в слизовій оболонці задньої стінки ротоглотки. В гортаноглодці в 10 випадках стороннім тілом були риб’ячі
кісточки і в 29 – м’ясні кістки, які застрівали в
бокових стінках цієї частини глотки. В 1 спостереженні стороннім тілом гортаноглотки виявилась однокарбованцева монета.
Видалення сторонніх тіл з ротоглотки
проводим звичайним пінцетом або багнетоподібним пінцетом за допомогою орофарингоскопії,
звичайно без анестезії. З гортаноглотки гострі
сторонні тіла і сторонні тіла з гострими краями
видаляли, користуючись зігнутими гортанними
щипцями, як правило, під аплікаційною анестезією 2 % розчином дикаїну з адреналіном
1:1000, а в окремих випадках – без всякого знеболювання. Видалення однокарбованцевої монети проводилось методом прямої гіпофарингоскопії прямими гортанними щипцями під аплікаційною анестезією 2 % розчином дикаїну з
адреналіном 1:1000. Ускладнення сторонніх тіл
глотки спостерігались у 5 хворих, з яких у 1 паЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

цієнтки виник заглотковий абсцес і у 4 – паратонзилярний абсцес. Це були пацієнти, у яких
стороннє тіло в ротоглотці знаходилось 3-4 доби.
Отже. наші спостереження показали, що в
глотці застрівають гострі сторонні тіла (риб’ячі
кісточки) і сторонні тіла з гострими краями
(м’ясні кістки). Перші локалізувались в рото- і
гортаноглотці, другі – в гортаноглотці. Однокарбованцева монета знаходилась в гортаноглотці.
Діагностика і видалення сторонніх тіл глотки не
представляли труднощів. Ускладнення сторонніх тіл ротоглотки спостерігались в 5 випадках
(в 1 заглотковий абсцес і в 4 паратонзилярний
абсцес).
На завершення описуємо в деталях випадок крупного круглого стороннього тіла (однокарбованцевої монети), який ми спостерігали
разом з покійним уже оториноларингологом
ЛОР-відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні Б.М. Довганьом. Описуємо цей випадок в деталях. Дівчина, 17 років, звернулась в
ЛОР-відділення в один з травневих днів 1987 р.
зі скаргами на біль в горлі при ковтанні, постійні потяги на блювання, рясну слинотечу. З анамнезу встановлено, що пацієнтка забавлялась
однокарбованцевою монетою, брала її в рот,
пропихала в глотку, виймала і знову пропихала.
В один момент вона її пропхала глибоко в глотку і вже не в змозі була вийняти. Негайно відчула біль в горлі, утруднення ковтання, неможливість проковтнути слину, що заставило її звернутись за оториноларингологічною допомогою.
При поступленні хвора скаржилась на біль в
горлі під час ковтання, постійні потяги на блювання, рясну слинотечу, гугнявість, незначне

утруднення горлового дихання. При обстеженні
виявлено наступне. Положення хворої вимушене – голову тримає дещо закинутою назад. При
спробі зігнути шию і привести підбородок до
грудної клітки відчуває різкий біль в горлі. При
огляді ЛОР-органів з боку носа, вух патології не
знайдено. При орофарингоскопії в порожнині
рота велика кількість слини. Через наявність
слини в порожнині рота, неможливість зігнути
шию, різку болючість непряму ларингоскопію
виявилось неможливо виконати. При пальпації
шиї виникає різка болючість. В положенні лежачи на спині під аплікаційною анестезією 2 %
розчином дикаїну з адреналіном 1:1000 ларингоскопом проведена пряма гіпофарингоскопія. В
гортаноглотці виявлено металічне стороннє тіло. Край стороннього тіла захоплено прямими
гортанними щипцями і тракцією на себе видалено. Ним виявилась однокарбованцева монета.
Слизова оболонка гортаноглотки була дещо набряклою, гіперемованою. Хвора відпущена додому, амбулаторно їй призначена протизапальна
терапія.
Слід відмітити, що даний випадок представляє інгтерес в двох відношеннях: рідкісності
такого характеру стороннього тіла в гортаноглотці і відсутності значних змін стінок цієї частини глотки, недивлячись на наявність доволі крупного стороннього тіла (однокарбованцевої монети). Описане спостереження може бути корисним в пізнавальному, теоретичному і практичному відношеннях для практикуючих оториноларингологів, особливо початківців. При аналізі
літератури ми не знайшли описання подібних
випадків. Тому вважаємо наш випадок описаним вперше в літературі.

© Г.С. Протасевич, 2013

С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ТЕРАПИИ ЭКССУДАТИВНЫХ РИНОСИНУСИТОВ У БОЛЬНЫХ
С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Респираторные инфекции резко ухудшают течение заболевания у пациентов с аллергическим ринитом и бронхиальной астмой. ОРВИ
у пациентов, страдающих аллергическим ринитом, могут провоцировать возникновение гиперреактивности бронхов на фоне инфекции и
способствовать дебюту астматических проявлений. Кроме того, остро встает вопрос подбора
медикаментозной терапии респираторной инфекции у пациентов с лекарственной непереноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

симостью. Основными задачами при лечении
данной категории пациентов являются эффективный контроль симптомов основного заболевания, исключение приема непереносимых
больным лекарственных препаратов, терапия
респираторных инфекций и мероприятия по их
профилактике.
Ведение пациентов с аллергопатологией и
частыми респираторными заболеваниями включает в себя следующие основные направления:
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при наличии лекарственной непереносимости
исключение приема препаратов, оказывающих
неблагоприятное влияние; базисную терапию
имеющихся или возникших симптомов болезни
безопасными препаратами и контроль состояния
пациента.
Наиболее серьезными для пациентов с аллергическими ринитами являются острые экссудативные риносинуситы, которые могут также
осложняться пневмониями и бронхитами. Терапия для этой группы пациентов должна быть
адекватной и соответствовать принципам лечения указанных заболеваний: способствовать
восстановлению вентиляции и оттока из придаточных пазух, оказывать секретолитическое,
противовоспалительное и противоинфекционное действие, обладать иммуномодулирующим
эффектом.
Эффективное лечение респираторной инфекции подразумевает отсутствие потенциального риска непереносимости лекарственного
препарата. Одним из широко применяемых
средств в настоящее время является растительный лекарственный препарат Синупрет. Он содержит уникальную комбинацию растений, сочетание которых показано для лечения воспалительных заболеваний дыхательных путей различной этиологии. Препарат обладает выраженным секретолитическим и противовоспалительным действием, противоинфекционными и иммуномодулирующими свойствам.
С целью оценки лекарственной переносимости для больных с имеющимися аллергическими заболеваниями нами проведен анализ
переносимости препарата Синупрет у большой
группы пациентов, страдающих как аллергическими ринитами и бронхиальной астмой на бытовые аллергены, пыльцевые и медикаментозные. Из 185 человек, обследованных методом
иммунотермистометрии (ИТА-5) только у 2 пациентов выявлена повышенная чувствительность к препарату Синупрет (пациенты с поллинозом), что дало нам основание применить этот
препарат для лечения лиц с отягощенным аллергоанамнезом.
В данном исследовании нами была поставлена задача разработать методику эффективной и безопасной терапии острых экссудативных риносинуситов у пациентов с аллергопатологией. Под нашим наблюдением в Одесском областном аллергологическом центре находились 78 пациентов (из них 16 детей 2-15
лет), страдающих острым вирусным риносинуситом на фоне аллергического ринита, бронхи-

альной астмы легкой и средней тяжести течения. Больные были разделены на 2 группы в
зависимости от получаемого препарата. Пациенты основной группы, включавшей 45 человек,
получали лечение препаратом Синупрет. 33 пациента, получавшие стандартную терапию острого риносинусита (деконгестанты, противовоспалительные средства), были объединены в
группуконтроля. Обе группы пациентов были
сопоставимы по клинической характеристике,
полу, возрасту.
Лечение проводилось препаратом Синупрет в течение 2 недель. Результат лечения оценивался как высокоэффективный в случае полного купирования симптомов, связанных с инфекцией, на фоне применения Синупрета; как
эффективный – при отсутствии у больного респираторных проявлений; как умеренно эффективный – в случае уменьшения симптомов заболевания; как неэффективный – при отсутствии
динамики симптомов. В результате исследования нами выявлено, что у всех пациентов на фоне терапии достигнут положительный клинический результат. При этом у 19 человек (42,2%)
основной группы и у 10(30,3%) больных группы
контроля результат лечения был охарактеризован как высокоэффективный, у остальных пациентов как эффективный.
Таким образом, исследование показало
высокую эффективность препарата Синупрет в
лечении острого вирусного риносинусита у пациентов с аллергопатологией в качестве монотерапии.
Представляет особый интерес осложнения
от лекарственной терапии в обоих группах пациентов. Применение препарата Синупрет не
вызвало практически никаких усложнений у
этой сложной для лечения группы пациентов. В
контрольной группе больных, лечившихся общепринятыми методами были осложнения у 12
пациентов (36,4%). Большего всего осложнений
вызвал прием нестероидных противовоспалительных препаратов, муколитиков (преимущественно, АЦЦ).
Выводы:
- препарат Синупрет может использоватья
в качестве монотерапии для лечения вирусныхриносинуситов;
- препарат Синупрет практически не вызывает аллергии у больных даже при длительном сроке применения, что следует учитывать
при его назначении больным с имеющимися
аллергическим заболеваниямиразличной этиологии.

© С.М. Пухлик, 2013
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С.М. ПУХЛИК, М.С. БУЧАЦКИЙ, А.П. ЩЕЛКУНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ДВУХМЕРНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПРИ ЭКССУДАТИВНЫХ ФОРМАХ СИНУСИТОВ
В статье представлен обзор 150 человек,
обследованных на базе ЛОР-отделения ГКБ №11
г. Одессы. Из них 102 человека, это пациенты,
которые находились на стационарном лечении в
условиях ЛОР-отделения, по поводу острого или
обострения хронического гнойного синусита. 22
беременных и 24 пациента не госпитализированных в отделение в связи с отрицательным результатом диагностической пункции.
Всем пациентам (кроме беременных, которым рентгенография не производилась), на
догоспитальном этапе производились рентгенограммы придаточных пазух носа, ультразвуковое исследование двухмерным методом, пункции верхнечелюстных пазух, эндоскопическое
исследование.
При сравнении результатов полученных в
группе больных находившихся на стационарном
лечении (102 человека) патологические изменения верхнечелюстных пазух были выявлены в
144 случаях, при этом уровень жидкости был
обнаружен в 7,6 % (11), затемнение различной
степени интенсивности в 59 % (85), пристеночное утолщение 14,5 % (21), снижение пневматизации 14,5 % (21), киста 4,1 % (6). По нозоформам распределение: 86 пациенты с острым
гнойным синуситом (84%), 16 (15,6%) обострение хронического гнойного синусита. Поражение пазух воспалительным процессом: 41
(40,1%) гаймориты, 45 (44,1%) гаймороэтмоидиты, 10 (9,8%) гемисинуситы, 6 (5,8%) пансинуситы.

По результатам УЗИ-ППН жидкость
(гной) была обнаружена в 114 случаях, что было
подтверждено в 105 случаях (92%).
На базе ЛОР-отделения ГКБ №11 было
обследовано 22 беременных женщины, обратившихся с жалобами на затрудненное носовое
дыхание, головную боль, выделения из носа. У
12 из них при проведении УЗИ-ППН диагностирован отек слизистой в/ч пазух, что подтверждено результатами пункции, у 8 пациенток
выявлена жидкость, при пункции у 6 получен
гной, у 1 слизь в небольшом количестве, у 1 результаты пункции были отрицательными. 24
человека обратившихся за консультативной помощью с подозрением на синусит, у которых
были изменения на рентгенограмме в виде затемнения различной степени интенсивности,
при проведении УЗИ-ППН диагностирован отек
слизистой, при пункции незначительное снижение объёма, отделяемого не выявлено.
При анализе ошибок при проведении УЗ
диагностики были уточнены эхографические
симптомы поражений околоносовых пазух, усовершенствована техника сканирования, а также
возможность применения микроконвексных
датчиков для визуализации клеток решетчатого
лабиринта.
Таким образом, на основании полученных
данных можно сделать вывод о более высокой
информативности УЗ исследования в сравнении
с обзорной рентгенографией в диагностике экссудативных форм синуситов.

© С.М. Пухлик, М.С. Бучацкий, А.П. Щелкунов, 2013

С.М. ПУХЛИК, И.В. ДЕДИКОВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ПОЛИСЕНСИБИЛИЗАЦИИ
Успех специфической иммунотерапии зависит от многих факторов, которые сопровождают аллергическое заболевание. Возраст пациента, сопутствующая патология, нозологическая
форма проявления аллергического заболевания,
способ введения лечебных доз аллергена – далеко не полный перечень условий, влияющих на
успех терапии. Одним из наиболее важных составляющих регресса проявлений атопии являЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ется количественный и качественный спектр
причинных аллергенов.
Полиаллергия – повышенная чувствительность к нескольким разновидностям аллергенов – явление нередкое и в последние годы
приобретает все большее значение в течении и
прогнозе таких заболеваний как аллергический
ринит, бронхиальная астма, аллергический дерматит, лекарственная аллергия. По данным за-
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рубежных авторов (Юлдашев Ю.Р. с соавт.,
2008), полисенсибилизация у пациентов с аллергией микроклещевой этиологии встречается
при бронхиальной астме в 85,7% случаев, при
аллергическом риносинусите в 83,3% случаев,
при аллергическом дерматите в 50% случаев.
Одним из относительных противопоказаний проведения аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) является наличие широкого
спектра сенсибилизации. Тем не менее, учитывая огромную распространенность сочетанной
аллергии, накоплен достаточный опыт ведения
пациентов с данной патологией при применении
АСИТ.
На базе Одесского областного аллергологического центра в период с 2010 по 2012 гг.
под наблюдением находилось 3783 пациента с
аллергическими заболеваниями верхних дыхательных путей с сочетанной сенсибилизацией.

Распределение по нозологическим формам и
вариантам полиаллергии представлено в табл. 1.
Специфическую иммунотерапию получали 224 больных аллергическим ринитом (АР) и
216 больных аллергическим ринитом в сочетании с бронхиальной астмой (БА). Все пациенты
принадлежали к 1, 4 и 5 варианту полиаллергии
(см. таблицу). При сенсибилизации к микроклещам, пыльцевым и грибковым аллергенам (5
вариант), специфическая иммунотерапия проводилась пыльцевыми аллергенами и аллергеном
домашней пыли со смесью трех видов микроклещей. Стабилизация аллергического процесса
констатировалась по общепринятым критериям:
уменьшение доз используемых фармакологических препаратов, отсутствие прогрессирования
заболевания, отсутствие осложнений.
Результаты лечения по истечении 1-2 лет
представлены в табл. 2.

Таблица 1
Распределение пациентов с аллергическими заболеваниями верхних дыхательных путей
с сочетанной сенсибилизацией по нозологическим формам и вариантам полиаллергии
1

2

3

4

5

6

абс.%

абс. %

абс. %

абс. %

абс. %

абс. %

Прочие
варианты
абс. %

АР

290 (7,67%)

164 (4,34%)

302 (7,98%)

111 (2,93%)

75 (1,98%)

63 (1,67%)

13 (0,34%)

БА

124 (3,28%)

136 (3,6%)

205 (5,42%)

129 (3,41%)

101 (2,67%)

98 (2,59%)

10 (0,26%)

АР+БА

362 (9,57%)

155 (4,1%)

268 (7,08%)

66 (1,74%)

129 (3,41%)

102 (2,7%)

23 (0,61%)

АР+АД

38 (1%)

56 (1,5%)

25 (0,66%)

16 (0,42%)

40 (1,06%)

96 (2,54%)

6 (0,16%)

БА+АД

48 (1,27%)

60 (1,59%)

24 (0,63%)

27 (0,72%)

45 (1,19%)

102 (2,7%)

15 (0,4%)

АР+БА+АД
Прочие
варианты
Всего

14 (0,37%)

30 (0,79%)

12 (0,32%)

25 (0,66%)

13 (0,34%)

65 (1,72%)

11 (0,29%)

20 (0,53%)

22 (0,58%)

8 (0,21%)

1 (0,03%)

6 (0,16%)

17 (0,45%)

15 (0,4%)

375 (9,91%)

409 (10,8%)

543 (14,4%)

93 (2,46%)

Нозологии и
их сочетания

896 (23,7%)

623 (16,47%) 844 (22,31%)

Примечание: 1 – сенсибилизация к микроклещам+к пыльце, 2 – микроклещи+пищевые аллергены, 3 – микроклещи + грибковые аллергены, 4 – микроклещи+эпидермальные аллергены, 5 – микроклещи + пыльцевые + грибковые аллергены, 6 – микроклещи+пищевые+грибковые аллергены.

Таблица 2
Положительные результаты специфической иммунотерапии пациентов аллергическим ринитом
и бронхиальной астмой с полисенсибилизацией
Спектр аллергенов
Микроклещи +пыльца
Микроклещи + эпидермальные
аллергены
Микроклещи+пыльца+грибковые
аллергены

Аллергический
ринит, n=224
98 из 116 (84,48%)

Аллергический ринит +
бронхиальная астма, n=216
74 из 94 (78,72%)

всего
n=440
172 из 210 (81,9%)

14 из 19 (73,68%)

7 из 20 (35%)

21 из 39 (53,85%)

51 из 89 (57,3%)

46 из 102 (45,09%)

97 из 191 (50,79%)

Выводы: 1. Специфическая иммунотерапия аллергического ринита и бронхиальной астмы у пациентов с полисенсибилизацией доста-
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точно эффективный метод лечения; 2. В условиях сочетания двух нозологий аллергических заболеваний при полисенсибилизации эффективЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ность специфической иммунотерапии заметно
снижается; 4. Эффективность специфической

иммунотерапии зависит от возможности включения в неё всех причинных групп аллергенов.

© С.М. Пухлик, И.В. Дедикова, 2013

С.М. ПУХЛИК, В.В. ДОВЖЕНКО, Н.В. КУЗНЕЦОВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПРОФУЗНЫХ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Важным вопросом современной медицины является радикальная остановка профузных
рецидивирующих
носовых
кровотечений
(ПРНК), частота которых составляет 4-5% от
общего числа кровотечений.
В большинстве случаев (90%) носовые
кровотечения возникают из передне-нижней
части носовой перегородки и, как правило, лечатся консервативно. Серьезную проблему
представляют ПРНК задних отделов полости
носа. Носовые кровотечения данной локализации представляют реальную угрозу жизни больного и требуют проведения передне-задней тампонады и хирургического вмешательства, но,
несмотря на все виды гемостатических мероприятий, кровотечения этой локализации контролируются с трудом и иногда приводят к летальным исходам. Основными причинами носовых кровотечений являются: травмы челюстнолицевой области, перелом основания черепа с
формированием ложной аневризмы внутренней
сонной артерии в пазухе основной кости, наследственная геморрагическая телеангиэктазия
(болезнь Рендю-Ослера), опухоли челюстнолицевой области и основания мозга, гипертонические кризы.
В настоящее время алгоритм лечения пациентов с носовыми кровотечениями (НК)
предполагает проведение тампонады полости
носа наряду с гемостатической терапией. Применяемые методы остановки НК не позволяют
целенаправленно воздействовать на причину
НК, полностью устранить риск рецидивирования, и обладают рядом недостатков, снижающих
качество жизни больных.
При неэффективности консервативного
лечения прибегают к различным хирургическим
вмешательствам: удаление кровоточащего сосуда в области зоны Киссельбаха, выскабливанием
или отслойкой участка мукоперихондрия с последующей тампонадой; химическая коагуляция, электрокоагуляция, электрокаустика (электрокаутеризация), криокоагуляция, и лазерная
фотокоагуляция участка кровотечения. При неЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

эффективности – проводится перевязка наружной сонной артерии или эндоваскулярные вмешательства.
На базе ангиохирургического центра
одесской областной клинической больницы за
последние три года накоплен определенный
опыт лечения ПРНК с помощью ангиографического исследования и эндоваскулярной эмболизации. Всего пролечено 14 больных обоего пола
(преимущественно мужчины) в возрасте от 21
до 68 лет.
Установлено, что основными причинами
профузных рецидивирующих носовых кровотечений являются: травма челюстно-лицевой области и черепно-мозговая травма (57%); гипертоническая болезнь(28%); болезнь РендюОслера (14%). Для травматических носовых
кровотечений характерным является спазм афферентных сосудов и образование ложных артериальных аневризм; для болезни Рендю-Ослера
– гипертрофия ствола верхнечелюстной, лицевой и этмоидальных артерий, образование артериовенозных соустий, множественные телеангиэктазии; для гипертонической болезни – выраженная извитость сосудов и расширении ветвей наружной сонной артерии, неровность их
контуров.
Основными источниками носовых кровотечений по нашим наблюдения являлись: верхнечелюстная артерия (67%), лицевая артерия
(17%), решетчатые артерии (7%), внутренняя
сонная артерия (при её разрыве) (7%).
Для выбора оптимального метода лечения
профузных рецидивирующих носовых кровотечений различной этиологии необходимо селективное ангиографическое исследование бассейнов наружной и внутренней сонной артерий.
Для достижения эффективного гемостаза при
профузных рецидивирующих носовых кровотечениях необходимо проводить двухстороннюю
дистально-проксимальную эмболизацию. В случае, когда источником носовых кровотечений
является внутренняя сонная артерия, необходимо проведение её окклюзии на уровне разрыва,
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с предварительной проверкой состоятельности
Виллизиева круга. При отсутствии ангиографических признаков носового кровотечения, но
при наличии его клинического проявления, целесообразно проведение эмболизации ветвей
а.Maxillaris на стороне кровотечения. В случае,
когда причиной профузных рецидивирующих
носовых кровотечений являются болезнь Рендю-Ослера, или гипертоническая болезнь с атеросклеротическим поражением сосудов головы
показано проведение двухсторонней эндоваскулярной эмболизации. При травматических носовых кровотечениях возможно проведение эмболизации на стороне кровотечения.
Эндоваскулярная эмболизация, была эффективной в 100% у больных с травматическим

носовым кровотечением, в 92% у больных с болезнью Рендю-Ослера, гипертонической болезнью.
Осложнения эндоваскулярного вмешательства развились у 14% больных и носили
ишемический характер. При локализации источника носового кровотечения в бассейне
а.орtаlmiса от эндоваскулярного вмешательства
целесообразно воздержаться по причине большой вероятности развития тяжелых ишемических осложнений.
Эндоваскулярная эмболизация должна
быть дистально-проксимальной, что предотвращает развитие коллатерального кровотока к
месту кровотечения и препятствует реканализации окклюзированного сосуда.

© С.М. Пухлик, В.В. Довженко, Н.В. Кузнецов, 2013

С.М. ПУХЛІК, М.Б. ПІОНТКОВСЬКА, А.М. ОСАДЧУК, А.О. СУВОРКІНА (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ПОСТІМПЛАНТАЦІЙНА ХВОРОБА ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ:
ЗАПАЛЕННЯ ЧИ ДИСТРОФІЯ?
В останні роки поряд з швидким розвитком хірургічних методик та матеріалів для протезування в хірургічній стоматології, відокремився особливий вид супутньої патології, названої нами – постімплантаційною хворобою
верхньощелепної пазухи (ПХВЩП). ПХВЩП
розвивається як наслідок внутрішньокісткового
дентального протезування альвеолярного відростку верхньої щелепи і суттєво відрізняється від
банальних одонтогенних синуситів.
Як показали клінічні спостереження в основі процесу патогенезу первинно лежить не
банальне інфікування синусу та ініціація гострого, підгострого і/чи хронічного запалення,
значимий локальний імунологічний конфлікт
(зниження трансплантаційного імунітету), обумовлений перебуванням стороннього тіла (імпланту, фіксуючих мембран) в ділянці дна гайморової пазухи. В результаті цього розвивається
спочатку дистрофічний, а в послідуючому хронічний запальний процес, в області дна верхньої
щелепи, тоді як численні імпланти нижньої щелепи (3 і більше), практично не дають ускладнень.
На наш погляд, причина даного явища
криється в різниці анатомії, топографії і фізіології верхньої і нижньої щелепи: близькість орбіти, порожнини носу, наявність складно сформованої структури тіла верхньої щелепи з порож-
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ниною, висланою мукоциліарним епітелієм, поєднання змішаної чутливої (n. trigemini), рухової
(n. facialis), вегетативної симпатичної та парасимпатичної іннервації (n. vagi, n. Vidii), крилопіднебінного вузла (g. pterygopalatinum). Розрізняють наступні види постімплантаційних ускладнень: інтраопераційні, ранні післяопераційні
(до 7-10 днів), пізні післяопераційні (від 10 днів
до 6 місяців), віддалені ускладнення (від 6 місяців до 5 і більше років).
Мета дослідження: аналіз таксономічного спектру мікробного «пейзажу» слизових оболонок краніофаціальної області (порожнина носу, вміст гайморової пазухи) у пацієнтів з
ПХВЩП з віддаленими ускладненнями для підтвердження етіології даного патологічного стану.
Матеріали і методи: Матеріали даного
дослідження базуються на клінічних спостереженнях пацієнтів з хронічними гайморитами (61
випадок), які проходили лікування в умовах базового ЛОР-соматичного відділення на 45 ліжок
кафедри оториноларингології ОНМедУ за 2011
рік з діагнозом одонтогенний гайморит.
Основну групу склали пацієнти з хронічним одонтогенним постімплантаційним гайморитом в стадії загострення – 31 хворий (15 жінок, 16 чоловіків віком від 34 до 63 років). Контрольну групу представили 30 пацієнтів (19 жіЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

нок і 11 чоловіків віком від 18 до 70 років) з загостренням хронічних банальних одонтогенних
гайморитів.
Результати: в ході проведення мікробіологічних досліджень в основній і контрольній
групах було виділено і верифіковано близько 50
штамів бактерій і мікроскопічних грибів (відповідно до класифікації Берджи, 1997) з визначенням антибактеріальної чутливості останніх.
Висновки:
1. Постімплантаційна хвороба верхньощелепної пазухи зустрічається майже у всіх пацієнтів, що перенесли даний вид протезування
на альвеолярному відростку верхньої щелепи
незалежно від кількості імплантацій них одиниць.

2. Постімплантаційна хвороба верхньощелепної пазухи в основі носить дистрофічний характер. Форми: компенсована (доклінічна); субкомпенсована (періодичні загострення з скороченням періодів ремісії); декомпенсована (вихід
за анатомічні межі органу – поява неврологічних,
офтальмологічних і ринологічних симптомів).
3. Переважання умовно-патогенної флори
в мінорних концентраціях, а іноді і стерильність
посіву при наявності патологічного ексудату в
верхньощелепному синусі з ПХВЩП, свідчить
про наявність дебюту дистрофічних процесів в
тканинах верхньої щелепи з порушенням функції мукоциліарного транспорту і приєднанням
вторинної мікрофлори в стадії розпалу захворювання.

© С.М. Пухлік, М.Б. Піонтковська, А.М. Осадчук, А.О. Суворкіна, 2013

В.М. РАХМАНОВ, Р.В. РАХМАНОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
АРТТЕРАПИЯ (АТР) У БОЛЬНЫХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СЕНСОРНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ (ОСВ) (СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
(СННС))
В практике медико-социальной реабилитации детей с ОСВ (СННС) АТР является одним
из терапевтических факторов в оказании им помощи. В этот комплекс входят специальные
психологические и психотерапевтические методы, которые позволяют влиять на нравственную
(духовную) жизнь больного и семьи больного, в
т.ч. позволяет преодолеть такие качества, как
стеснительность, нерешительность, страх, боязнь перед незнакомыми.
Комплекс проводится в два этапа.
Первый – самостоятельный выбор больными тем и материалов для реализации замысла. При необходимости психолог или психотерапевт поддерживает творческие инициативы, а
также к оказанию помощи могут привлекаться
уже реабилитированные в той или иной мере
больные.
Второй – пациентам предоставляется возможность для самостоятельного изготовления
поделок, рисунков, фигур и т.д. В конце занятия
в коллективе детей и родителей обсуждаются
качества, которые были активизированы в ходе
творческого процесса – психологическая и двигательная активность, манера поведения и пр.
Дети по-разному воспринимают АТР и
значимость ее видоизменяется в процессе терапии. На начальных этапах – преследует адаптивные цели, на последующих этапах – коммуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

никативные цели. Терапевт, в зависимости от
результатов терапии, может усложнить задачи
для развития когнитивных процессов и достижения новых навыков для воздействия на эмоционально-волевую сферу ребенка. В ряде случаев – успокаивающих (седативных), активизирующих воздействие. При этом, переходя от
индивидуальной к коллективной коммуникации,
для достижения лечебного эффекта используется привлечение нескольких пациентов, в котором используются самовыражение и приобретение новых навыков в процессе свободного общения.
На начальных этапах активно участвуют
сами родители, в последующем их помощь играет более пассивную роль или вообще исключается из общения. Это способствует снятию
гиперопеки, ликвидации негативного отношения к АТР.
С целью повышения мотивации к АТР
используют метод поощрения. АТР следует
проводить не только в рамках отдельных кабинетов, но и в природе (рисунки на асфальте, игры на песке, вылепить Снегурочку и др.). Изготовленные поделки поделить между больными.
Например, одну часть рисунка выполняет один
ребенок, другую часть – другой ребенок (даже с
заданием на дом, поддержкой терапевта или
лидера группы: чаще среди детей с ОСВ
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(СННС), т.к. они более коммуникабельны, чем
дети с А. В конце обязательно проводится конкурс рисунков, поделок и др. с торжественным
поощрением детей с использованием опосредования и потенцирования, позитивных черт
больных детей, с императивным внушением в
бодрствующем состоянии. Например, ребенок
Антон сегодня рисовал голубей, а в следующий
раз он будет рисовать самолет, машину, самостоятельно расскажет стихи и т.п.
Возможности АТР у детей с ОСВ (СННС)
неиссякаемы и, в комплексе с другими методами, позволяет выработать новые навыки и способности у ребенка. При этом АТР является од-

ним из главных элементов индивидуальных и
групповых психотерапевтических занятий и
психологических воздействий на больных, способствующих их адаптации и коммуникации в
микро- и макросреде.
В клинической практике проведение АТР
имеет свои индивидуальные особенности. В частности необходимо подготовить медперсонал к
проведению данной методики.
АТР следует проводить не только во время
лечебно-реабилитационных мероприятий, но и
после завершения лечения как закрепляющую и
поддерживающую терапию, под контролем врачей-психотерапевтов, психологов, арттерапевтов.

© В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов, 2013

В.М. РАХМАНОВ, Р.В. РАХМАНОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД И ИНТЕГРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (ИТП) У ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ СЕНСОРНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (ОСВ) В СОЧЕТАНИИ С
АУТИЗМОМ (А) И АУТИЧЕСКОГО КРУГА РАССТРОЙСТВАМИ (АКР)
В программах по реабилитации больных с
ОСВ в сочетании с А и АКР не может быть стереотипных подходов. Тем более, что подобная
реабилитация захватывает обычно в свой круг и
родных пациентов, как среду преимущественного обитания. Общение детей с их здоровыми
сверстниками дает преимущества социальному,
нравственному и когнитивному развитию каждого ребенка. Зажатый в рамках недуга и переживаний больной создает некое субъективное
представление о себе и окружающей его социальной среде. Это приводит к деформации образа жизни, ее смысла, в целом, и создании дезадаптированного стереотипа поведения больного. В итоге, он испытывает глубокие переживания, и может выработать отношение к окружающей его среде, «как к злому врагу», что
влечет, в свою очередь, осложнения социального существования и потребность в изоляции от
мира.
Более того, находясь в среде больных, он
кооперируется с ними и старается приспособиться к их далее неведомому образу жизни. Те
остатки надежды, которые он имеет, без тренировки и борьбы блокируются.
У больного вырабатывается новый довольно пассивный стереотип не только поведения, но и жизнедеятельности всего организма.
Это замкнутый круг, и потому любая изоляция должна быть разорвана. Иначе, к оковам
болезни человека добавляется еще и клетка, в
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которую его поместили. У больного вырабатывается пассивный стереотип поведения, и, в целом, жизнедеятельности. В противоположность
этому, интегративный принцип дает возможность человеку расковаться, т.к. содержит
большие коммуникативные возможности. Находясь в разнообразной среде, больной кооперируется с другими ее участниками, что стимулирует приспособление к более масштабному образу жизни. Позитивным случаем является и
тот, когда больной с ограниченными возможностями остается в среде здоровых людей, тогда
он вынужден приспосабливаться и кооперироваться с этой средой. Появляется вынужденная
мотивация. Это позволяет ему тренировать и
рациональнее использовать возможности организма, что положительно влияет на социальную
реабилитацию не только больного, а и его семьи.
ИТП для больных с ОСВ в сочетании с А
и АКР позволяет избавить их от комплекса неполноценности и приобщить их к общественной жизни. При этом исчезает чувство отверженности, неполноценности, социальной ненужности, отпадает потребность в избыточной
гиперопеке и потворстве со стороны родителей
и родных. Терпеливое отношение врача, сбалансированная работа семьи и всего коллектива, занятого в процессе реабилитации, позволяют своевременно преодолеть перечисленные
выше негативные явления и, в первую очередь,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

дезадаптированный стереотип с вытекающим
из него комплексом проблем. То есть, интегративная терапия учитывает важность фактора
социальной среды, в частности, эмоциональных когнитивных, поведенческих стереотипов
больного.
В нашей ежедневной работе мы успешно
сочетаем ИТП с другими видами психотерапевтических мероприятий. Подобный подход позволяет провести быструю и адекватную реабилитацию детей, помочь им адаптироваться в

микро- и макросреде, улучшить когнитивные
функции, поведение.
При выборе методики лечения подобных
детей следует учесть индивидуальный подход и
подготовить семью к дальнейшей реабилитации
больных детей.
Как показывает наш многолетний опыт
работы с больными с ограниченными сенсорными возможностями, интегративный подход
позволяет в дальнейшем адекватно адаптировать их в микро- и макросреду.

© В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов, 2013

В.М. РАХМАНОВ, Р.В. РАХМАНОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЕКСИТИМИИ (АЛТ) И ЭЛЛЮЗИИ (ЭЛ) У ДЕТЕЙ
С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ СЛУХА (СННС)
До настоящего времени многие вторичные симптомы СННС недостаточно изучены.
Это препятствует полноценной реабилитации
больных с СННС. Одним из важнейших вторичных проявлений СННС является АЛТ (греч. а –
отрицание, lexis – слово, thyme – чувство) и ЭЛ
(англ. – elusion – увертка, уклонение).
АЛТ у больных с СННС может стать устойчивой чертой личности (обособленным унитарным мышлением) и характеризуется бедностью эмоционального потенциала, который выражается затруднением понимания собственных
и чужих эмоций, чувств, непониманием тонких
нюансов своих и чужих переживаний и сложностью их выражения, как с помощью вербальной,
так и невербальной коммуникации: жестов, поз,
мимики. Дети с АЛТ как бы «изолируют», «вычеркивают» чувства, эмоции, окружающий мир
из своей жизни, при обращении – не смотрят в
глаза, отворачиваются, игнорируя собеседника и
окружающий мир сенсорных, тактильных раздражителей. При этом они не способны ориентироваться в своих и чужих чувствах и выражать их. У некоторых со временем, в связи с
психотравмирующими ситуациями, неблагоприятными социально-бытовыми условиями и
переживаниями, обостряется психосоматический статус. Но мотивы на лечение у них ослаблены. Они не стремятся к поиску выхода из ситуации. Могут скрывать свои переживания,
волнения, отказаться от своевременной терапии,
а при проведении терапии могут игнорировать
предписания врачей. В тоже время, некоторые
из них в поисках выхода из ситуации могут увЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

лекаться алкоголем или другими видами самолечения, не связанными с обращением к медперсоналу.
При симптоме ЭЛ у детей с СННС в подростковом и в более взрослом периоде жизни
выявляется уход от реального мира и погружение в мир фантазий. Появляются нереальные
планы, несоответствующие действительности, в
т.ч. психофизическому развитию. Они живут в
своем виртуальном мире, с внутренними и социальными разногласиями, придумывают и выдают за свои чужие действия, результаты чужих
достижений, рассказывают окружающим взрослым и сверстникам о дружбе со знаменитостями, в т.ч. описывают спортивные достижения,
сюжеты из кинофильмов и др. Они ставят перед
собой недосягаемые цели, планы и верят в реализацию своих высказываний. Однако когда
окружающие узнают об их лжи и необоснованных фантазиях, они превращаются в объект насмешек. При более глубоком ознакомлении с их
рассказами, можно выявить элементы паралогии
(paraloqia, греч. paraloqas – противный разум,
неразумный), обман и фантастическое содержание вымышленных действий и высказываний.
Также можно выявить элементы невротических
и соматоформных расстройств, расстройства
личности, умственной отсталости, расстройства
психологического развития, эмоциональные и
поведенческие расстройства и др.
У больных ЭЛ может сочетаться с иллюзией. При таком сочетании искажается восприятие реальной жизни, достижение намеченных
целей и их идентификация. Это восприятие мо-
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жет продолжаться на протяжении всей жизни.
Такие дети в микро- и макросреде могут быть
инициаторами конфликтных ситуаций и необоснованно обвинять других в этих конфликтах, не признают своих ошибок, «они всегда
правы». Их доводы для оправдания своих действий «примитивны» и могут вызвать у окружающих насмешки и негативизм в их адрес.
Такие подростки создают много проблем
в рамках семьи и коллектива, для воспитателей,
учителей, они легко попадают под чужое влияние, в т.ч. криминальных элементов.

Следует учесть, что при несвоевременно
принятых мерах и оказании неадекватного лечения, при неблагоприятных социальнобытовых условиях симптом АЛТ может проявиться у 70-80%, а симптом ЭЛ – у 20-30%
больных на протяжении всей жизни. Специалисты должны обратить внимание на появление
этого симптома и с первого дня лечения корректировать процесс медико- и психосоциальных
лечебно-реабилитационных мероприятий совместно с семьей, социальными работниками,
психологами, педагогами и др.

© В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов, 2013

В.М. РАХМАНОВ, Р.В. РАХМАНОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (ППТ) У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ (В Т.Ч. СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
(СННС) В СОЧЕТАНИИ С АУТИЗМОМ (А) И АУТИЧЕСКОГО КРУГА
РАССТРОЙСТВАМИ (АКР)
Несмотря на применяемые меры по профилактике нарушений слуха, А и АКР, наблюдается четкая тенденция к росту числа больных
с данными патологиями. Применяемые в настоящее время методы реабилитации больных
малоэффективны. Учитывая это, нами разработан целый комплекс психотерапевтических мероприятий по оказанию помощи таким больным. Одним из таких методов является ППТ. В
медико- и психосоциальной реабилитации детей
с ограниченными возможностями (в т.ч. с
СННС в сочетании с А и АКР) ППТ включает в
себя невербально- и вербально-когнитивные,
мотивационно-аффективные,
эмоциональносубъективные,
невербально-подражательные
манипуляции, целью которых является улучшение социального приспособления и коммуникации в микро- и макросреде и имеет следующие
особенности:
а) постановка цели – психотерапия. На
основе клинических и экспериментальнопсихологических исследований определяет, какие навыки или поведенческие расстройства
следует корректировать в процессе работы;
б) оценка проблемы – какие негативные
привычки следует убрать;
в) изучение мотивации в игре или индивидуальных позитивных откликов на социальные взаимоотношения и помощь больному в
реализации своих способностей.
По теории ППТ любое поведение человека при своем проявлении всегда выполняет какую-то функцию.
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У больных с ограниченными возможностями (в т.ч. с СННС в сочетании с А и АКР),
из-за дезадаптивного поведения, в процессе устранения этих проблем могут возникнуть новые
разрешающие проблемы и поведения. С этой
целью необходим конкретный план по управлению новыми, не предусмотренными, непредвиденными проблемами. В связи с этим, в стратегии ППТ с первых этапов реабилитации действия должны быть направлены на усиление более
продуктивного поведения и подавление нежелательного. Это ставит перед психотерапевтами
задачу усиления адекватного поведения.
ППТ предусматривает индивидуальное
занятие с медицинским психологом или коррекционным педагогом с последовательной поведенческой перспективой кондиционирования.
Классическая
модель
«стимул-реакция–
результат» предусматривает развитии необходимого навыка на небольшие последовательные
этапы. Каждый из этих этапов должен быть усвоен до того, как будет введен следующий. Для
достижения желательного поведения используются подсказки и стимулы (как позитивные, так
и негативные). Это вид интервенции является
эффективным в случае его приложения в интенсивной форме (20-40 часов на неделю).
При этом необходимо тщательно изучить
и больного, и его окружающих, определить, с
какими проблемами необходимо работать в первую очередь: первичное неотложное решение
(ауто- и гетерогенное агрессивное и ущербное
поведение); вторичное косвенное решение, коЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

торое поможет реализовать устранение основных неотложных проблем; комбинации этих
решений, при которых могут реализоваться поставленные цели и задачи.
Как показывает практика, с целью достижения необходимых позитивных сдвигов необходимо проведение или использование нескольких методов, в частности, сочетание поведенческой психотерапии с когнитивной бихевиоральной терапией, которое представляет собой синтез поведенческих методов с теорией (перера-

ботки) информационных воздействий, является
обучающей практикой, направленной на формирование у пациентов новых паттернов поведенческих реакций.
В процессе реабилитационных мероприятий ППТ одновременно является и обучающей.
При этом дезадаптивные, личностные, поведенческие расстройства в процессе психотерапии
изменяются, при целенаправленном и поэтапном обучении и самообучении активизируются
когнитивные (психогенные) процессы.

© В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов, 2013

В.М. РАХМАНОВ, Р.В. РАХМАНОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (ТОП)
У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СЕНСОРНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (ОСВ)
В СОЧЕТАНИИ С АУТИЧЕСКОГО КРУГА РАССТРОЙСТВАМИ (АКР)
По данным статистики в последнее десятилетие количество детей с ОСВ в сочетании с
АКР неуклонно растет. Учитывая это, а также
низкую эффективность применяемых лечебнореабилитационных мероприятий, нами впервые
разработана и внедрена в практику ТОП, для
реабилитации подобных больных.
ТОП в системе реабилитации детей с
ОСВ в сочетании с АКР является одним из методов психотерапии, направленным на осознание больным ребенком позитивных и «негативных» телесных ощущений, которые создаются
искусственно самим медперсоналом (врачом,
реабилитологом).
Особенности ТОП у детей с ОСВ в сочетании с АКР в том, что она коренным образом
отличается от общепринятых ТОП, которая, в
основном, ориентирована на изучение своего
тела, ощущений, осознание больным телесных
ощущений, на исследование того как желания,
потребность, чувства проявляются в разнообразных телесных состояниях и помочь больным
реалистическим способом избавиться от негативных явлений в этой области. При этом особое внимание уделяется позитивному отношению между терапевтом (руководителем группы)
и каждым участником, применяя метод поощрения и поддержки отдельных участников группы,
индивидуально для каждого больного.
В предложенной методике ТОП является
составной частью интегративного подхода, направленная на коммуникативную сферу, при
отсутствии перцепции, до появления позитивных откликов со стороны самих пациентов.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ТОП включает в себя понятия «энергия»,
«мышечная броня», «почва под ногами».
В понятии «энергия» изучается тело в основе его биоэнергетических процессов, которые
способствуют коммуникативности, в т.ч. и психосоматическим нарушениям и их лечение (устранение) способствует активизации социальных
взаимоотношений, целенаправленных личностных, поведенческих перенапряжений, которые
способствуют реабилитации.
В понятии «мышечная броня» изучают
различные мышечные напряжения и их связь с
психотравмирующими ситуациями, перенапряжениями и индивидуальная способность каждого пациента найти выход из ситуации.
При этом с диалектической точки зрения,
формирование характера, личности и «мышечной брони», физическое тело и психика в этом
процессе взаимосвязаны.
В процессе ТОП прошлые (перинатальный период) и настоящие (постнатальный период) психотравмирующие и негативные социальные условия, которые тормозят естественное
развитие психоречевых, психомоторных и психосенсорных процессов, становятся бессознательными.
В понятии «почва под ногами» подразумевается не только реальная физическая опора,
но и метафорическое выражение фрейдовского
принятия реальности.
При этом, чем прочнее и сильнее ощущения и контакт с психотерапевтом, с реальным
микро- и макромиром и больше перенапряжение
в процессе терапии, тем лучше результаты и
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больше изменений в личности и поведении
больного.
В процессе ТОП физиологические, в т.ч.
сенсорные, перенапряжения способствуют растормаживанию деформированных паттернов
психомоторики, застойных мышечных движений, которые в дальнейшем становятся привычками вне сознания, вплоть до автоматизма.
Физический контакт и выраженное психоэмоциональное перенапряжение способству-

ют высвобождению у больного негативных
эмоций с замещением их позитивными эмоциями и появлением невербальной, подражательной
и вербальной конфронтации, дыхательных перенапряжений и эмоциональной разрядки, усложняя его более длительными воздействиями
для возникновения новых чувств, до появления
вербальной связи и взаимными действиями со
стороны пациента.

© В.М. Рахманов, Р.В. Рахманов, 2013

В.М. РИЖИК, А.О. СКОРОХОДА, В.І. ПОПОВИЧ, П.Ф. ДУДІЙ
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ ВУХА: МОЖЛИВОСТІ ТОЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Доброякісні пухлини уражають зовнішнє,
середнє і внутрішнє вухо. Вони можуть бути
первинними і вторинними. Первинні – це пухлини, що виникають з тканини вуха, вторинні –
розповсюдження з сусідніх анатомічних утворень.Рання діагностика та своєчасне лікування
пацієнтів із доброякісними пухлинами скроневої
кістки є актуальним питанням сучасної отоларингології. Правильний вибір діагностичного
методу обумовлює подальшу тактику ведення та
результати лікування пацієнтів. Тісний зв'язок
між анатомічними структурами, наявність тонкої барабанної перетинки є найбільш частою
причиною переходу патологічного процесу з
однієї ділянки вуха на іншу. Крім того, участь
скроневої кістки у формуванні середньої та задньої черепних ям потребує оцінки відношення
новоутворів до головного мозку.
Мета: вивчити ефективність мультиспіральної комп’ютерної томографії (МСКТ) в діагностиці та диференціальній діагностиці доброякісних пухлин скроневої кістки.
Матеріали і методи. В умовах ОКЛ м.
Івано-Франківська та ДУ «Науково-практичний
центр променевої діагностики АМН України» за
допомогою МСКТ обстежено 82 пацієнтаз підозрою на наявність пухлинного ураження. В результаті обстеження виявлено: поліпи зовнішнього слухового проходу – 4 випадки (4,87%),

гіперостози – 8 (9,75%), остеоми – 8 (9,75%),
хондроми – 6 (7,3%), гломусні пухлини – 32
(39,0%), фіброзні дисплації – 7 (8,53%), невриноми слухового нерва – 17 (20,73%).
Результати. Класичні рентгенологічні
методики для вивчення скроневих кісток, якими
користувалися рентгенологи та отіатри з часу
відкриття рентгенівських променів виявилися
недостатньо інформативними при багатьох патологічних процесах, в тому числі і доброякісних новоутворів вуха. Метод МСКТ завдяки
високій природній тканинній контрастності та
можливостям багатоплощинності без зниження
якості зображення став приорітетним в розпізнаванні патологічних процесі цієї складної анатомічної структури. Спіральна комп’ютерна томографія скроневих кісток високого розрізнення
виконувалася поліпозиційно: в аксіальній та
фронтальній проекціях, що зумовлено складністю будови скроневої кістки та різним площинним розташуванням та проводилася за програмою обстеження внутрішнього вуха з кістковою
реконструкцією. Високе розрізнення досягалося
товщиною зрізу 1 мм при кроку томографа 1 мм.
Золотим стандартом для виявлення цієї патології є МСКТ. Точність МСКТ-діагностики доброякісних пухлин скроневої кістки становить
92,6%,
чутливість
96,4%,
специфічність
88,8%.
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А.И. РОЗКЛАДКА, А.С. ЖУРАВЛЕВ, Е.В. ДЕМИНА (КИЕВ, ХАРЬКОВ; УКРАИНА)
РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИИ СЕНСОНЕВРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СЛУХА
И ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛЕЕРОВ
В последнее время звуковой фон, окружающий человека, постоянно возрастает, что
негативно сказывается на здоровье в целом и
состоянии слухового анализатора, в частности.
Наряду с производственными шумами
существуют различные бытовые, коммунальные, а также звуковые нагрузки, получаемые
при использовании различной звукоусиливающей аппаратуры: плееры, дискотеки. В работах
многих авторов указывается на негативное
влияние шума на центральную нервную, сердечно-сосудистую
системы,
желудочнокишечный тракт.
На сегодняшний день, несмотря на многочисленные исследования, механизм развития
сенсоневральной тугоухости изучен не до конца, что и обуславливает разнообразие методов
лечения данной патологии. Многие авторы сходятся во мнении, что ведущую роль в развитии
сенсоневральной тугоухости играет сосудистый
фактор. Также в литературе имеются данные о
метаболических изменениях в слуховых сенсорных структурах и которые заключаются в нарушении регуляции в антиоксидантной системе.
Однако, не утратила свою актуальность и профилактическая направленность в комплексном
лечении сенсоневральных нарушений слуха,
особенно шумового генеза.
В связи с вышеизложенным нами были
проведены корригирующие мероприятия у
пользователей плееров и оценены их результаты.
Были проанкетированы студенты Харьковского национального медицинского университета на предмет использования плееров. Обследовано 85 лиц в возрасте от 21 до 28 лет, которые слушают музыку через плееры. 48 из них
не предъявляли каких-либо жалоб со стороны
слухового анализатора (I клиническая группа), а
37 человек имели жалобы: шум, писк в ухе,
снижение слуха (II клиническая группа). Всем
им была рассчитана ежемесячная аудиологиче-

ская нагрузка, которая вычислялась следующим
образом: количество часов прослушивания музыки в день умножалось на количесвто дней в
месяце, в течение которых человек слушал музыку. Так, у лиц, предъявляющих жалобы со
стороны слухового анализатора, такая нагрузка
составляла около 30 часов в месяц, а у лиц, не
имеющих подобных жалоб - около 20 часов.
Предложенный нами комплекс
лечебно-профилактических мероприятий включал ограничение ежемесячной звуковой нагрузки – не более 20 часов в месяц и использование
препаратов танакан, альмефрол, ново-пассит.
Выбор указанных препаратов обусловлен основными патогенетическими механизмами воздействия шума на организм человека, а также
выявленными субъективными и объективными
изменениями слуховой функции и церебральной
гемодинамики. Танакан назначали по 1 таблетке
× 3 раза в день в течение 1 месяца, альмефрол –
по 1 капсуле 1 раз в день в течение 1 месяца и
ново-пассита – по 5 мл ×3 раза в день в течении
1 месяца.
Для оценки эффективности предложенного комплекса корригирующих мероприятий нами оценивались результаты тональной пороговой аудиометрии в обычном и расширенном
диапазоне частот, импедансометрии, регистрации коротколатентных слуховых вызванных
потенциалов и реоэнцефалографии. Также учитывалась и динамика жалоб аурального и экстрааурального характера у пользователей плееров.
Установлено, что использование описанного корригирующего комплекса значительно
улучшает все показатели субъективной и объективной аудиометрии и приводит к уменьшению
или исчезновению указанных жалоб. Это позволяет использовать его на практике для профилактики и коррекции сенсоневральных нарушений слуха и мозговой гемодинамики у пользователей плееров.
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А.І. РОЗКЛАДКА, Т.П. ЛОЗА, І.А. БЄЛЯКОВА, Т.Ю. ХОЛОДЕНКО, В.І. ЛУЦЕНКО, С.П. ЧАЙКА
(КИЇВ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ СЛУХУ У ДІТЕЙ
ЗА СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ МОЗ УКРАЇНИ
В нашій країні близько 5 % дітей страждає на приглухуватість, а 2-3 дитини з кожної
тисячі мають незворотну її форму, так звану
сенсоневральну приглухуватість чи глухоту.
Кількість дітей в Україні, які отримали інвалідність внаслідок глухоти становить 5,7% від загальної кількості дітей інвалідів. Ураження слухової системи є перепоною для розвитку дитини
в цілому та її мовної комунікації.
На основі проведеного аналізупорушень
слуху у дітей за статистичнимиданими МОЗ
України були отримані наступні результати.
Вивчення основних статистичних показників по виявленню дітей зі зниженням гостроти слуху за 2008-2011 роки за даними ЛОРслужби МОЗ України показало, що середній
показник виявлення дітей зі зниженням слуху
по Україні в 2008 році становив 1,10 на 1000
оглянутих дітей, в 2009 році – 1,09, в 2010 році –
1,08 і в 2011 році – 1,06.
Нами також був проведений аналіз показників виявлення дітей зі зниженням слуху в
окремих вікових групах за 2008-2011 роки по
регіонам України.
Аналіз даних показав, щов усіх обстежених вікових групах не було зафіксовано статистично достовірних відмінностей в досліджуваних показниках в залежності від років спостереження (2008-2011 роки). В той же час спосте-

рігались зміни показників виявлення дітей зі
зниженням слуху в залежності від їх віку. Мінімальна кількість дітей зі зниженням слуху на
1000 обстежених була характерна для вікової
групи до 6 років.
Для вікової групи 6 років спостерігалось
суттєве (приблизно в 2 рази) зростання цього
показника, який досягав максимального рівня
для вікової групи 7 років. Це зростання порівняно з дітьми до 6 років збільшувалось приблизно
в 4 рази. Треба зазначити, що для вікових груп
8-14 та 15-17 років було характерним зниження
виявлення дітей з патологією слуху, яке становило на 1000 обстежених від 2,74 до 3,12.
Таким чином, в найбільшому ступені виявляється порушення слуху у дітей в період підготовки до школи – 7 років, коли вони проходять повний медичний огляд усіх спеціалістів,
включаючи отоларинголога. В подальшому в
період навчання від 8 до 17 років школярі також
знаходяться під постійним наглядом спеціалістів, які виявляють порушення слухової функції.
Саме це і зумовлює високі показники виявлення
дітей зі зниженням гостроти слуху в цей період
в межах всієї України.
Отримані дані вказують на потребу приділити особливу увагу обстеженню слуху у дітей молодшої вікової категорії – до 6
років.

© А.І. Розкладка, Т.П. Лоза, І.А. Бєлякова, Т.Ю. Холоденко, В.І. Луценко, С.П. Чайка, 2013

А.І. РОЗКЛАДКА, Т.Ю. ХОЛОДЕНКО, І.А. БЄЛЯКОВА, О.Д. МИКИТЕНКО, В.І. ЛУЦЕНКО,
Т.П. ЛОЗА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНОЮ
ДОЛІНГВАЛЬНОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ТА ГЛУХОТОЮ
Сучасні досягнення медицини та генетики
обумовили розробку нових методів діагностики
спадкових порушень слуху, необхідних для
практичного вирішення проблем реабілітації
слуху в прелінгвальному періоді та прогнозуванні потомства в родинах, які обтяжені порушеннями слуху неясного ґенезу.
Порушення слуху, яке виникає внаслідок
генетичних дефектів, часто лишається нерозпі-
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знаним і багато хворих з родинною глухотою
ніколи не були досліджені для визначення вірогідності спадкової глухоти.
Дослідженнями вітчизняних та зарубіжних учених встановлено, що кожна друга людина у світі є носієм прихованого генного дефекту.
Генетично обумовлена, так звана спадкова глухота, передається як за рецесивним, так і
за домінантним типом. Домінантна глухота зуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

стрічається значно рідше, ніж рецесивна і частіше спостерігається в родинах, у яких батьки
знаходяться у кровному родстві.
Все викладене вище свідчить про те, що
питання виникнення спадкової глухоти потребують досконалого вивчення.
Завдання даної роботи – виявити частоту
мутацій 35delG в гені GJD2 у дітей з прелінгвальною приглухуватістю та глухотою.
Біоматеріалом для ДНК – діагностики
нейросенсорноїнесиндромальної приглухуватості та глухоти слугувала периферична кровоб’ємом 1,0 мл, яку набирали в вакуумні стерильні пробірки. Молекулярно-генетичне дослідження проводити в клініці репродуктивної медицини „Надія”. Мутацію 35delG визначали методом ПЦР в режимі реального часу з використанням 7500 Real-Time PCR System (Applied
Biosystems, США) та синтезированого тестнабору Custom Taq Man SNP Genotyping Assay
(Applied Biosystems, США) за умовами, рекомендованими виробником.
Роботу виконано в ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН
України». Було обстежено 57 дітей з сенсоневральною приглухуватістю та глухотою у віці від

2 до 7 років, у яких визначити причину втрати
слуху було неможливо. У всіх дітей за даними
суб’єктивної та об’єктивної аудіометрії виявлена IV-V ступінь втрати слуху по типу звукосприймаючого апарата.
Всім дітям була проведена ДНКдіагностика нейросенсорної несиндромальної
приглухуватості для виявлення мутації в гені
GJB2. В результаті проведення ДНКдіагностики виявлялось, що 26 дітей були носіями мутації гена нейросенсорної несиндромальної приглухуватості, з них 14 дітей являлися
носіями мутації с.35delG гена GJB2 (Сx26) у
гетерозиготному стані. 12 дітей були носіями
мутації с.35delG гена нейросенсорної несиндромальної приглухуватості GJB2 (Сx26) у гомозиготному стані. Однак, результат аналізу не виключав можливості наявності мутацій в інших
сайтах гена.
Всі діти та їх батьки були проконсультовані лікарем-генетиком. Їм були дані належні
рекомендації, а саме: з метою підвищення інформативності діагностики – дослідження батьків
дитини на предмет наявності мутації с.35delG
гена конексину – 26; при подальшому плануванні сім’ї.
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А.І. РОЗКЛАДКА, І.А. БЄЛЯКОВА, Т.Ю. ХОЛОДЕНКО, В.І. ЛУЦЕНКО, Т.П. ЛОЗА, С.П. ЧАЙКА
(КИЇВ, УКРАЇНА)
СКРИНІНГОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ У НОВОНАРОДЖЕНИХ
ТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
Зниження слуху – найбільш поширена патологія новонароджених, яка зустрічається у 1-3
на 1000 новонароджених загалом здорових дітей, та у 2-4 дітей на 100 новонароджених, які
перебували з різних причин у відділенні інтенсивної терапії.
Необхідність ранньої активної діагностики порушень слуху у дітей не викликає сумнівів.
Перші два роки життя дитини є основними для
розвитку зв'язків між слуховою і мовною зонами кори головного мозку. Саме проведення реабілітації в ранньому віці дозволить дитині опанувати мову і повноцінно інтегруватися в суспільство. Методика скринінгу повинна сприяти
виявленню всіх дітей з істотним двобічним
зниженням слуху – понад 35 дБ втрати слуху на
краще чуюче вухо.
Основні завдання масового скринінгового
обстеження:
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

1. Раннє виявлення дітей з факторами ризику по приглухуватості та глухоті.
2. Направлення дітей з виявленим ризиком порушення слухової функції в спеціалізовані заклади для поглибленого обстеження та медико-психологічного консультування.
3. Облік дітей з вадами слуху для створення банку даних для визначення потреб в необхідних технічних засобах корекції та компенсації порушень слухової функції.
4. Рання реабілітація дітей з приглухуватістю та глухотою на основі результатів скринінгового обстеження.
5. Надання консультативної допомоги батькам з питань реабілітації дітей зі зниженим
слухом.
Перший етап складається з прогностичного скринінгового обстеження за факторами
ризику (під час вагітності) та скринінгового ау-
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діологічного обстеження новонародженого, а
саме рефлексометрії (реєстрація безумовнорефлекторніх реакцій), а при наявності обладнання – виявлення зниження слуху на основі
реєстрації отоакустичної емісії, скринінгової
імпедансометрії.
В разі відсутності необхідного обладнання обов’язково застосовується визначення порушень слуху за наявністю безумовних орієнтовних рефлексів у відповідь на звукові подразнення. Реакція дитини повинна відповідати її
віку (який становить від 2-3 тижнів до 1,5-2 років) і може проявлятись не тільки активізацією
викликаних рухів, а й можливим їх гальмуванням. Крім того, використовується слухова рефлексометрія – оцінка реакції дитини на дію широкополосного шуму при рівні 90-95 дБ. При
цьому
проявляються
ауро-кохлеопальпебральний, орієнтаційний, папілярний рефлекси або їх відсутність.
В даний час в якості поширеного і сучасного скринінгового методу для виявлення порушень слуху у дітей перших років життя широко застосовується реєстрація затриманої викликаної отоакустичної емісії (ЗВОАЕ), що виконується достатньо легко і швидко. Однак існує залежність реєстрації ОАЕ від стану середнього вуха і зовнішнього вуха, що може призводити до хибно позитивних результатів, які становлять до 5%. Відсутність затриманої викликаної ото акустичної емісії не повинна розцінюватись як кінцева ознака порушення слухової функції. Це, в першу чергу, вказує на те, що ця дитина обов’язково потребує обстеження за повною аудіо логічною програмою, яка включає
реєстрацію коротколатентних слухових викликаних потенціалів, імпедансометрію.
Імпедансометрія дозволяє об’єктивно виявити патологію середнього вуха, надати своєчасне адекватне лікування та сприяє зменшенню

хибно позитивних результатів реєстрації ото
акустичної емісії.
На другому етапі, діти навіть зі сприятливим результатом прогнозу після виписки з пологового будинку беруться під диспансерний нагляд у поліклініці за місцем проживання і підлягають контрольному обстеженню у 2 та 6 місячному віці, а далі з інтервалом 6 місяців до 3 років.
Також проводиться інструктаж батьків по
проведенню поведінкового скринінгу слуху дитини на основі визначення її реакції на звуки.
Коротколатентні слухові викликані потенціали стовбура мозку (КСВП ) відображають
активність всього слухового шляху, а їх реєстрація в меншій мірі залежить від стану звукопровідної системи, що обумовлює більш високу
чутливість і специфічність даного методу в порівнянні з реєстрацією викликаної акустичної
емісії. Реєстрація КСВП дає найбільш високий
відсоток достовірних даних – до 80-90 %. Однак
сам процес запису КСВП набагато триваліший,
вимагає значного технічного забезпечення і в
переважній більшості випадків дослідження
слуху у дітей може успішно проводитись лише в
стадії сну.
Профілактичні заходи щодо вродженої
сенсоневральної приглухуватості необхідно запроваджувати ще задовго до народження дитини.
Разом з отоларингологами, акушерамигінекологами, сімейними лікарями, сурдологами, сурдопедагогами лікарями-генетиками слід
проводити відповідну санітарно-освітню роботу
про можливі негативні наслідки впливу перенесених інфекцій захворювань, вживання ототоксичних лікарських препаратів, впливу радіації
та хімічних токсичних речовин, розвитку інтоксикаційного синдрому, тощо на стан слухового
аналізатора під час вагітності жінки.

© А.І. Розкладка, І.А. Бєлякова, Т.Ю. Холоденко, В.І. Луценко, Т.П. Лоза, С.П. Чайка, 2013

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, П.В. АНДРЕЕВ, А.В. ХАРЬКОВСКИЙ, С.Н. СЕРДЮК, Ю.В. АЛАГОС
(ДОНЕЦК, УКРАИНА)
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЕЛИ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛИТА
Проблема хронического тонзиллита является одной из самых актуальных в современной
оториноларингологии. Одним из спорных моментов в тонзиллярной патологии являются вопросы классификации. В классификации И.Б.
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Солдатова (1975) острые тонзиллиты делятся на
первичные и вторичные ангины (к которым относится в том числе и ангина при инфекционном мононуклеозе (ИМ). Одним из ведущих
симптомов ИМ является поражение небных
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

миндалин – острый тонзиллит, что позволило
И.Б. Солдатову включить данное заболевание в
классификацию тонзиллитов как вторичный
острый тонзиллит. Поскольку некоторые симптомы ИМ (интоксикация, лимфоаденопатия,
лейкоцитоз) характерны и для первичных (неспецифических бактериальных) тонзиллитов на
практике происходит смешение этих нозологических форм в единое понятие ангины (острого
тонзиллита). На наш взгляд эти процессы сходны только по внешним (фарингоскопическим)
признакам и вызывают различные изменения в
организме.
Целью работы явилось выявление особенностей иммунологического статуса при различных формах рецидивирующего острого тонзиллита: после перенесенного ИМ или на фоне
латентной ВЭБ инфекции и в случае серонегативных результатов ВЭБ тестирования.
Материалы и методы. Работа основана
на результатах наблюдения за 48 пациентами с
рецидивирующими острыми тонзиллитами. Из
них в группу наблюдения включены 27 пациентов в возрасте от 2 до 23 лет у которых в анамнезе в течение последнего года верифицирован

ИМ, либо оказались позитивными результаты
серологических методов выявления ВЭБ. Группа сравнения состояла из 21 ребенка в возрасте
от 2 до 9 лет с негативными результатами серологических тестов к ВЭБ.
При первичном осмотре пациенту проводилась фарингоскопия, взятие мазков на флору
и чувствительность к антибиотикам из носа и
глотки, исследование слюны на IgAs, острофазовые показатели в периферической крови, титр
АСЛО, серологические тесты к ВЭБ, ПЦР к
пиогенному стрептококку (БГСА).
Пациенту проводился курс консервативной терапии включавший в себя промывание
лакун миндалин растворами антисептиков, массаж слизистой миндалин с раствором Люголя
(при выявлении клинических признаков микотического поражения – раствором «Кандида»),
курс УФО глотки.
После проведенного курса терапии проводилось повторное исследование слюны на
IgAs, мазков на флору (через 3-4 недели после
первичного анализа).
Результаты исследования приведены в
таблице.

Исследованные клинические показатели при рецидивирующих тонзиллитах,
ассоциированных с ВЭБ инфекцией, и в группе сравнения
Показатель

Группа наблюдения

Группа сравнения

Уровень IgAs (до лечения)

105,02±13,2

145,3±36,5

Уровень IgAs (после лечения)

118,71±15,1*

229,1±50,4*

13,05±6,5*

59,56±15,3*

51,8 /37,03

33,3/23,8

62,9

76,1

7,4

23,8

Прирост уровня IgAs %
Микотическое поражение (в %) (клинически /
подтвержденное лабораторно)
Выделение патогенной или условно-патогенной
флоры (в %)
Повышение острофазовых показателей (% )
*Разница статистически достоверна.

При анализе полученных данных видно,
что в случае рецидивирующих острых тонзиллитов ассоциированных с ВЭБ инфекцией наблюдается выраженная иммуносупрессия. Наиболее четко иммунодефицит выявляется в отношения прироста уровня IgAs. Таким образом,
можно говорить о выраженном угнетении гуморального звена местного иммунитета.
Полученные результаты согласуются с
литературными данными [4], которые свидетельствуют о преимущественном тропизме вируса к В-лимфоцитам. Как известно, вирус Эпштейна Барра приводит как к непосредственноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

му снижению выработки иммуноглобулинов в
ВЭБ+ В-лимфоцитах, так и за счет уменьшения
их (В-лимфоцитов) количества вследствие действия цитотоксических клеток.
Тем не менее, можно с уверенностью говорить о развитии вторичного иммунодефицита
на фоне ВЭБ ассоциированных рецидивирующих тонзиллитов. Таким образом, в данном случае тонзилэктомия не показана, поскольку приведет к еще более выраженному иммунодефициту.
Незначительное количество случаев повышения острофазовых показателей при ВЭБ
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ассоциированных тонзиллитах говорит о меньшем повреждении соединительной ткани даже
на фоне выраженной имуносупрессии, и также
является контраргументом в отношении удаления миндалин.
Таким образом, на основании полученных
результатов можно сделать следующие выводы.
1. ВЭБ-ассоциированные тонзиллиты
приводят к выраженной иммуносупрессии как
гуморального, так и клеточного звена местного
иммунитета в глотке.

2. Частые рецидивы ангин, связанных с
ВЭБ инфекцией, следует расценивать не как
декомпенсацию тонзиллита, а как иммунодефицитное состояние, нуждающееся в проведении
иммунотропной терапии, а не тонзилэктомии.
3. Все случаи рецидивирующих тонзиллитов нуждаются в проведении дополнительной
диагностики ВЭБ инфекции
4. Микотическое поражение миндалин
может являться одним из признаков латентной
ВЭБ инфекции.

© К.Г. Селезнев, П.В. Андреев, А.В. Харьковский, С.Н. Сердюк, Ю.В. Алагос, 2013

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, И.Е. БЕРЕСТ, К.А. ХОМЯКОВ (ДОНЕЦК, ЛУГАНСК)
МОРФОТИП ФАЦИЙ НОСОВОГО СЕКРЕТА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ РИНОСИНУСИТА
Нарушения мукоцилиарного клиренса
(МЦК), обусловленные мукоцилиарной недостаточностью, занимают в патогенезе различных
форм риносинусита главенствующее место. В то
же время состояние мукоцилиарной системы
при данной патологии изучено не в полной мере
и не всегда учитывается при лечении.
Оценка транспортной функции полости
носа является основным методом оценки состояния мукоцилиарной системы. На сегодняшний день ни один из методов диагностики самостоятельно не дает комплексной оценки состоянию МЦК слизистой оболочки полости носа. В
связи с этим остается актуальным поиск новых
неинвазивных методов экспресс-диагностики
функционального состояния МЦС полости носа.
Эффективным направлением в решении
данной проблемы в настоящее время является
новый диагностический подход – «морфология
биологических жидкостей человека». Метод
клиновидной дегидратации позволяет получить сухую пленку исследуемой жидкости –
фацию. Структура фации биологической
жидкости несет в себе интегрированную информацию обо всех имеющихся в ней многосложных молекулярных взаимосвязях, которые особым образом упорядочены и трансформированы на макроскопический уровень.
Данный диагностический подход позволяет решить задачу преобразования молекулярных
процессов, протекающих в носовом секрете, в
диапазон видимых структурных зон в форме
устойчивых твердофазных образований, что
может служить основой для диагностики со-
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стояния МЦС при различных заболеваниях полости носа и околоносовых пазух.
Нами проведено изучение характеристик
морфотипа фаций носового секрета (НС) у 175
пациентов с риносинуcитами. Забор НС осуществлялся по методике, предложенной Берест
И.Е. и соавт. Исследование проводили по методу клиновидной дегидратации Шабалина В.Н.,
Шатохиной С.Н.
При анализе морфотипа фации учитывали
зональность соотношение отношение (формирование периферической, переходной и центральной зон, соотношение их площадей) и форму
кристаллов центральной зоны.
При проведении анализа структурных характеристик твердой фазы НС в сопоставлении
с
данными
проведенного
клиниколабораторного обследования, оказалось, что в
87-94% случаев морфотип фации соответствует
определенным патогенетическим изменениям,
происходящим в слизистой оболочке полости
носа при различных формах и стадиях ринитов
и риносинуcитов.
Для пациентов, у которых отмечались
наиболее выраженные клинические проявления
патологического процесса, характерными были
фации с неизмененной пропорцией площадей
центральной, переходной и периферической зон
и наличием густой сети кристаллов в виде
«снежинок» или «звездочек».
«Древовидные» структуры, формирующие «снежинки» с более тонкими ветвями или
образующие фигуры, напоминающие цветок,
наблюдались при отеке слизистой оболочки поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

лости носа, обусловленном венозным застоем
(при нейровегетативном рините).
При серозной экссудации с незначительным содержанием биологически активных веществ, «древовидные» кристаллы выявлены в
центральной зоне фаций пациентов. В этом случае отмечено, что линейные кристаллы располагаются не радиально, а в одном направлении,
примерно параллельно, и общая картина напоминает скопление водорослей. При этом соотношение площадей зон сохранялось в нормальной пропорции.
При процессах, отличающихся высоким
содержанием биологически активных веществ в
серозном экссудате, типичным было резкое угнетение линейных кристаллов в центральной
зоне, их «сжимание». Зональность фаций не
претерпевает значительных изменений.
При выраженных проявлениях патологического процесса с экссудацией слизистого,
слизисто-гнойного или гнойного характера
(риносинуcит, острый ринит) отмечено заметное
уменьшение площади центральной зоны (до
50%), отсутствие переходной зоны и значительное увеличение площади периферической зоны
При ярко выраженной экссудации гнойного характера в фациях наблюдалась частичная
или полная деградация кристаллов, не происходило формирования зон, преобладали мелкозернистые аморфные белковые структуры.
Полученные нами результаты свидетельствуют о неспецифичности морфотипов твердой
фазы носового секрета в отношении отдельных
нозологических единиц. Анализ полученных
данных свидетельствует, что фации носового
секрета отражают патологическое состояние

мукоцилиарного аппарата за счет фиксированной картины определенного этапа патогенетических изменений, происходящих в слизистой
оболочке полости носа.
Фацию НС можно считать визуальным
отражением активности мукоцилиарного аппарата полости носа, по которому можно судить о
состоянии МЦК, поскольку её морфотип определяется количественным и качественным содержанием белков и солей в НС, задающих физико-химические параметры НС, которые в
свою очередь являются определяющими для
выполнения защитной функции МЦС – фильтрации, нейтрализации, инактивации физических, химических и биологических агентов, попадающих в полость носа.
Перспективным представляется проследить наличие корреляций между характеристиками морфотипа фаций носового секрета и показателями состояния мукоцилиарного аппарата
в комплексе и разработка на этой основе критериев оценки состояния мукоцилиарного клиренса, что позволит аргументировано определять
эффективность и достаточность терапевтических программ, вносить в них необходимую
коррекцию, определять необходимость и направление реабилитационных мероприятий.
Проведенное исследование не охватывало
всех патологических процессов полости носа
(например, в исследование не были включены
пациенты с атрофическими, гипертрофическими, дистрофическими, диспластическими и неопластическими процессами). В связи с этим
следует предположить, что расширенное и дополненное исследование позволит уточнить и
откорректировать описанные закономерности.

© К.Г. Селезнев, И.Е. Берест, К.А. Хомяков, 2013

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, З.Т. КЛИМОВ, А.В. УТКИНА (УКРАИНА, ДОНЕЦК)
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ Т – 3,4
Опухоли околоносовых пазух (ОНП) составляют 8-10% всех опухолей головы и шеи
(Jatin Shah, 2003). Злокачеcтвенные опухоли
чаше всего локализуются в верхнечелюстной
пазухе (ВЧП) и составляют 60-65% в структуре
опухолей ОНП. От 70 до 90% опухолей ВЧП
диагностируется на стадии Т3–Т4 (А.М. Сдвижанов, 1998). По данным национального канцер-реестра в Украине за 2002-2004 годы злокачественные новообразования ОНП выявлены по
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

стадиям: I-II – 13,3%, III – 30,4%, IV – 29,1%,
стадия не определена – 27,2% (Д.И. Заболотный,
2011).
Целью работы являлось изучение распространенности опухолевого процесса и разработка эффективного хирургического лечения злокачественных опухолей ВЧП.
Материалы и методы. В клинике ЛОРболезней ДОКТМО с 2005 по 2012 годы обследовано и прооперировано 128 пациентов со зло-

267

качественными опухолями ВЧП, Т-3,4. На III
стадии заболевания опухолевый процесс диагностирован у 41(32%) пациента, IV стадия выявлена у 62 (48,5%). У 25 (19,5%) стадия опухолевого процесса не диагностирована, между Т-3
и Т-4. Для уточнения распространенности процесса использовалась контрастная компьютерная томография, и магнитно резонансная томография, конусно лучевая томография, ультразвуковая диагностика клетчаточных пространств шеи. Всем пациентам выполнена комбинированная синусотомия при необходимости
производилось удаление верхней челюсти – 6
(4,7%), удаление скуловой кости – 1(0,8%), экзентерация орбиты – 3 (2,3%).
Полученные результаты. У пациентов с
III стадией заболевания производилась комбинированная гаймороэтмоидотомия по предложенной нами методике (З.Т. Климов, 2005) во
всех случаях видимо удалось абластично удалить опухолевый процесс.
В группе больных с IV стадией удалось
добиться видимой абластики у 3 (2,3%) пациентов с экзентерацией орбиты, у 4 (3,1%) с резекцией верхней челюсти, у 1 (0,8%) с экзентерацией орбиты и резекцией скуловой кости, у 5
(3,9%) с распространением опухоли в преддверье носа. Во всех случаях выполнялась комбинированная гаймороэтмоидотомия.
У пациентов с не диагностированной стадией опухолевого процесса Т-3 или Т-4 дополнительно проводилась конусно лучевая томография, которая позволила уточнить локализа-

цию процесса в верхней челюсти, скуловой кости, орбите в 16 (12,5%) случаях, в этих случаях
у 14 (10,9%) выполнена комбинированоя гаймороэтмоидотомия, а в 2 (1,6%) комбинированная
гаймороэтмоидотомия с резекцией верхней челюсти.
С III стадией заболевания рецидивирование процесса составило 57%. Низкий процент
рецидивирования в этих группах объясняется
тем, что опухоли не выходили за пределы костных структур ОНП, что позволяло вскрыть пораженные пазухи и провести их адекватную ревизию.
У пациентов с IV стадией рецидивирование процесса составило 95%. Наибольший процент рецедивов отмечен у пациентов с разрушением латеральной стенки ВЧП и прорастанием
опухоли в крылонебную ямку. У больных, где
преимущественный рост опухоли был направлен в область твердого неба, альвеолярный отросток или преддверье носа рецидивов заболеваний мы наблюдали в 4 случаях из 11. Это может быть связано с хорошей абластикой при
удалении новообразования одним блоком.
Выводы. Учитывая относительно доброкачественное течение злокачественных образований ВЧП, следует отметить, что хирургическое лечение с последующей лучевой терапией
должно быть выполнено на любой стадии опухолевого процесса. Для уточнения распространенности опухолевого процесса в альвеолярном
отростке верхней челюсти необходимо проведение конусно лучевой томографии.

© К.Г. Селезнев, З.Т. Климов, А.В. Уткина, 2013

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, О.В. МАЛЕЕВ, С.А. ДОЛЖЕНКО, С.Н. СЕРДЮК (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАННЕЙ СТАДИИ РАКА ГОРТАНИ
Несмотря на большое количество исследований, ранняя диагностика и лечение злокачественных заболеваний гортани остается актуальной. Высокий процент диагностических
ошибок обусловлен особенностями анатомического строения гортани.
В нашей клинике используется поэтапный
метод эндоскопии гортани. Диагностическая
последовательность: 1. Непрямая ларингоскопия; 2. Эндоскопия 700 телескопом, выполненная с помощью ксенонового белого света, которая полностью охватывает диапазон длин волн.
3. Стробоскопия, определяющая амплитуду
движения голосовых складок, что позволяет
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выявлять рак на ранних стадиях, который проявляется в виде неподвижного сегмента голосовой складки; 4. Гибкая видиофиброэндоскопия
при неблагоприятной анатомии гортани.
За 2 года было обследовано 246 пациентов со злокачественными заболеваниями гортани. Под наблюдением находились больные в
возрасте от 41 до 75 лет. Преимущественно это
были мужчины (79,5%), причем 68,7% в зрелом
трудоспособном возрасте. Женщины составили
20,5%. Все пациенты были обследованы с помощью 700 эндоскопа фирмы (Karl Storz) и
стробоскопом Pulsar II с микрофоном, встроенным в светодиодный источник света. Опухоли
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

были классифицированы как pTis у 8 больных,
pT1 у 12, pT1b у 18, pT2 у 31, pT3 у 150 больных
и у 27 пациентов рТ4. У большинства больных
определен плоскоклеточный рак. У 76 % ороговевающий рак, 18% с тенденцией к ороговению,
6% неороговевающий.
26 пациентов, у которых была диагностирована начальная стадия опухоли гортани при
локализации новообразования на голосовой
складке, были подвергнуты эндоскопической
хордэктомии при помощи видеоларингоскопа
фирмы KARL STORZ с введенной стандартной
оптикой и защитным оптическим тубусом. Многие больные имели сопутствующие заболевания:
гипертоническую болезнь, хроническую обструктивную болезнь легких. Все оперативные
вмешательства проводились под общей анестезией с интубацией трахеи и искусственной вентиляции легких. Использование оптики обеспечило
точное эндоскопическое исследование всех участков гортани, включая ее желудочки. Интраоперационных осложнений не наблюдалось. Ни
один из пациентов не нуждался в трахеотомии,

не возникало дисфагии или боли в шее. Больных
после эндоларингеальной хордэктомии профилактически осматривали один раз месяц в течение 6-х месяцев, а затем - один раз в полгода. В
течение 2 лет не было отмечено рецидива заболевания у – 22 больных, у 2 пациентов отмечено
продолжение болезни, у 1 пациента обнаружены
метастазы в регионарные лимфатические узлы, 1
больной умер по другой причине.
Повышение эффективности ранней диагностики злокачественного опухолевого процесса с помощью поэтапного обследования гортани
дает возможность расширить показания к эндоларингеальным вмешательствам. За счет малоинвазивного и низкотравматичного доступа к
гортани данный оперативный вариант стал значительным шагом вперед в микрохирургии гортани. Применение этого метода снижает до минимума возможность интраоперационного кровотечения, тем самым снижает риск бронхолегочных осложнений в послеоперационном периоде, позволяет избежать формирования плановой трахеостомы.

© К.Г. Селезнев, О.В. Малеев, С.А. Долженко, С.Н. Сердюк, 2013

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, С.Н. СЕРДЮК, К.А. КАРДАШ, С.А. ДОЛЖЕНКО, П.В. АНДРЕЕВ
(ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ
Назальная ликворея – симптомокомплекс,
проявляющийся истечением ликвора в полость
носа. По происхождению различают травматическую, ятрогенную и спонтанную ликворею.
По локализации свища различают кранионазальную и краниосинусоназальную формы.
Диагностика назальной ликвореи не представляет больших трудностей. Пациенту с назальной ликвореей необходимо провести переднюю и заднюю риноскопию, эндоскопию полости носа, биохимическое исследование отделяемого из носа. Для топической диагностики используется КТ (коронарная и аксиальная проекции). Определенное диагностическое значение
имеет симптом «носового платка». В связи с
тем, что в ликворе содержится большое количество белка, платок, в который сморкается больной, при ликворе становится более плотным и
твердым.
До последнего времени основным доступом к ликворным фистулам был транскраниальЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ный, который нами не рассматривается ввиду
крайней травматичности. С внедрением в практику эндоназальной эндоскопической хирургии
основным доступом к ликворным фистулам стал
эндоназальный, который впервые был осуществлен O. Hirsch в 1952 году.
Для закрытия ликворного свища при эндоназальной методике используются различные
пластические материалы (фасция, лоскут слизистой, аутожир, мышечный лоскут, хрящ, фибриновый клей). Однако основным недостатком
всех эндоскопических методик является достаточно высокий процент рецидива ликвореи. По
литературным данным процент неудач составляет от 20 до 35%.
В клинике ДонНМУ применяется методика операции, когда эндоназальная операция дополняется обязательной установкой люмбального дренажа на длительное время для снижения
внутричерепного давления. Ликворный свищ
заполняется современным герметизирующим
материалом фирмы Covidien - «Dura Seal», а

269

только потом укрывается деэпителизированной
средней носовой раковиной.
Методика операции: закрытие ликворного
свища осуществляется под эндотрахеальным
наркозом. После аппликации в полость носа
раствора деконгестанта на марлевой турунде
определяют место истечения ликвора. Вокруг
ликворного свища костной ложкой деэпителизируют слизистую оболочку. Удаляют эпителий
и со средней носовой раковины на той ее поверхности, который планируется прикрыть фистулу. Затем в свищевой ход вводится герметик
«Dura Seal». После завершения деэпителизации
среднюю носовую раковину надламывают, перемещают в сторону раневой поверхности вокруг ликворного свища и плотно прижимают
марлевым тампоном, пропитанным антисептиком, на трое суток.
Обязательным условием является установка пациенту сразу после операции ликворного дренажа для снижения внутричерепного дав-

ления, что препятствует возникновению рецидивов в послеоперационном периоде. Поэтому
операция должна проводиться только совместно
с нейрохирургами.
В послеоперационном периоде уход за
полостью носа осуществляется так же, как после
банальных эндоскопических операций – мазевой туалет полости носа, орошение слизистой
препаратом «Чистонос».
По данной методике с февраля 2012 года
произведено 11 операций все пациенты по настоящее время находятся под наблюдением. На
протяжении всего срока наблюдения мы не отмечали рецидива данного заболевания ни у одного больного.
Учитывая полученные нами данные,
можно сказать, что применение современного
герметика фирмы Covidien - «Dura Seal» в совокупности с установкой ликворного дренажа позволило добиться снижения рецидивов назальной ликвореи.

© К.Г. Селезнев, С.Н. Сердюк, К.А. Кардаш, С.А. Долженко, П.В. Андреев, 2013

Ю.О. СЕРЕЖКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА РАК ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
ІІІ-ІV СТАДІЇ ПРИ ХІМІОПРОМЕНЕВОМУ ЛІКУВАННІ
Застосування сучасних лікарських препаратів при хіміопроменевій терапії (ХПТ) у хворих на злоякісні пухлини верхніх дихальних
шляхів ІІІ-ІV стадії дає гарні результати. Ступінь повної регресії пухлини спостерігається
більше ніж у 40% пацієнтів при різних варіантах
ХПТ. Однак, позитивна динаміка перебігу захворювання не завжди показує ефективність
методу лікування. При емоційному або психологічному дискомфорті людина не відчуває себе
здоровою і повноцінною у суспільстві. Важливим є врахування думки самого пацієнта, що
сприяє вибору оптимального варіанту лікування
хворих. Для з’ясування ефективності лікувальних програм доцільно визначати такий критерій,
як якість життя (ЯЖ) пацієнтів. ЯЖ – інтегральна характеристика фізичного, психічного, емоційного та соціального функціонування хворого,
базована на його суб’єктивному сприйнятті.
Мета: визначення якості життя хворих на
злоякісні пухлини верхніх дихальних шляхів ІІІІV стадії при різних варіантах хіміопроменевого
лікування.
Матеріали та методи дослідження.
У відділі онкопатології ЛОР-органів ДУ
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коло-
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мійченка НАМН України» проведено ХПТ 163
хворих на рак верхніх дихальних шляхів ІІІ-ІV
стадії віком від 18 до 70 років (середній вік – 51
років). Першу групу склали – 98 хворих (середній вік – 51 років), яким проводили неоад’ювантну хіміотерапію з курсом телегаматерапії. У другій групі, з хіміотерапією поєднаною
з курсом телегаматерапії – 65 хворих (середній
вік – 52 років). Розподіл хворих у групах за стадією і локалізацією пухлини був майже однаковим.
Визначення ЯЖ хворих проводили до лікування та через один місяць після закінчення
лікування: курсу неоад’ювантної хіміотерапії з
телегаматерапією, поєднаної ХПТ. Застосовували загальний опитувальник MOS SF-36 та опитувальник оцінки основних симптомів MDASI.
Статистична обробка результатів дослідження проводилась із застосуванням непараметричного критерію U.
Результати дослідження.
Безпосередні результати лікування хворих
в обох групах статистично були однаковими
(рU>0,05). У першій групі об’єктивна відповідь
пухлини на терапію становила 91 % проти 90%
у другій групі хворих. Повний регрес спостеріЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

гався у 42 (43 %) осіб першої групи проти 27 (42
%) осіб з другої групи.
Однак, визначення ЯЖ показало істотну
відмінність двох варіантів ХПТ за результатами
опитувальника MOS SF-36. Слід зазначити, що
до лікування суттєвих змін у якості життя хворих обох груп не було помічено (рU>0,05). Незначно сильнішим, в першій групі до лікування,
було відчуття хворими болю – 62 балів проти 74
балів у другій групі. З цим було пов’язане погіршення і показника життєздатності хворих – 60
балів проти 75 балів відповідно. Однак, це не
впливало на соціальне функціонування хворих.
Через один місяць після ХПТ у хворих
першої групи спостерігалось зниження ЯЖ, при
порівнянні з показниками ЯЖ до лікування, у
шкалах загального здоров’я, рольового фізичного функціонування та рольового емоційного функціонування. У другій групі хворих ЯЖ не мала суттєвих змін як до так і після проведеного
лікування. Тобто, проведення хіміотерапії під
час телегаматерапії не викликало погіршення
ЯЖ пацієнтів. Показники по шкалах загального
здоров’я, рольового фізичного функціонування
та рольового емоційного функціонування, а також соціального функціонування – були на рівні
аналогічних показників до лікування.
Взагалі, можна відмітити істотне погіршення якості життя хворих після проведеного
лікування з використанням неоад’ювантної хіміотерапії з курсом телегаматерапії у порівнянні
з поєднаною хіміотерапією з курсом телегаматерапії (рU<0,05). Ймовірно, це пов’язано з дов-

шим терміном курсу лікування та агресивнішою
дією протипухлинних засобів. Однак, тривалість
курсу неоад’ювантної хіміотерапії з курсом телегаматерапії не погіршили соціальне функціонування, життєздатність і загальне здоров’я
хворих.
Оцінка інтенсивності основних симптомів
(опитувальник MDASI) до та після лікування
була слабо вираженою (до 4 балів) в обох групах. Оцінка ступеню впливу симптомів на параметри ЯЖ хворого за останні 24 години через
місяць після лікування мала тенденцію до підвищення (рU=0,05) у хворих першої групи при
порівнянні з такою до лікування. У другій групі
цей показник не мав істотної відмінності
(рU>0,05).
Висновки.
При ХПТ хворих на рак верхніх дихальних шляхів ІІІ-ІV стадії неоад’ювантна хіміотерапія з курсом телегаматерапії та поєднана ХПТ
мають однакову ефективність.
Вивчення якості життя цих хворих показало, що при застосуванні ХПТ, істотно менший
вплив здійснює на стан їхнього здоров’я проведення хіміотерапії поєднаної з телегаматерапією
у порівнянні з ХПТ, яка складається з курсу неоад’ювантної хіміотерапії з курсом телегаматерапії.
Визначення якості життя хворих може
мати вирішальне значення при оцінці терапії у
випадках, коли не виявлена суттєва різниця між
клінічними показниками досліджуваних груп
хворих.

© Ю.О. Сережко, 2013

М.И. СИТУХО (УКРАИНА, ДОНЕЦК)
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНТРАТИМПАНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ
ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ
Клинический поиск безопасных и эффективных методов лечения при заболеваниях
внутреннего уха привел к разработке и внедрению различных техник местной доставки лекарственных средств (S. Kujawa and W. Sewell
2006). Общепринятой стратегией стало интратимпанальное (ИТ) введение лекарств с целью
их локальной абсорбции во ВУ (R. Stachler et al.
2012).
ИТ введение глюкокортикоидов лишено
системных побочных явлений (T. Labatut et al.
2013), при этом создается высокая концентрация
лекарственного средства во внутреннем ухе,
которая достигается «в обход» гематолабиринтЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ного барьера (P. Bird 2011), что позволяет воздействовать непосредственно на пораженный
лабиринт. Однако из-за теоретически возможных осложнений ИТ введение ГК недостаточно
распространено в Украине.
Цель исследования. Оценить безопасность интратимпанального введения глюкокортикоидов при острой сенсоневральной тугоухости (ОСНТ) и болезни Меньера (БМ).
Материал и методы.
В проспективном исследовании приняли
участие 29 пациентов с ОСНТ и 8 пациентов с
БМ, женщин было 22 (59%), мужчин 15 (41%).
Средний возраст составил 42,4 года. Всем паци-
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ентам производилось ИТ введение ГК ежедневно в течение трех дней. Перед введением проводилась аппликационная анестезия кремом прилокаин/лидокаин 5%. Манипуляции проводились одним хирургом, с использованием иглы
диаметром 26G. Пациенты были разделены на 2
группы. В первую группу вошли 27 пациентов,
получавших ИТ дексаметазон в концентрации
4мг/мл, во вторую – 10 больных, которым ИТ
вводили метилпреднизолон 125 мг/2 мл.
Объем вводимого лекарственного средства – 0,5-0,6 мл. Оценивались боль во время инъекции, боль в ухе после введения, наличие/отсутствие инфекции среднего уха и перфорации барабанной перепонки через 1, 5, 10 и 30
суток после манипуляции.
Результаты. Боль низкой и средней интенсивности во время введения отмечали 5 паци-

ентов (18,5%) первой группы и 2 пациента
(20,0%) второй (p>0,05). Боль в ухе после введения отмечали 1 пациент (3,7%) первой группы,
10 пациентов (100%) второй группы (p<0,05). У 1
(4%) больного первой группы наблюдался реактивный катаральный средний отит, купировавшийся без использования системных антибактериальных препаратов на первые сутки. Стойких
перфораций барабанной перепонки не было.
Выводы.
Интратимпанальное введение глюкокортикоидов является безопасным методом лечения
заболеваний внутреннего уха, в том числе острой сенсоневральной тугоухости и болезни
Меньера. Интратимпанальное введение метилпреднизолона всегда сопровождается болевым
синдромом умеренной интенсивности после
введения.

© М.И. Ситухо, 2013

Н.В. СКОРАЯ, Є.Г. СКОРИЙ, Ю.Г. РЕЗНІЧЕНКО, Л.І. ПАНТЮШЕНКО
(ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ЗМІНИ МІКРОБНОГО ПЕЙЗАЖУ РОТОГЛОТКИ У ПАЦІЄНТІВ З ЛОР-ПАТОЛОГІЄЮ
І ЗАСТОСУВАННЯ СІМЕЙНОЇ КОРЕКЦІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
Проведено бактеріологічне дослідження
біотопу ротоглотки у 186 дітей з запальною патологією ЛОР органів в динаміці лікування та їх
батьків.
У хворих на ЛОР патологією з ротоглотки частіше висіваються Haemophylus influenza,
Haemophylus haemolythycus та Str. Pnevmoniae.
Проведене бактеріологічне дослідження біотопу
ротоглотки у батьків хворих на ЛОР патологію
дітей встановило кореляційну залежність між
видовим висівом у дітей та їх батьків. Причому,
було встановлено більш високий кореляційний
взаємозв’язок між наявністю патогенної мікрофлори в парах дитина-мати, ніж дитина-батько.
Слід зазначити, що кореляційний внутрішньосімейний взаємозв’язок мікрофлори ротоглотки
у хворих на рецидивуючий та хронічний запальний процес був вищим, ніж при наявності у
дітей гострого запального процесу.
Вищенаведене вимагає пошуку раціональних підходів до сімейної корекції змін біоценозу ротоглотки у дітей, хворих на ЛОРпатологію. Цьому буде сприяти реформа охорони здоров’я, яка зараз проводиться в Україні і
передбачає спостереження дітей та дорослих
одним сімейним лікарем. Необхідно і проведення лікувальних та профілактичних заходів в
сім’ях, де є хворі на ЛОР-патологію проводити
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одному ЛОР-лікарю. Це дозволить не лише досягнути гарного комплаєнсу з усіма членами
родини
при
проведенні
лікувальнопрофілактичних заходів, але і проводити одночасні лікувально-профілактичні заходи направлені на ліквідацію порушень мікрофлори не
лише у хворих членів родини, але й у всіх членів сім’ї. Це дозволить ліквідувати джерела
інфекції у здорових членів сім’ї – носіїв інфекції.
Нами була сформульована гіпотеза сімейних змін мікробіоценозу у хворих на запальні процеси ЛОР-органів і необхідності проведення профілактично-лікувальних заходів за
необхідності одночасно всім членам родини.
Для елімінації вірогідних патогенних збудників
нами проводиться бактеріологічне обстеження
всіх членів родини. При встановленні захворювання у членів родини, їм проводиться відповідне стандартне лікування, яке передбачено протоколами лікування. Антибактеріальна терапія
проводиться з урахуванням чутливості виявленої патогенної мікрофлори до антибіотиків, а
препарат першої лінії до отримання антибіотикограми призначається з урахуванням виявленої
вірогідної частоти збудника.
Нами проаналізовано стан здоров’я дітей,
хворих на ЛОР-патологію при використанні
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

сімейного підходу до лікування та профілактики ЛОР-патології з акцентом на нормалізацію
мікрофлори ротоглотки. В групі дітей, які
отримували запропоновані нами заходи, на 35%
зменшилася частота рецидивів, перебіг загострень був суттєво легшим. Причому, при тривалому (декілька місяців) проведені заходів всіма
членами родини частота рецидивів була меншою, ніж в контрольній групі на 58%, а в групі
дітей, в яких профілактичні заходи регулярно
застосовувались не всіма членами родини, час-

тота рецидивів була меншою лише на 23 відсотки. Це вимагає наполегливої цілеспрямованої
просвітницької роботи серед членів родини дітей, хворих на запальні процеси ЛОР-органів і
дозволить знизити частоту рецидивів захворювання.
Таким чином, проведені дослідження дозволили охарактеризувати зміни мікрофлори
ротоглотки у ЛОР-пацієнтів і членів їх родини,
доведена гіпотеза про необхідність сімейного
лікування запальних процесів ЛОР-органів.

© Н.В. Скорая, Є.Г. Скорий, Ю.Г. Резніченко, Л.І. Пантюшенко, 2013

В.В. СКОРОБОГАТЫЙ, Н.И. КАРГАЛЬСКАЯ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
В структуре аллергических заболеваний
одно из ведущих мест занимает аллергический
ринит (АР) – атопическая патология, проявляющаяся такими симптомами как заложенность носа, чихание, зуд, ринорея. Пациентов
беспокоит усталость, головная боль, нарушение
сна и концентрации внимания, что значительно
снижает качество жизни. За последние 50 лет
распространённость АР значительно увеличилась и на сегодняшний день представляет собой
глобальную проблему здравоохранения (Г.З.
Пискунов, И.Л. Лазаревич и др., 2009). В то же
время лечение АР – сложная и во многом не
решённая задача. Тяжелый аллергический ринит
и длительное нарушение носового дыхания ассоциируются с более серьезными поражениями
верхних и нижних дыхательных путей.
АР часто сочетается с другими заболеваниями, такими как бронхиальная астма (БА),
требующими длительного приема лекарственных препаратов. Показано, что у 52.4-78% пациентов с БА имеет место сопутствующий аллергический ринит.
Поэтому разработка или совершенствование терапевтических подходов, адекватных
схем и методов лечения данной нозологии,
является актуальной. Официальная статистика
о распространенности АР, основанная на показателях обращаемости пациентов, в десятки
раз ниже действительных значений и ни в коей мере не отражает серьезности данной проблемы. Сведения, полученные в Европе, Англии и других странах, свидетельствуют о том,
что лишь около 60% больных обращаются к
врачу по поводу симптомов аллергического
ринита.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Рациональная фармакотерапия АР предполагает использование следующих основных
групп лекарственных средств: антигистаминных
препаратов, назальных кортикостероидов, антилейкотриеновых препаратов, кромонов, сосудосуживающих (деконгестантов), антихолинэргических средств.
Мы обратили своё внимание на монтелукаст натрия, который является селективным и
активным антагонистом лейкотриеновых рецепторов, специфически ингибирует CysLT1–
рецепторы цистеиниловых лейкотриенов. Сингуляр® (монтелукаст) ингибирует физиологические реакции (бронхоспазм), обусловленные
цистеинил-лейкотриеном LTD4, без стимулирующего действия на рецепторы. Монтелукаст
снижает число эозинофилов в периферической
крови на 9-15% у пациентов с БА в сравнении с
плацебо.
Препарат оказывает существенный лечебный эффект на основные симптомы персистируюшего АР, который часто сопутствует
бронхиальной астме. Сегодня монтелукаст в
виде монотерапии рекомендуется в качестве
альтернативы низким дозам ингаляционных
кортикостероидов и как дополнительный препарат для усиления эффективности базисного лечения бронхиальной астмы легкой степени тяжести, персистирующего течения при сопутствующем аллергическом рините.
В отделении аллергологии наьлюдалось
23 пациента у 15 из которых аллергический ринит был в комбинации с интермитирующей
(полленовой) БА (общ Ig E >100), 8 пациентов с
БА средней и легкой степени. Базисная терапия
ингаляционными
кортикостероидами
этим
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больным, после трёх месяцев применения Сингуляра®, была снижена в 2 раза. Уменьшение
симптомов астмы и улучшение ее контроля сопровождалось уменьшением симптомов сопутствующей патологии верхних дыхательных путей. Назальные симптомы, которые отмечались
у больных, также существенно уменьшились.
Если в начале исследования назальные
симптомы (ринит, заложенность носа, чихание)

достаточно сильно беспокоили пациентов,то
после курса терапии с применением Сингуляра® все пациенты стали отмечать минимальные
симптомы, а 4 пациента вообще перестали отмечать симптомы ринита.
Включение Сингуляра® в схему лечения
аллергического ринита у больных бронхиальной
астмой оправдано и целесообразно.

© В.В. Скоробогатый, Н.И. Каргальская, 2013

Е.Г. СКОРЫЙ, Т.И. ОКУЛ, О.В. СТЕЛЬМАХ, В.Г. МАЛЮГА, Л.И. ПАНТЮШЕНКО
(ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Муковисцидоз (МВ) – это наследственное
моногенное заболевание, причиной которого
является мутация в рамках идентифицированного в настоящее время гена. Заболевание проявляется поражением экзокринных желез жизненно важных органов, имеет тяжелое течение и
серьезный прогноз. На ранних этапах изучения,
МВ относился к безусловно летальным заболеваниям, так как продолжительность жизни
больных не превышала несколько лет.
Запорожская область стоит на 3 месте по
распространённости муковисцидоза в Украине.
С 2004 года наблюдение и лечение данной категории больных скоординировано на базу пульмонологического отделения областной детской
больницы, а в 2012 г. Запорожская область вошла в пилотный проект популяционного скрининга новорождённых с целью исследования
иммунореактивного трипсина.
На «Д» учете в областной детской больнице находится 59 человек в возрасте от 4 мес. до
18 лет. Все дети получают базисную медикаментозную терапию в зависимости от тяжести течения заболевания. Практически все дети, больные
МВ, имеют проявление хронического синусита.
Клиническая манифестация этого осложнения
проявляется головной болью, хронической и
упорной заложенностью носа, неприятным запахом изо рта, стеканием гнойного отделяемого по
задней стенке глотки. Из 59 детей, наблюдаемых
в ОДБ, у 39 было зарегистрировано и подтверждено наличие хронического синусита.
Благодаря внедрению мониторинга бактериологического пейзажа путем исследовании
смывов задней стенки глотки и посева мокроты

с использованием баканализатора автоматическим методом (Vitek 2 Compact-France) – удалось оптимизировать а/б терапию.
По данным бакобследования выявлялась флора: S. aureus – 21, H. influenzae – 17, Ps.
aeruginosa – 12, C. albicans – 6.
Микст инфекции отмечались у 23 детей.
У 3 детей выявлены полирезистентные штаммы
Ps. aeruginosa. Штаммы S.aureus и H. Influenza
были резистентны к пенициллиновому ряду,
амоксициллину, цефалоспоринам 1 и 2 поколений. Все пациенты получали в/венную а/б терапию соответственно чувствительности в сочетании с азитромицином (Сумамед).
В связи с наличием у пациентов страдающих хроническим синуситом, чрезвычайно
вязкого отделяемого из носа внедрено последовательное
использование
лекарственных
средств с целью подготовки к промыванию пазух носа методом перемещения.
Первые три дня: ринофлуимуцил в нос по
1 впр. х 3 раза, после туалета носовых ходов ; рр декасан через небулайзер с использованием
назальной маски х 2 раза.
С 4-го дня лечения: промывание пазух
носа р-ром декасан 2р в день; ингаляции 7% рра NaCl через небулайзер 2р в день; ринофлуимуцил в нос по 1 впр х 3 р в день.
Выводы: увеличилась продолжительность
ремиссии в течение хронического синусита;
улучшилось качество жизни, в связи с нормализацией носового дыхания; курсы флуимуцил+декасан через небулайзер можно рекомендовать для профилактики обострений хронического синусита.

© Е.Г. Скорый, Т.И. Окул, О.В. Стельмах, В.Г. Малюга, Л.И. Пантюшенко, 2013
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Н.Б. СОННІК, О.Г. ПОДОВЖНІЙ, АЛАТАР ДЖАБЕР, А.В. ЛОБУРЕЦЬ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ АДЕНОЇДИТІВ У ДІТЕЙ
Аденоїдит являє собою запалення глоткового мигдалика, що може протікати як на тлі його гіпертрофії, так і при її відсутності, як в дитячому віці, так і у дорослих. Етіологічними факторами у виникненні гіпертрофії глоткового мигдалика є рецидивуючі вірусні та бактеріальні інфекції, алергічні захворювання. Ступінь порушення
носового дихання залежить від величини, форми
і будови аденоїдів, розміру та конфігурації носоглотки, супутніх запальних змін.
В дитячій оториноларингології проблема
захворювань лімфаденоїдного глоткового кільця
є однією з найбільш актуальних. Патологія мигдаликів в значній мірі є причиною респіраторної
захворюваності у дітей, особливо дошкільного
віку. При цьому найчастіше зустрічається ураження глоткового мигдалика (ГМ) – біля 50%
всіх ЛОР-захворювань у віці від 1 року до 7.
Анатомічна локалізація ГМ суттєво утруднює візуальну оцінку аденоїдних вегетацій, що
негативно впливає на своєчасність діагностики
та лікування. Профілактика даної патології дуже
важлива, так як хронічний аденоїди має значний
вплив на формування назофарінгеальної та назобронхіальної обструкції.
Збільшення ГМ напряму пов’язано з імунодефіцитом, який проявляється компенсаторним збільшенням лімфоїдних утворень.
Нашу увагу привернули натуральні препарати, які нормалізують нейроендокринні порушення й імунологічний дисбаланс на локальному та загальному рівні захворювання. Ми зупинились на використанні натурального комплексного препарату, який відновлює захисну
функцію мигдаликів – “ Тонзилотрен“ та натуральному комплексному препарату, який був
створений для лікування риносинуситів – “Цинабсин“.
Дослідження проводилось на базі дитячого ЛОР відділення.

Матеріали та методи дослідження:
120 дітей у віці від 3 до 12 років з діагнозом:
аденоїдит. Залежно від медикаментозної терапії
пацієнти були розділені на 4 групи по 30 чоловік: 1. Курс тонзилотрену + протизапальна терапія; 2. Курс цинабсину + протизапальна терапія;
3. Курс тонзилотрен + цинабсин + протизапальна терапія; 4. Курс протизапальної терапії.
Групи були співставленні за віком та перебігом захворювання. Вивчалася клінічна динаміка симптомів хронічного аденоїдиту та динаміка
ендоскопічних ознак у пацієнтів з аденоїдитами
на фоні медикаментозної терапії (набряк), виділення, розмір ГМ, взаємовідношення з хоанами
та співустями слухових труб на початок захворювання, на 14 і 30 добу. Препарат Тонзилотрен
призначали по 8 таблеток на добу 2 доби, а потім
по 1 таблетці 3 рази на добу до 30 діб. Цинабсин
1 таблетка 6 разів на добу 2 доби, а потім по 1
таблетці 3 рази на добу до 30 діб.
На 30-у добу дослідження сума балів
симптомів хронічного аденоїдиту знизилася у
групі дітей, які приймали тонзилотрен на 76,7%,
у групі лікування цинабсином на 74%, у групі,
що приймала комплекс цинабсина + тонзилотрен – на 90,8%.У той час, як у групі контролю –
на 35,5%.
На 30-у добу дослідження сума балів ендоскопічних ознак у пацієнтів з аденоїдитами: 1
– знизилась, відповідно, на 74,28%; 2 – на
70,5%; 3 – на 86,33%; 4 – на 17,39%.
Таким чином, дослідження ефективності
препаратів Цинабсин і Тонзилотрен у комплексному лікуванні аденоїдитів, особливо при призначенні їх комбінації. Тонзилотрен і Цинабсин
добре переносилися пацієнтами, побічних ефектів не зареєстровано. Отже, використання в комплексній терапії цих препаратів дозволяє зменшити клінічні прояви захворювання, а в ряді випадків обійтися без оперативного лікування.

© Н.Б. Соннік, О.Г. Подовжній, Алатар Джабер, А.В. Лобурець, 2013

И.А. СРЕБНЯК, Ю.А. СУШКО, О.Н. БОРИСЕНКО, А.И. КИЗИМ (КИЕВ, УКРАИНА)
ВРОЖДЕННАЯ И ПРИОБРЕТЕННАЯ ХОЛЕСТЕАТОМА СРЕДНЕГО УХА –
НАШ ВЗГЛЯД НА ПАТОГЕНЕЗ
Существует несколько теорий развития
холестеатомы среднего уха – врожденная (Von
Remak 1854, Virchow 1855), приобретенная –
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

теория инвагинации – втяжения, при наличии
неконтролируемых ретракционных карманов с
утраченной способностью к самоочищению
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(Bezold 1891), миграционная теория – врастания
эпидермиса через край перфорации (Schwartz
1873, Habermann 1888), теория метаплазии (Von
Trolscht 1873). Врожденная холестеатома характеризуется типичной клинической картиной в
виде отсутствия эпизодов отитов в анамнезе при
целой, неповрежденной барабанной перепонке.
Основным патогенетическим субстратом при
наличии холестеатомы является деструкция
подлежащей костной ткани или костных структур (слуховых косточек), контактирующих с
холестеатомным матриксом. Основной причиной разрушения подлежащей костной ткани при
холестеатоме считается теория энзиматического
остелизиса (Broekaert, 1992; Moriyama, 1987;
Diven, 1988; Avidano, 1998; Banerjee, 2001).
Цель работы – на основании данных клинического и биохимического исследований доказать механизмы костной деструкции при наличии холестеатомы различного генеза.
Объектом исследования послужили гомогенаты холестеатомного матрикса и прилегающей
костной ткани 23 пациентов с врожденной и 64 с
приобретенной холестеатомой. Изучалась активность одних из основных протеолитических ферментов, способных вызывать деструкцию гликопротеидного каркаса органов и тканей и, в частности, костной ткани – калликреина и эластазы.

Результаты: Определены различия в активности протеиназ у двух обследованных
групп больных. Так, активность калликреина и
эластазы в холестеатомном матриксе больных с
врожденной холестеатомой в 3,3 и 3,5 раза были
ниже, чем таковые при приобретенной холестеатоме. Аналогичная закономерность, но менее выраженная, отмечена и в костной ткани
обоих групп больных: активность калликреина и
эластазы в 1,4 и 2 раза снижена у пациентов
первой группы по сравнению со второй.
Выводы:
Результаты клинического обследования,
свидетельствующего о меньшей агрессивности
врожденной холестеатомы подтверждают и результаты энзимологических исследований: активность калликреина и эластазы – протеолитических ферментов, принимающих участие в
дезорганизации костных структур среднего уха
была более низкой у больных с врожденной холестеатомой. Полученные данные позволяют
предположить механическую теорию деструкции костных структур среднего уха, контактирующих с холестеатомным матриксом, при
врожденной холестеатоме. При приобретенной
холестеатоме теория энзиматического остеолизиса является ведущей в причине развития костной деструкции.

© И.А. Сребняк, Ю.А. Сушко, О.Н. Борисенко, А.И. Кизим, 2013

В.В. СТРЕЖАК, Ю.О. СЕРЕЖКО, В.Я. ДІХТЯРУК, Э.В. ЛУКАЧ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА РАК ГОРТАНІ 3-Ї СТАДІЇ (Т3N0M0)
В 2007 році в Україні вперше виявлено
2603 хворих на рак гортані віком від 19 до 95
років. Серед них чоловіків 2479 (95,2 %) та жінок 124 (4,8%), отже співвідношення чоловіків
до жінок складає приблизно 20:1.
В 1-й стадії – 8,6% (8,5% в 2006 р), в 2-й –
27,8% (30,9% в 2006 р), в 3-й – 51,2% (47,9% в
2006 р), в 4-й стадии – 12,4% (12,7% в 2006 р),
тобто в 3-й та 4-й стадіях в 2007 р виявлено
63,6% (60,6 % в 2006 р). Такі показники виявлення захворювання за стадіями та роками залишаються стабільними. Аналогічні показники,
а саме виявлення в 3-й та 4-й стадіях до 70 %
спостерігаються і в Росії. В США за даними 769
клінік (16213 хворих) за десятирічний період
збільшення показників раннього виявлення хворих також не спостерігалось (Shah J.P. et al.,
1997). Що стосується методів лікування хворих
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раком гортані в запущених стадіях (3-тя та 4-та),
в Росії 55-60 % отримують променеву терапію,
як самостійний метод, комбіноване лікування
отримують 20-39,4%, тільки хірургічне 12-15 %,
хіміотерапевтичне 8-10 % (Демидов В.П., Ольшанский В.О., 1975; Огольцева Е.С., 1983; Чиссов В.И., 2004).
Мета. Визначити найбільш ефективні методи спеціального лікування рака гортані 3-ї
стадії без метастатичного враження лімфовузлів
Матеріали і методи. Досліджений вітальний статус 840 хворих на рак гортані протягом 3х років в залежності від методу та 203-х хворих
без спеціального лікування, вперше виявлених в
2007 році за даними Національного канцерреєстра. Статистична обрабка матеріалів дослідження проводилась моментним методом Каплана-Мейера. Стандартна помилка розраховувалась
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за формулою Грінвуда. Довірчий інтервал виживаності визначався в межах 95%. Результати дослідження були статистично достовірні (р = 0,05).
Порівняння кривих виживаності проводили з допомогою логрангового критерію.
Результаты. Найчастіше в 2007р при лікуванні хворих на рак гортані застосовувалась
променева терапія (ПТ) – 22,8 %, та комбінація
хірургічного втручання з променевою терапією
(Х+ПТ) – 22,8 %, хірургічне лікування, як монометод (Х) – 13,9 %, променева терапія з хіміотерапією (ПТ+ХТ) – 8,7 %, хірургія поєднана з
променевою
терапією
та
хіміотерапією
(Х+ПТ+ХТ) – 8,6 %, ХТ в монометоді – 1,9 %, і
менше всого застосовувалось поєднання хірургії
з ХТ – 1,8 %, досить значний відсоток у групи
хворих, які взагалі лікування не отримували –
19,5 %.
Розподіл 3-х річної виживаності був наступним: при Х – 64 %, Х+ПТ – 62 %, Х+ХТ –
53 %, Х+ПТ+ХТ – 44 %, ПТ – 43 %, ПТ+ХТ –
37%, у групі без лікування 24 %, і найгірші показники серед хворих, які отримували хіміотерапію в монометоді – 11 %.

Медіана виживання при 3-х річному спостереженні не визначена у групах хворих, які
отримували монохірургічне лікування та поєднання хірургії з променевою терапією, що характеризує їх, як найефективніші методи. Далі
показники медіани виживання були слідуючими, при Х+ХТ – 37 міс., Х+ПТ+ХТ – 29 міс., ПТ
– 23 міс. ПТ+ХТ – 20 міс., ХТ – 13 міс., і в групі
без лікування – 8 місяців.
Висновки.
Найбільш ефективними методами лікування хворих на рак гортані 3-ї стадії без метастатичного враження лімфатичних вузлів шиї
(T3N0M0) є хірургічний, як в монометоді, так і в
поєднанні його з променевою та хіміотерапією(медіана виживаності перевищує 37місяців).
Питома вага застосування хірургічного
метода і поєднанні його з променевою та хіміотерапією є досить низькою і складає 47,1 %.
Хіміотерапія в монометоді є неефективною (медіана виживаності 13 місяців).
Найгірші показники у групі хворих, які з
різних причин взагалі не отримували лікування
(медіана виживаності 8 місяців).

© В.В. Стрежак, Ю.О. Сережко, В.Я. Діхтярук, Э.В. Лукач, 2013

Ю.А. СУШКО, О.Н. БОРИСЕНКО, И.А. СРЕБНЯК, Е.Е. ПРОКОПЕНКО, В.Т. ДЖУС
(КИЕВ, УКРАИНА)
РЕЗУЛЬТАТЫ БИЛАТЕРАЛЬНОЙ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПО ДАННЫМ
ОТДЕЛА МИКРОХИРУРГИИ УХА И ОТОНЕЙРОХИРУРГИИ ГУ «ИНСТИТУТ
ОТОЛАРИНГОЛОГИИ ИМ. ПРОФ. А.И. КОЛОМИЙЧЕНКО НАМН УКРАИНЫ»
Физиологичным является бинауральный
слух. Известно, что при монауральном восприятии человек в определенных условиях испытывает значительные трудности с разборчивостью
речи, особенно в условиях шума, и в определении источника звука в окружающем пространстве. У пациентов с двусторонней сенсоневральной глухотой после односторонней кохлеарной имплантации возникают подобные проблемы, что даже при самой эффективной реабилитации слуха может значительно ухудшать
качество жизни. В связи с этим бинауральное
протезирование сврхмощными слуховими апаратами, бимодальная стимуляция и билатеральная кохлеарная имплантация относятся к соверемнным тенденциям в реабилитации пациентов
с необратимыми формами снижения слуха.
В отделе микрохирургии уха и отонейрохирургии проведено 223 операции – кохлеарной имЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

плантации у пациентов с двусторонней сенсоневральной глухотой. В 25 (11%) случаях произведена отсроченная билатеральная кохлеарная имплатация. Первая билатеральная отсроченная кохлеарная имплатация была произведена в 2009 году.
Интервал между операциями составил от 3
месяцев до 2 лет. В 21 случае произведены операции с использованием кохлеарных систем
Nucleus CI24RE (CA) (Сochlear AG), в 1 случае c
имплантом Pulsar (MED-El), в 1 случае с имплантом Sonata ti 100 (MED-El), в 2 случаях с имплантами Advanced Bionics. В двух случаях билатеральная кохлеарная имплантация произведена
ребенку с сенсоневральной глухотой, возникшей
после менингоэнцефалита с признаками билатеральной оссификации базального завитка улитки.
Также интерес представляет случай с детским
церебральным параличем – отсроченная билатеральная кохлеарная имплантация ребенку была
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проведена с интервалом 4 месяца между операциями и в настоящий момент пациентка прогрессирует в развитии слуха и речи, произносит и
повторяет простые односложные предложения, в
словарном запасе имеет около 170 слов.
19 пациентов к моменту проведения второй кохлеарной имплатации были полностью
реабилитированы с первым кохлеарным имплантом и посещали массовые дошкольные и
школьные учебные заведения, инклюзивные
группы при массовых школьных заведениях. В
настоящее время 23 из прооперованных пациентов пользуются двумя кохлеарными импланта-

ми, один ребенок носит поочередно процессоры,
один ребенок ожидает активации второго импланта и все пациенты продолжают проходить
реабилитацию слуха и речи в условиях реабилитационного центра.
Билатеральная кохлеарная имплантация
при квалифицированной технической поддержке и эффективной методологически грамотно
построенной реабилитации позволяет максимально интегрировать пациентов с сенсоневральной глухотой в среду нормально слышащих
и обеспечивает бинаурального восприятие, максимально приближенное к норме.

© Ю.А. Сушко, О.Н. Борисенко, И.А. Сребняк, Е.Е. Прокопенко, В.Т. Джус, 2013

Ф.А. СЫРОЕЖКИН, В.В. ДВОРЯНЧИКОВ, М.В. ШВЕЦОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
К ВОПРОСУ О КОРРЕКЦИИ СМЕШАННОЙ ТУГОУХОСТИ
Значительный инженерный прорыв в области протезирования слуха, несомненно, решил
проблему глухоты детского возраста и социальной адаптации лиц старшей возрастной группы,
страдающих слуховыми нарушениями. Однако,
в ряде ситуаций, результаты лечения слуховых
нарушений остаются неудовлетворительными.
Прежде всего, это случат смешанной тугоухости, когда, несмотря на восстановление трансформационного аппарата среднего уха, достичь
желаемого уровня улучшения слуха не представляется возможным. Вместе с тем, определенную долю оптимизма придают результаты
современных исследований, согласно которым
сенсорный дефицит при различных функциональных нарушениях восполним посредством
включения компенсаторно-восстановительных
механизмов в головном мозге. Одним из примеров таких процессов является нейропластичность, сущность которой является реорганизация смежных центров головного мозга, функциональное замещение «выключенных» структур соседними и формирование альтернативных
проводящих путей.
С позиций этих взглядов нами предложено оценить динамику показателей состояния
слуха при использовании нового метода –
транслингвальной электрической стимуляции
ствола мозга. Указанный метод, как сообщается
в ряде исследований, зарекомендовал себя как
неинвазивный, безопасный и достаточно эффек-

тивный инструмент функционального замещения при некоторых заболеваниях, сопровождающихся сенсорным дефицитом (рассеянный
склероз, черепно-мозговая травма, инсульт).
Нами были проанализированы результаты хирургических вмешательств семи пациентов со
смешанной формой тугоухости при проведении
им в послеоперационном периоде курса акустической стимуляции прооперированного уха (через тампоны) в условиях транслингвальной
электростимуляции ствола мозга. Акустическая
стимуляция проводилась с помощью речевых
стимулов (аудиозапись отрывка текста, подаваемая через наушники аудиометра, при заглушении противоположного уха шумом). Уровень
стимуляции находился в пределах 5 Дб от порога воздушной проводимости полученного при
исследовании слуха в диапазоне речевых частот.
Продолжительность сеанса – 20 минут, стимуляция проводилась дважды в день, в течение 10
дней. У пяти пациентов удалось получить значимый функциональный эффект, характеризующейся, в том числе, понижением порогов
восприятия звука при исследовании костной
проводимости. В этой связи представляется целесообразным рассматривать полученные результаты с учетом возможной потенциации механизмов нейропластичности в аспекте разработки реабилитационных программ пациентов
со слуховыми нарушениями.

© Ф.А. Сыроежкин, В.В. Дворянчиков, М.В. Швецова, 2013
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И.К. ТАГУНОВА, А.Я. ОЛЕШКО, Е.И. БАХОЛДИНА, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ С НОСИТЕЛЬСТВОМ СТРЕПТОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ ДО И ПОСЛЕ КРИОТЕРАПИИ
Проблема хронического тонзиллита чрезвычайно актуальна в современной клинической
медицине. Длительное поражение лимфоидной
ткани миндалин глотки при хроническом тонзиллите приводит к развитию синдрома эндогенной интоксикации (ЭИ).
У больных хроническим тонзиллитом,
тонзиллитом язычной миндалины с носительством стрептококковой инфекции, были проведены исследования с целью оценки степени эндогенной интоксикации. Обследование производилось до и после криохирургического лечения
по следующим показателям: уровня ПОЛ (по
содержанию малонового диальдегида), ЦИК –
маркерных показателей ЭИ; аутоантитела к ткани миндалин (Ат), ASO – показатели степени
воспалительно-инфекционных процессов; каталаза показатель состояния АSО и системы эндогенной детоксикации.
При изучении исходного статуса больных
было выявлено повышение на 40% уровня ПОЛ
(р<0,01), снижение активности каталазы на 20%
(р<0,05), увеличение содержания ЦИК на 25%

(р < 0,05), значительное повышение титра аутоантител (р<0,01) и достоверное увеличение ASO
(р<0,05), что свидетельствует о воспалительноинфекционном процессе на фоне развития ЭИ.
Исследование, проведенное через 30-40
дней, показало, что проведенное криохирургическое лечение способствует нормализации исследуемых показателей. Так уровень ПОЛ, содержание ЦИК не отличается от показателей
референтных величин. Активность каталазы
достоверно отличается от исходного уровня, но
не достигает нормы. Значительно снижается
уровень аутоагрессии (р < 0,05) на фоне уменьшения степени воспалительного процесса (снижение ASO).
Таким образом, проведение криотерапии
у больных хроническим тонзиллитом, тонзиллитом язычной миндалины купирует течение воспалительно-инфекционного процесса и способствует значительному снижению уровня ЭИ, а
используемый комплекс лабораторных методов
позволяет дать объективную и достоверную
оценку.

© И.К. Тагунова, А.Я. Олешко, Е.И. Бахолдина, А.В. Андреев, 2013

И.К. ТАГУНОВА, С.М. ПУХЛИК, К.Г. БОГДАНОВ, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ДИСФАГИЯ И ГИПЕРТРОФИЯ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
У Одесской оториноларингологической
школы достаточно продолжительный опыт наблюдения и лечения больных с гипертрофией
язычной миндалины. С успехом применяется
методика криохирургического лечения, которая
по мере накопления опыта, совершенствуется,
прогнозируются результаты лечения.
Как показывает статистика, в отдаленном
периоде 70% пациентов отмечают значительное
улучшение, однако существует группа пациентов,
у которых клиническое улучшение, контролируемое объективными методами исследования, сопровождается сохранением жалоб на дискомфорт
при глотании, ощущение инородного тела, дисфагию. Среди этой группы пациентов преобладают
женщины после 50 лет, у которых ранее было
произведено оперативное вмешательство – аденотонзиллэктомию, а гипертрофия язычной миндалины была компенсаторной. При УЗИ, КТ, рентЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

генологическом исследовании, обнаруживалась
задержка контрастного вещества в валекуллах,
грушевидных синусах, контакт надгортанника с
гипертрофированной лимфоидной тканью корня
языка. Встречаются пациенты с внепищеводными,
верхними дисфагиями, которые вызываются заболеваниями щитовидной железы, лимфатических
узлов, мышц, позвоночника, многочисленные
центральные и периферические нарушения нервной регуляции глотки. Воспалительные процессы,
ранее произведенное хирургическое вмешательство, может быть причиной состояний с нарушением моторики. Мышечная дискоординация может
привести к дисфагии, которая имеет интермитирующий, а иногда и парадоксальный характер.
При парадоксальной дисфагии твердая пища проходит лучше жидкой, а большие куски лучше, чем
мелкие. Парадоксальная дисфагия описывается в
литературе как симптом Лихтенштерна.
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Таким образом, при подготовке больных с
гипертрофией язычной миндалины к какимлибо вмешательствам следует исключить со-

стояние с нарушением моторики гортани, верхних отделов пищевода.

© И.К. Тагунова, С.М. Пухлик, К.Г. Богданов, А.В. Андреев, 2013

И.А. ТАЛАЛАЕНКО, Д.С. БОЕНКО, А.И. ГРИНЧАК (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НОСОВОГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ СИНУСИТАМИ
Одним из основных синдромом в ринологии является носовая обструкция. В настоящее
время для определения степени нарушения носового дыхания широко используется передняя
активная риноманометрия (ПАРМ) (А.А. Шиленков, Л.Л. Державина, 1998; С.К. Боенко и
соавт., 2010; С.З. Пискунов, В.В. Харченко,
2011; J. Chalupová, 2002; P. Cole., R.S. Fenton,
2006).
Целью нашего исследования являлась
оценка объективных показателей носового дыхания у больных хроническим синуситом с помощью метода передней активной риноманометрии (ПАРМ).
Материалы и методы. Нами в Донецком
дорожном ринологическом центре обследовано
119 больным хроническими синуситами в возрасте от 17 до 76 лет. Мужчин было 78 (65,5%),
женщин – 41 (34,5%). Длительность заболевания составляла от 9 месяцев до 20 лет. ПАРМ
выполнялась на аппарате «Flowhandy ZAN-100
USB». Определяли объёмный поток (ОП) воздуха и сопротивление воздушному потоку (СВП)
до и после анемизации слизистой оболочки носа
0,1% раствора нафтизина.
Полученные результаты и их обсуждение. Жалобы на затруднение носового дыхания
предъявляли 111 (93,3%) обследованных. У 93
(78,2%) пациентов патологический процесс локализовался в передней группе ОНП, у 10
(8,4%) – в задней, у 16 (13,4%) – в передней и
задней группах ОНП.
У больных с локализацией патологического процесса в передней группе ОНП обнаружены выраженные нарушения функции носового дыхания. ОП колебался от 0 до 649 см3/с.
Средний ОП был равен до анемизации 423,7
см3/с, после анемизации – 488,15 см3/с. Значения СВП до анемизации составляли от 0,23 до
0,60 Па/см3/с, после анемизации – от 0,23 до
0,63 Па/см3/с. Среднее СВП равнялось до анемизации 0,35 Па/см3/с, после анемизации – 0,35
Па/см3/с.
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У пациентов с одновременной локализацией процесса в передней и задней группах ОНП
функция носового дыхания была значительно
нарушена. ОП до анемизации находился в пределах 0 – 534 см3/с, после анемизации – 237 – 647
см3/с. Средний ОП до анемизации был равен
253,8 см3/с, после анемизации – 391,8 см3/с. СВП
до анемизации и после анемизации находились в
диапазоне от 0,28 до 0,63 Па/см3/с, их средние
значения составляли 0,35 и 0,32 Па/см3/с.
У больных с хроническими воспалительными процессами задней группы околоносовых
пазух обнаружены незначительные нарушения
функции носового дыхания. ОП до анемизации
колебался от 402 до 650 см3/с, после анемизации
– от 479 до 656 см3/с. Средний ОП до анемизации был равен 567,95 см3/с, после анемизации –
632,0 см3/с. СВП до анемизации составляло от
0,33 до 0,37, после анемизации – от 0,23 до 0,29
Па/см3/с. Средние СВП до анемизации были
0,27 Па/см3/с, после анемизации – 0,25 Па/см3/с.
Исследованные параметры (ОП и СВП)
характеризуют любые аэродинамические процессы, в том числе в дыхательных путях (W.
Bachmann, 2001, P. Clement, H. Chovanova 2003).
По-видимому, на результаты ПАРМ влияют
многие факторы. Ведущими из них являются
анатомо-морфологические
характеристики
внутриносовых структур (О.Ю. Мезенцева, В.С.
Пискунов, 2004; С.К. Боенко и соавт., 2010).
ПАРМ позволяет объективизировать носовую
обструкцию, но не определяет локализацию
внутриносовых изменений.
Выводы. 1. Хронические синуситы сопровождаются нарушениями носового дыхания,
которые выражаются в снижении объёмного
потока воздуха и повышении сопротивления
воздушному потоку. 2. Максимальные дыхательные нарушения развиваются при пансинуситах, они менее выражены при локализации
патологического процесса в передней группе и
являются минимальными при изолированном
поражении задней группы околоносовых пазух.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

3. Передняя активная риноманометрия может
дополнять риноэндоскопию и компьютерную

томографию и обосновывать тактику лечения
больных хроническими синуситами.

© И.А. Талалаенко, Д.С. Боенко, А.И. Гринчак, 2013

Г.Е. ТІМЕН, Л.А. КУДЬ, Л.І. КОБЗАРУК, К.Л. РУДЕНЬКА, І.І. САПІЖАК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТОМОГРАМ СКРОНЕВИХ КІСТОК,
МАГНІТНО-РЕЗОНАСНИХ ТОМОГРАМ ГОЛОВИ ТА ДАНИХ УЗД СУДИН ГОЛОВИ
ТА ШИЇ У ДІТЕЙ ІЗ СЕНСОНЕВРАЛЬНИМИ УРАЖЕННЯМИ СЛУХУ
64 дітям (77 %) із сенсоневральними ураженнями слуху, що перебували на лікуванні у
відділі ЛОР-патології дитячого віку проводили
додаткове обстеження: КТ скроневих кісток голови, МРТ голови та УЗД судин голови та шиї
поодинці чи комплексно.
У 15 пацієнтів (32 %) були виявлені зміни
на комп’ютерних томограмах скроневих кісток:
аномалія розвитку (арахноїдальна кіста) – 2
хворих (4,5 %), аномалія розвитку: розширення
водопроводу присінку та ендолімфатичного мішка (large vestibular aqueduct syndrome endolymphatic sac anomaly) – 2 особи (4,5 %), осифікація
півколових каналів, ділянки непухлинного звапнення (як наслідок перенесеного менінгіту) 1
дитина (2,1 %), перелом піраміди скроневої кістки із порушенням цілостності каналу лицьового нерву – 1 пацієнт (2,1 %), перелом лускоподібної частини скроневої кістки з незначним вдавленням – 1 особа (2,1 %), асиметрія отворів
внутрішніх яремних вен та високе розміщення
цибулини яремної вени – 1 дитина (2,1 %), ознаки внутрішньої гідроцефалії та лікворногіпертензійного синдрому – 1 особа (2,1 %),
зниження пневматизації комірок соскоподібного
паростка скроневої кістки та барабанної порожнини – 4 дитини (8,5%), грануляції в барабанній
порожнині – 1 особа (2,1 %), стан після шунтування барабанної порожнини – 1 пацієнт (2,1%).
43 дітям (50,1 %) із сенсоневральними
порушеннями слуху було проведено МРТ голови. Так, у 8 пацієнтів (18,6 %) були виявлені
патологічні зміни: ознаки внутрішньої гідроцефалії та лікворно-гіпертензійного синдрому – 1

пацієнт (2,3 %), аномалія розвитку: розширення
водопроводу присінку та ендолімфатичного мішка (large vestibular aqueduct syndrome endolymphatic sac anomaly – 1 особа (2,3 %), пошкодження структур внутрішнього вуха із порушенням цілостності каналу лицьового нерву – 1
дитина (2,3 %), зниження пневматизації комірок
соскоподібного паростка скроневої кістки та
барабанної порожнини – 3 особи (7 %), стан після шунтування барабанної порожнини – 1 дитина (2,3 %), дисмієлогенні зміни головного мозку
– 1 хворий (2,3 %).
40 пацієнтам (47 %) було проведено також додатково УЗД судин голови та шиї, з них у
95 % були виявлені патологічні зміни. Так, у
45% обстежених осіб спостерігались ознаки венозної дисциркуляції, у 22,5 % - патологічна
звивистість обох внутрішніх сонних артерій, у
7,5% - патологічна звивистість однієї внутрішньої сонної артерії поєднувалась з венозною
дисциркуляцією, у меншого відсотка хворих із
сенсоневральною приглухуватістю мали місце
патологічна звивистість однієї чи обох хребетних артерій чи комбінація цієї патології з ознаками венозної дисциркуляції та патологічної
звивистістю внутрішніх сонних артерій.
Таким чином, додаткове обстеження дітей
із сенсоневральною приглухуватістю чи глухотою (КТ, ЯМРТ скроневих кісток, УЗД судин
шиї та голови) дозволяє виявити структурні
особливості кісткових та м’якотканинних структур черепа. Це дає змогу більш цілеспрямовано
підходити до вибору тактики лікування цієї категорії хворих.

© Г.Е. Тімен, Л.А. Кудь, Л.І. Кобзарук, К.Л. Руденька, І.І. Сапіжак, 2013
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Г.Е. ТІМЕН, В.М. ПИСАНКО, С.П. ЧУБКО, Л.І. КОБЗАРУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМНИХ ПОКАЗНИКІВ АНГІОФІБРОМИ ОСНОВИ ЧЕРЕПА
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОЇ КРОВОВТРАТИ
Ангіофіброма основи черепа (АОЧ) є
найбільш важким ураженням в структурі доброякісних пухлинних захворювань ЛОР-органів у
дітей. (Н.А. Дайхес і співавт., 2005; Р.А. Абизов,
2004). Лікування цього контингенту хворих хірургічне. Воно може супроводжуватись значною крововтратою. Але, на жаль, до сьогодення
немає можливості передбачення інтраопераційної крововтрати. Нами запропоновано метод
визначення об’ємних показників ангіофіброми
основи черепа та прогнозування інтраопераційної крововтрати шляхом морфометричного аналізу КТ зрізів хворих на АОЧ, на підставі чого
була запропонована формула визначення
об’ємних показників пухлини:
Vоп = ∑ Vзр1,n де,
Vоп -– розрахований об’єм пухлини
∑ - математичний знак суми.
,
 А + В
2

Vзр = π


4




⋅h

Vзр

- об’єм поодинокого зрізу пухлини,
π - число π =3,14
h – товщина зрізу = 3 мм.( відстань між
зрізами при проведенні КТ – дослідження).
А – великий діаметр еліпсу, який
апроксимує поодинокий зріз пухлини.
В – малий діаметр еліпсу який
апроксимує поодинокий зріз пухлини.
Для визначення ступеня кровонаповнення
пухлини, нами були проаналізовані зрізи КТ
ангіофіброми основи черепа у одного і того ж
хворого до та після емболізації привідної судини. В результаті емболізації на КТ зрізах замість
інтенсивного темного кольору з’явились
ділянки білого кольору, які нагадували кісткову
тканину, яка, як відомо, має малий вміст крові,
що дало нам право оцінювати, як слабке кровонаповнення.

В результаті порівняння КТ зрізів ангіофіброми основи черепа різних ступенів забарвленості, була розроблена шкала, яка віддзеркалює «евристичний» підхід. Ступінь кровонаповнення пухлини, що вивчається, умовно позначили (q), а саме: q1 – слабке наповнення (0-10 %),
q2 – напівпомірне наповнення (11-20%), q3 помірне наповнення (21 – 49%), q4 – інтенсивне
наповнення (> 50%).
Розрахунок крововтрати під час видалення АОЧ проводився за формулою:
VКП = VОП ⋅ q ⋅ k ПК , де
VКП - об’єм крововтрати.

крові.

Vоп – розрахований об’єм пухлини,
Vоп = ∑ Vзр1,n ,
q – ступінь кровонаповнення пухлини,
kПК – поправочний коефіцієнт втрати

В подальшому нами проведена статистична обробка даних відносно прогнозування
крововтрати під час видалення пухлини.
В
передопераційному
періоді
по
вищевказаній методиці спрогнозована крововтрата у 7 хворих з АОЧ, яка порівняна з фактичною, яку отримали під час оперативного
втручання. Прогнозована крововтрата не
відрізнялася від реальної під час операції
(достовірних розбіжностей між двома групами
не виявлено). На підставі результатів морфометричного аналізу зображень КТ ангіофіброми
основи черепа (формула визначення об'ємних
показників) нами розроблений спосіб прогнозування інтраопераційної крововтрати, що дає
можливість проведення в передопераційному
періоді адекватних організаційно-лікувальних
заходів по підготовці хворих до оперативного
лікування.

© Г.Е. Тімен, В.М. Писанко, С.П. Чубко, Л.І. Кобзарук, 2013

Г.Е. ТІМЕН, К.Л. РУДЕНЬКА, П.В. ВІННИЧУК, І.А. БЄЛЯКОВА, Л.А. КУДЬ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ГЛУТАРГІНУ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ
З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ
Сенсоневральна приглухуватість продовжує залишатись провідної проблемою в отола-
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рингології і має величезне медичне та соціальне
значення. Ця патологія уражає всі вікові групи,
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призводить до зниження або втрати професійної
працездатності, негативно впливає на якість
життя пацієнтів, може стати причиною їх інвалідизації та порушення соціальної адаптації
хворих. Більше того, у світі постійно збільшується кількість хворих, у яких діагностується
порушення слуху. На сьогоднішній день, у лікуванні цих пацієнтів використовується значна
кількість лікарських препаратів, методів та схем
лікування. Однак, їх ефективність далека від
бажаногоі, як правило, не влаштовує ні лікарів,
ні пацієнтів.
Метою даної роботи було оцінити ефективність використання глутаргіну у комплексній
терапії хворих з СНП.
У відділення ЛОР-патології дитячого віку
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМНУ» за 2010-2012 роки було
госпіталізовано та проліковано 112 пацієнтів
віком від 3 до 18 років з різними формами СНП
та глухоти.
У результаті проведення суб’єктивних
(безумовно-рефлекторна, ігрова чи тональна
аудіометрія) та об’єктивних (імпедансометрія,
реєстрація КСВП) методів обстеження слухового аналізатора, його двобічне ураження діагностовано у 84 (71 %) дітей, а однобічна патологія
виявлена у 35 пацієнтів (29 %). По перебігу захворювання гостра форма СНП та глухоти діагностована у 18 осіб (15 %), а хронічна – у 101
хворого (85 %).
Схема лікування хворих з СНП складалася з двох частин: в умовах стаціонару та амбулаторно.
У стаціонарі протягом 10 днів хворі
отримували медикаментозні препарати відповідно маси тіла: препарати, які покращують метаболічні процеси у нервовій тканині (ноотропи
або нейрометаболічні стимулятори (ноотропіл);
нейропептиди та їх аналоги (церебролізин); вітаміни групи В, С (В1, В6, мільгама); глюкокортикостероїди (дексаметазон); фізіотерапія: ендоуральний ультрафонофорез розчину дибазолу
та новокаїну. Діти старше 14 років, отримували
препарати, що посилюють кровообіг у судинах
striavascularis внутрішнього вуха (бетасерк та
його аналоги). При гострій СНП спочатку пацієнти отримували дезінтоксикаційну терапію

(реосорбілакт). Незалежно від віку, форми та
ступеня втрати слуху всі діти протягом 10 днів
отримували внутрішньовенні інфузії глутаргіну.
В амбулаторних умовах, протягом 14 днів
хворі перорально приймали: глутаргін, мільгама, олатропіл та бетасерк.
Обстеження хворих проводилось як до лікування, так і через місяць після його закінчення. Аналіз отриманих даних здійснювався відповідно до розподілу дітей на три основні групи: гостра сенсоневральна приглухуватість – 18
пацієнтів, хронічна сенсоневральна приглухуватість прогресуючий перебіг – 6 та зі стабільним
перебігом – 88 осіб.
У дітей з І та ІІ ступенем втрати слуху з
гострою СНП за даними суб’єктивної аудіометрії
після проведеного лікування стан слухової функції поліпшився. У пацієнтів з І ступенем втрати
(11 сторін ураження) відмічали приріст слуху на
18,18±1,90 дБ, а з ІІ ступенем (4 сторони) – на
29,37±1,00 дБ, що є статистично достовірним
(pU< 0,05). Отриманні дані були підтвердженні
покращеними показниками КСВП. У 5 дітей з
глухотою після проведеного курсу лікування пороги сприйняття повітряно-проведених тональних сигналів залишались без суттєвих змін.
Стан слухової функції у пацієнтів з хронічною формою СНП прогресуючого перебігу 6
хворих (11 сторін ураження) поліпшився лише у
однієї дитини на 13,75 дБ.
При обстеженні 88 пацієнтів (146 сторін
ураження) з хронічною сенсоневральною приглухуватістю (стабільний перебіг) даний курс
лікування був ефективним на 76 сторонах ураження, а саме, на 27 вухах з І ступенем втрати
слуху приріст становив 13,67±1,17дБ, з ІІ ступенем (37 вух) – 10,04±0,44 дБ і з ІІІ ступенем (12
вух) – 10,31±1,30 дБ (pU<0,05). У дітей з глухотою (29 сторін ураження) пороги сприйняття
повітряно-проведених тональних сигналів залишались без суттєвих змін.
Таким чином, включення глутаргіну у
комплексну терапію хворих з сенсоневральною
приглухуватістю дало достовірно позитивний
результат у групах з гострою та хронічною (стабільний перебіг) формами, тому вважаємо за
доцільне рекомендувати його використання у
лікуванні хворих з даною патологією.

© Г.Е. Тімен, К.Л. Руденька, П.В. Вінничук, І.А. Бєлякова, Л.А. Кудь, 2013
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С.М. ТИМЧУК, О.В. КОВТУНЕНКО, Б.В. ШПОРТЬКО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК УКРАЇНА)
РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИБОРІ ОБ'ЕМУ ШИЙНОЇ ДИСЕКЦІЇ
У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
Рак гортані займає перше місце серед онкологічної патології верхніх дихальних шляхів.
Серед усіх хворих на рак гортані від 25 до 70%
хворих мають метастази у реґіонарні лімфатичні
вузли. Вибір об’єму оперативного втручання на
реґіонарних лімфатичних вузлах залишається
предметом дискусії. Ультразвукове дослідження
лімфатичних вузлів та ультразвукова доплерографія судин голови та шиї є зручними та інформативними методами дослідження лімфатичних
вузлів шиї. (Абизов Р.А., Лукач Е.В., J. Medina,
J. Shah et all.)
Метою дослідження було визначення ехотомоскопічної картини змін кровотоку магістральних судин голови та шиї для дослідження залежності об'єму оперативного втручання на реґіонарних метастазах у хворих на рак гортані.
Під нашим спостереженням знаходилося
81 хворий з реґіонарними метастазами раку гортані (T3-4N1-3M0). Ультразвукове дослідження
проводилося апаратом Toshiba датчиком 5MHz
у положенні лежачи на спині з гіперекстензією
шиї, доплерографія проводилася апаратом
Toshiba Aplio XG.
Лімфатичні вузли N1 характеризувались
як утворення однорідної структури з чіткими
контурами, більш округлої форми, які не деформують тканини. У хворих з N2 було наростання неоднорідності ехоструктури, і округла форма. Яремна вена на протилежному від ураження
боці мала вигляд ехонегативної трубки з діаметром у межах 17,2 ± 8,7 мм (р < 0,02). З боку
ураження вона була зміненої конфігурації, переходом від трубки до конусу, діаметр був зменшений на 2,5 ± 0,7 мм порівняно із веною на
здоровому боці (р < 0,05).
У хворих з N3 лімфатичні вузли визначались як округлої форми утворення з гетерогенною структурою. Характерними були зміни в
судинах, які в безпосередній близькості до лімфатичних вузлів звужувалися, відбувалося їх
«обволікання» або зміщення збільшеним лімфатичним вузлом. При повздовжньому скануванні
у сонних артеріях розташованих поряд зі збільшеними лімфатичними вузлами іноді визначались флотуючі тромботичні маси. М'язова тканина оболонки артерії мала змінену ехогенність.
Ультразвукова діагностика мала інформативність у виявленні реґіонарних метастазів раку

гортані із чутливістю на рівні 83,1% та специфічністю 79,2%.
Аналізуючи дані ультразвукової доплерографії ми виявили такі закономірності. Лімфатичні вузли у хворих з N1 викликали зниження
гемодинамічного потоку в 41,0% випадків (31
хворий). Однак інтраопераційно ці дані не підтвердилися, бо лімфатичні вузли що були розташовані поряд з судинами не були з ними спаяні,
та стінка судин в цьому місці не була змінена.
Місце біфуркації сонної артерії є рефлексогенною зоною, тому зміни кровотоку могли бути
спричинені самим дослідженням. Лімфатичні
вузли N2 хворих зумовлювали зниження кровотоку у 38,5% випадків (30 хворих). При цьому
коефіцієнт асиметрії лінійної швидкості кровотоку у порівнянні зі здоровою стороною складав
32,1%. При дослідженні у хворих з N3 в 73,2%
випадків мало місце зниження гемодинамічного
потоку у загальній сонній артерії, і асиметрія
лінійної швидкості кровотоку у порівнянні з
неураженим боком. Стискування внутрішньої
сонної артерії спричиняло зниження кровотоку
у надбрівній артерії, та як наслідок прискорення
кровотоку у скроневій артерії гомолатерально.
При стискуванні зовнішньої сонної артерії з'являвся ретроградний кровотік у скроневій артерії.
Оперативні втручання підтвердили факт стискання сонної артерії. Щодо яремної вени, то
стискання її було досить виражене, а у трьох
випадках, коли кровотік зовсім не визначався,
на операції 2/3 вени були заповнені тромбами.
Висновки. Для лімфатичних вузлів N1-2
оптимальним видом оперативного втручання є
селективна шийна дисекція, або модифікована
шийна дисекція, за умови відсутності змін отвору магістральних судин, а також пристінкового
тромбоутворення в них. Пацієнтам з N3 за умови відсутності стискання отвору яремної вени,
сонної артерії, відсутності пристінкового тромбоутворення та зниження гемодинамічного потоку не більш як 21,0% ± 3,5% (p < 0,05) порівняно зі здоровим боком, за даними УЗД та ультразвукової доплерографії, можливо виконувати
модифіковану шийну дисекцію. При N3, за наявності деформації отвору судин, пристінкового
тромбоутворення та зниження гемодинамічного
потоку більш як 25% необхідно виконувати радикальну шийну дисекцію.

© С.М. Тимчук, О.В. Ковтуненко, Б.В. Шпортько, 2013
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В.П. ТИПИКИН (РОССИЯ)
О ВОЗМОЖНОСТЯХ КОРРЕКЦИИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЕФЕКТОВ
НАРУЖНОГО НОСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАСТИН ЭКОФЛОН
Даже небольшие деформации наружного
носа могут стать источником серьезных переживаний пациента, поскольку нос является центральной частью лица. В случае одновременного наличия у пациента деформации наружного
носа, искривления перегородки носа и нарушения носового дыхания к эмоциональным переживаниям присоединяются физические, связанные с нарушением функций носа (возможность
развития гнойно-воспалительных заболевания
носа и околоносовых пазух).
Ринопластика является сложным разделом косметической хирургии, и эта сложность
объясняется тем, что зачастую хирургическое
восстановление эстетичности может одновременно ухудшать физиологические функции носа, и хирург вынужден работать таким образом,
что бы данное противоречие было разрешено.
Устранение риносколиоза и ринолордоза
еще более усложняется, когда у пациента имеется асимметрия лица, вследствие врожденной
аномалии развития лицевого черепа.
С целью разработки способов хирургического лечения ринолордоза и риносколиоза в
клинике было проведено лечение 73 пациентов
с различными деформациями наружного носа.
Ринопластика выполнялась двумя способами хирургического доступа: закрытым - с использованием эндоназальных разрезов и открытый - с применением трансколлумелярного разреза. Большая часть операций выполнена с использованием закрытого доступа (45 операций).
Открытый доступ (28 операций) применялся
при сложных посттравматических комбинированных деформациях носа или при реоперациях.
Наиболее часто в ходе операции производилось устранение сколиоза, лордоза, асимметрии, создание адекватного профиля спинки но-

са. Для устранения ринолордоза использовали
имплантацию политетрафторэтилиеновых пластин
Экофлон. Особенно частым было их использование при сочетании ринолордоза с риносколиозома, в связи с тем, что седловидность наружного носа после устранения сколиоза костной пирамиды, как правило, имела тенденцию к усилению.
Оценка результатов риносептопластики с
использованием политетрафторэтилиеновых пластин Экофлон проводилась в функциональном и
эстетическом аспектах. В качестве критериев
оценки использовались как объективные показатели (риноманометрия), так и субъективная
оценка самим пациентом результатов лечения в
баллах. При этом эффективность хирургического вмешательства оценивались по 3-бальной
системе: 1 – хорошая; 2 – удовлетворительная и
3 – неудовлетворительная. В результате функциональность была оценена как хорошая 69 пациентами, как удовлетворительная 4 пациентами. Эстетичность оценена как хорошая 57 пациентами, как удовлетворительная 14 пациентами
и как неудовлетворительная 2 пациентами.
В настоящее время, нами выполнено 46
операций по устранению приобретенного дефекта наружного носа, в ходе которых пациентам были синтетические имплантанты. Срок
наблюдения в послеоперационном периоде колеблется от 1 до 19 месяцев. Ни в одном из наблюдаемых случаев не наблюдалось признаков
отторжения пластин Экофлон.
Таким образом, использование политетрафторэтилиеновых пластин Экофлон позволяет
получить хорошие, безопасные функциональные и эстетические результаты у большинства
прооперированных больных с деформациями
наружного носа.

© В.П. Типикин, 2013

В.П. ТИПИКИН, П.В. КИРЕЕВ (РОССИЯ)
МЕСТНЫЙ ИММУНИТЕТ ГЛАЗ И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО
ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО СИНУСИТА
Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух являются самой распространённой патологией верхних дыхательных путей
и частыми источниками очагов хронической
инфекции. В 3,4-6,8% у больных с синуситами в
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

воспалительный процесс вовлекается орбита и
её содержимое. Способность хронических синуситов протекать в маловыраженной латентной
форме вызывает перенапряжение и истощение
иммунных механизмов. Примерно в 78,7% слу-
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чаев микрофлора при хронических синуситах
включает хламидий. При этом нельзя исключить
влияние хламидийной инфекции на изменения
местного иммунитета глаз.
Для оценки влияния хронических синуситов на показатели местного иммунитета глаз
было обследовано 22 пациента, в возрасте от 17
до 59 лет. Все пациенты были госпитализированы в стационар с основным диагнозом хронический полипозный риносинусит. Длительность
течения данного заболевания составляла от 6
месяцев до 20 лет в среднем около 5 лет. Было
выполнено общеклиническое обследование и
иммунологическая диагностика, включавшая в
себя исследование на иммуноглобулины классов A, G, M; ЦИК; РТМЛ с ФГА, Кон-А, антигенами сетчатки, стекловидного тела, сосудистой оболочки, радужки, хрусталика. Помимо
этого у всех пациентов брался посев из конъюнктивальной полости каждого глаза на хламидийную инфекцию. Диагностика хламидий проводилась методом ИФА. Все пациенты были
осмотрены офтальмологом на предмет исключения патологии со стороны глаз.
20 (90,91%) пациентов получили оперативное лечение: (полипоэтмоидотомия 86,36% и
эндоназальное вскрытие верхнечелюстных пазух 4,55%). Всем пациентам (100%) проводилось консервативное лечение, включавшее в
себя противовоспалительную и антибиотикотерапию, физиотерапевтическое лечение.
В ходе проведённого обследования у пациентов были получены следующие результаты.

В клиническом анализе крови повышение лимфоцитов выявлено у одного пациента, количество эозинофилов было повышено у трех больных.
Остальные показатели общего анализа крови были в пределах нормы, в том числе не было выявлено повышение СОЭ и лейкоцитоза. При обследовании крови на ВИЧ, RW, HBsAg и HCV патологии не выявлено ни у одного пациента. Биохимические показатели были в пределах нормы.
В ходе исследования посевов из конъюнктивальной полости на наличие хламидийной
инфекции методом ИФА, положительный результат был получен в 10 случаях (45,5%).
В исследуемых иммунологических показателях были выявлены следующие отклонения:
- в показателях общего иммунитета Ig A
58%, Ig G 67%, Ig M 58%, ЦИК 8%;
- в показателях местного иммунитета
глазницы РТМЛ с ФГА 50%, РТМЛ с Кон-А
42%, РТМЛ с антигенами сетчатки 75%, РТМЛ
с антигенами стекловидного тела 75%, РТМЛ с
антигенами сосудистой оболочки 58%, РТМЛ с
антигенами радужки 67%, РТМЛ с антигенами
хрусталика 50%.
Выводы.
1. Хронические полипозные риносинуситы сопровождаются нарушением местного иммунитета глазницы.
2. В 45,5% случаев хронические полипозные синуситы сопровождаются наличием хламидийной инфекции в конъюнктивальной полости глаза.

© В.П. Типикин, П.В. Киреев, 2013

Ф.О. ТИШКО, С.Г. ГИЧКА, О.І. ВІЛЬЧИНСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ
ТА АБСЦЕСТОНЗИЛЕКТОМІЇ
Хронічний та гострий тонзиліт (ангіна)
незважаючи на зусилля щодо організації покращання лікувально-профілактичної допомоги
населенню України залишається бути проблемою у зв’язку з великою розповсюдженістю захворювання. Так, у 2001 р. за даними звітів по
Україні гострий тонзиліт разом з гострим фарингітом зареєстрований у 661192 випадків, тобто,
1348,4 випадків на 100000 населення. Ненабагато, а все ж кількість випадків захворювань з
2010 року збільшився до 883422,0, тобто, 1929,6
на 100000 населення.
Що стосується хронічного тонзиліту, то
цифра стабільна: зареєстровано у 2010 р. хворих
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на хронічний тонзиліт та аденоїди 562566,0,
тобто, 1228,8 на 100000 населення.
Зважаючи на те, що гострий тонзиліт (ангіна) відноситься до інфекційних хвороб і здебільшого передається повітряно-крапельним шляхом така частота захворювань не викликає сумніву.
Відомо, що гострий тонзиліт у 14% є причиною хронічного тонзиліту. А оскільки хронічний тонзиліт, а саме його декомпенсована форма характеризується рецидивами ангін, то безумовно, частота останніх збільшується.
Захворювання на хронічний тонзиліт та
ангіни призводять до ускладнень – пара- та меЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

татонзилярного характеру. До паратонзилярних
ускладнень відноситься паратонзиліт та паратонзилярний абсцес, як наслідок паратонзиліту.
З метою виявлення причин виникнення
запального процесу в паратонзилярній області
ми провели ряд паталогогістологічних досліджень видалених мигдаликів хворих на декомпенсовану форму хронічного тонзиліту та хворих на паратонзилярний абсцес, яким була проведена абсцестонзилектомія задля обґрунтування необхідності застосування вказаного хірургічного методу лікування хворих на паратонзилярний абсцес.
Вивчення патогістологічних препаратів
дозволило констатувати наявність у всіх досліджених випадках морфологічних ознак хронічного запалення в мигдаликах та оточуючих
м’яких тканинах.
Проведене дослідження свідчить про те,
що в мигдаликах при хронічному декомпенсованому тонзиліті виникає ціла низка морфологічних змін, які свідчать про втрату ними
бар’єрних властивостей, включаючи дренажну
функцію лакун.
Дренажна здатність піднебінних мигдаликів є складовою частиною їх бар’єрної функції і
здійснюється автономно за рахунок метаболізму
детриту, видалення його під час акту ковтання
та рухів шиї, еластичності самої тканини мигдаликів.
Нами виявлено, що лакуни значно розширюються, містять в своїх порожнинах велику
кількість інфікованого детриту і запального ексудату. З частини лакун в товщі мигдаликів формуються епітеліальні кісти з аналогічним вмістом. Ці утворення є постійним джерелом інфекції.
Епітеліальна вистилка лакун втрачає нормальну гістоархітектоніку і стратифікований
клітинний склад, що не дає змоги імунокомпетентним клітинам адекватно виконувати свою
функцію. Епітеліальний пласт інфільтрується
ефекторними клітинами (поліморфноядерні
нейтрофіли, активовані макрофаги, плазматичні
клітини), які беруть на себе бар’єрну функцію,
сприяючи, однак, подальшому пошкодженню
епітеліальної вистилки – формується патологічне коло. Часто спостерігається процес зрощення
епітеліальних пластів стінок лакуни, що може
бути джерелом формування епітеліальних кист.
Змінюється клітинний склад і будова
строми лімфоїдної тканини, зростає кількість
незрілих клітин, значну частку складають неі-

мунні запальні елементи; строма втрачає еластичність і спроможність до деформації за рахунок розростання сполучної тканини в результаті
чого страждає евакуаторна функція лакун. Слизова оболонка лакун атрофується в порожнині
накопичується гнійний ексудат.
В розширених лакунах мигдаликів вистелених атрофованим епітелієм, спостерігається
накопичення детриту, фібрину, запальних клітин, колоній мікроорганізмів, включаючи грибкові міцелії і друзи.
Метапластично та диспластично змінений
епітеліальний шар лакун може бути джерелом
розвитку пухлин мигдаликів.
Проведені патологогістологічні дослідження мигдаликів видалених у хворих на паратонзилярний абсцес шляхом абсцестонзилектомії свідчать про слідуюче.
Глибоки лакуни вистелені атрофічним
плоским епітелієм з диструкцією його на ділянці верхівки лакун і формування абсцесу, який
доходить до капсули. Капсула рихла, атрофічна.
У просвіті лакун спостерігаються колонії грибка. При хронічному декомпенсованому тонзиліті має місце вогнещева атрофія капсули аж до
повної її зникнення, що сприяє розповсюдженню запалення за межі капсули мигдалика.
Таким чином, формується лакуногемний
шлях в патогенезі виникнення паратонзиліту чи
паратонзилярного абсцесу. Зазнають патологічних змін поряд розташовані з мигдаликами і
малі слинні залози та їх протоки, завдяки чому
формується ще один шлях передачі гнійного
запалення в паратонзилярний простір – сіалодуктогенний шлях.
Враховуючи паталогоморфологічні зміни
в піднебінних мигдаликах при хронічному їх
запаленні на всіх рівнях (слизова оболонка, паренхіма та строма мигдаликів), а також деструктивні зміни сполучної тканини псевдо- капсули,
порушення захисної функції мигдаликів, створюються умови для розвитку паратонзиліту чи
паратонзилярного абсцесу.
Таким чином, мигдалики в стані хронічного чи, особливо на цьому фоні, гострого запалення є причинним фактором в розвитку паратонзилярних ускладнень і вони, як причинний
фактор підлягають видаленню шляхом абсцестонзилектомії (в „гарячому” періоді) чи в „холодному” після попереднього розтину абсцесу,
що залежить від клінічного перебігу хвороби та
стану хворого.
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Ф.О. ТИШКО, О.О. ОСТРОВСЬКА, Ж.А. ТЕРЕЩЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
НАСЛІДКИ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
Рак гортані залишається глобальною проблемою як для лікарів, так і для самих хворих,
оскільки під час лікування доводиться вирішувати два взаємовиключаючих один одне завдань, а саме: 1) видалення, якомога радикальніше, пухлини та її метастазів та 2) повноцінного збереження структури і функції гортані. Як
показує досвід, в лікуванні цієї патології вирішити ці два завдання одночасно важко, а інколи
взагалі не можливо. Враховуючи, що рак гортані (РГ) – новоутворення, що займає перше місце
серед пухлин голови та шиї, складає 1-5% від
всіх онкозахворювань та 40-60% пухлин ЛОРорганів, то питання лікування, а особливо реабілітації таких пацієнтів особливо актуальне.
Головними методами лікування хворих на
РГ, на сьогодні, залишаються хірургічний, променевий, хіміотерапевтичний та їх комбінація.
Променева терапія хворих на РГ може застосовуватися як самостійний метод лікування, так і
проводитися як підготовчий період до операційного втручання та в післяопераційному періоді.
В деяких випадках, променева терапія стає методом вибору для таких хворих. Проте, як і
будь-який агресивний метод лікування, має свої
недоліки, а саме розвиток ускладнень. Ускладнення можуть виникати як в процесі опромінення або відразу після нього (ранні), або через багато місяців (переважно 6 і більше) та років після променевого лікування (пізні).
Оскільки опромінювання ділянки локалізації злоякісної пухлини проводиться переважно
дистанційно, то перше місце посідають ускладнення з боку шкіри. Це сухий, вологий епідерміт, еритема шкіри, виразки шкіри, індуративний набряк шкіри, дерматофіброз. Вони складають 25-70% від всіх ускладнень променевої
терапії. Крім того, у хворих може розвиватися
епітеліїт, хондроперихондрит, ларингіт та інше.
Виникнення пізніх променевих ускладнень обумовлений канцерогенним впливом радіаційного опромінювання на тканини та організм в цілому. Одним з пізніх ускладнень є розвиток первинно-множинних злоякісних новоутворень – ПМЗНУ (полінеоплазій або метахромних пухлин), розвиток яких не пов'язаний з
первинною пухлиною, її метастазами та відрізняються за гістологічною будовою. Утворення
таких ПМЗНУ припадає на термін від 1-5 та більше років після променевого лікування та
складає 0,5-13% від всіх онкозахворювань (А.Л.

Орлова, 1994; А.В. Вожинін, 2000). Головними
чинниками їх утворення вважають 1) канцерогенний вплив опромінення, що призводить до
зміни складовою структури соматичних клітин і
викликає їх мутацію; 2) імунодепресія, як наслідок системного впливу опромінення на кровота імуноутворюючі тканини (Н.Н. Покровська,
1983; А.В. Вожинін, 2000); 3) генетична детермінація – серед родичів онкохворих полінеоплазія виникає в 7 разів частіше ніж в популяції
(Ю.В. Сельчук, Т.П. Кодубська, 1990); 4) як наслідок ранніх після променевих змін (І.Ф. Зісман, 1978). Так ризик розвитку пізніх променевих ускладнень в 2,5 рази вищий у хворих у
яких були наявні ранні післяпроменеві ускладнення, ніж в разі їх відсутності. Таким чином,
ранні променеві ускладнення виступають, таким
собі, маркером радіочутливості нормальних
тканин організму (С.А. Бехтерева, 1999; А.В.
Вожинін, 2000; С.Я. Максімов, 2009). Провокуючим чинником розвитку метахромних пухлин
виступають органи, тканини, які під час променевої терапії знаходились в стані хронічного
запалення. Тому важливо виконувати опромінення після санації, попереднього лікування
супутніх патологій.
ПМЗНУ можуть розвиватися як в зоні
опромінення (і за гістологічною будовою, як
правило, є більш агресивною пухлиною в порівнянні з першою (І.М. Дмитрук, 1980; І.Ф. Зісман, 1978)), так і поза зоною опромінення.
Під нашим спостереженням перебувало 5
онкологічних хворих. Серед них 3 хворих на рак
гортані, 1 хворий з аденокарциномою щитовидної залози та 1 з наявністю тімоми. Всім хворим
проводилась ад’ювантна променева терапія. Внаслідок опромінювання нами спостерігалось
ускладнення променевої терапії у вигляді променевого раку в ділянці опромінювання в термін
після опромінення від 1 до 5 років.
Таким чином, враховуючи ряд серйозних
ускладнень, в тому числі і променевий рак, доцільно критично відноситися до призначення
повного курсу променевого навантаження чи
застосовувати порційне призначення з урахуванням профілактики опіків тканин, що в сукупності може бути причиною променевого раку.
Незважаючи, на широке та оправдане застосування променевої терапії, слід було б переглянути доцільність її в післяопераційному періоді та методи застосування.
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В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, Н.Г. МИРОНЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВОСТАНОВЛЕНИЯ ГОЛОСА ПОСЛЕ ЛАРИНГЭКТОМИИ
Ларингэктомия остается самым распространенным способом хирургического лечения
больных раком гортани в III-IV стадии заболевания. Восстановление фонационной функции
является одним из основных моментов социальной реабилитации пациентов после удаления
гортани (В.О. Ольшанский, Е.Н. Новожилова,
В.В. Дворниченко, 2002) .
Целью нашей работы являлось восстановление голоса у больных после ларингэктомии путем выполнения реконструктивных вмешательств с использованием местных тканей
и/или голосовых протезов и оценке воссозданной голосовой функции с помощью компьютерного акустического анализа.
Материалы и методы. Нами за период
2008-2012 гг. у 185 больных при раке гортани
III-IV стадии выполнена ларингэктомия с одним
из видов голосовосстанавливающей операции:
трахеоглоточным или трахеопищеводным шунтированием – у 70 (48,3%) пациентов, трахеопищеводным шунтированием с протезированием – у 75 (51,7%).
Оперированы мужчины в возрасте от 40 до
72 лет, больные раком гортани, с гистологически
верифицированным диагнозом. Выбор вида голосовосстанавливающей операции зависел от локализации опухолевого процесса в гортани и степени его распространения на гортаноглотку, в заперстневидное пространство, трахею. При ограничении опухолевого процесса двумя этажами гортани, без распространения на подскладковый отдел
использовали оригинальную методику с мобилизацией последнего из сохраненных трахеальных
полуколец. При распространении опухолевого
процесса на подскладковый отдел до первого полукольца трахеи, в заперстневидное пространство
либо на гортаноглотку, соблюдение принципов
абластики не позволяло сохранить значительные
отделы гипофарингса и верхние отделы трахеи,
которые необходимы для формирования трахеоглоточного шунта. В таких случаях мы выполняли
расширенную ларингэктомию с одномоментной
голосовосстанавливающей операцией по оригинальной методике, разработанной в клинике –
трахеопищеводное слизистооболочечное шунтирование (деклараційний патент України на
винахід №2003032547 від 11.11.2003 г., бюл. №
11). При неудовлетворительной защитной функции трахеопищеводного шунта (аспирация слюны
и пиши, плохая голосовая функция), в соустье устанавливали голосовой протез.

В 9 случаях мы не накладывали трахеопищеводный шунт, а выполняли подготовку к голосовому протезированию во время ларингэктомии.
Операция заключалась в иссечении фиброзного
слоя задней стенки трахеи в виде веретена в месте, где в дальнейшем будет устанавливаться голосовой протез, и прошивании слизистой оболочки пищевода по периметру иссеченного участка. Размеры удаляемого участка стенки трахеи
составляли: длина – 0,8 см, ширина – 0,4 см. Для
улучшения качества восстановленной голосовой
функции мы применяли комплекс дыхательных и
фонопедических занятий.
Оценка воссозданного голоса проводилась с помощью компьютерного акустического
анализа с использованием лицензированных
программ путем измерения максимального времени фонации (МВФ) и частоты основного тона
(ЧОТ) – средней скорости вибрации голосового
источника, измеряемой в Гц за 1 сек.
Полученные результаты и их обсуждение. При одномоментном с ларингэктомией трахеоглоточным или трахеопищеводным шунтированием голосовая функция восстановлена у 49
(70,0%) пациентов. При трахеопищеводном шунтировании с установкой голосового протеза голос получен у 70 (94,5%) больных. ЧОТ при трахеоглоточном шунтировании составила 109 – 112
Гц, при трахеопищеводном шунтировании – 107
– 109 Гц, при трахеопищеводном шунтировании
с протезированием – 111 – 112 Гц, то есть существенно не отличалась при различных видах голосовосстанавливающих вмешательств. Исследование максимального времени фонации (МВФ)
дало следующие результаты: при трахеоглоточном шунтировании МВФ – 16,2±2,1 сек., при
трахеопищеводном шунтировании – 14,5±1,5сек.,
при трахеопищеводном шунтировании с установкой голосового протеза МВФ – 16,7±1,2 сек.
Применение дыхательной гимнастики и фонопедических упражнений улучшило МВФ, в среднем на 3±1,4 сек., в каждой группе больных, что
приблизило этот показатель к голосовой норме.
Выводы.
Хорошие функциональные результаты
можно достичь с помощью различных видов
шунтирующих операций. Сочетание трахеопищеводного шунтирования и голосового протезирования расширяет возможности голосовой
реабилитации больных после ларингэктомии.
Качественные характеристики воссозданной
речи достаточно высокие.
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В.І. ТРОЯН, К.Г. НАЗАРЕНКО, О.М. КОСТРОВСЬКИЙ, М.І. НІКУЛІН
(ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ОБ’ЄКТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХУ
Одним з методів об’єктивної оцінки слуху
є акустична імпедансометрія – тімпанометрія та
реєстрація акустичного рефлексу. Низькочастотна імпедансометрія (з частотою зондуючого
тону 226 Гц) є надійним методом діагностики
патології середнього і внутрішнього вуха, функції слухової труби, а також ретрокохлеарних
порушень.
У клініці оториноларингології Запорізького державного медичного університету з 2009
року при обстеженні хворих з патологією органу слуху поряд з суб’єктивними методами дослідження слухового аналізатора проводиться і
акустична імпедансометрія. Накопичений досвід
використання даного методу в отоларингологічній практиці дозволяє нам досить точно інтерпретувати отримані результати. За цей час в клініці обстежено 2120 осіб. З них патологія кондуктивного характеру діагностована у – 1297
(однобічна у 802, двобічна у 495), сенсоневральна приглухуватість виявлена у – 783 (однобічна у 425, двобічна у 358). Ретрокохлеарна патологія у 15 хворих.
Усім хворим проводився огляд ЛОРорганів, акуметрія, тональна порогова аудіометрія. Для імпедансометрії використовувався комбінований аудіометр АА 222 (Interacoustics, Данія), при цьому всі результати дослідження реєструвалися в базі даних програми Otoaccess, що
дозволяло оцінювати в динаміці зміни з боку

слухового аналізатора в процесі лікування хворих.
Так, тімпанометрія дозволяє визначити
рухливість барабанної перетинки, ланцюга слухових кісточок та функціональний стан слухової
труби. У хворих з ексудативним процесом реєструвалися тімпанограми «В», або «As» (за J.
Jerger), з величиною градієнта 110 і більше daPa.
Таким пацієнтам, в першу чергу, проводився
парацентез барабанної перетинки. У осіб з тімпанограмою «С» проводилося лікування, спрямоване на нормалізацію носового дихання і функції слухової труби.
При дослідженні акустичного рефлексу
використовували як чисті тони від 500 до 4000
Гц, так і широкосмуговий шум, що дозволяв визначити наявність порогів при їх відсутності на
звичайне звукове подразнення. Визначалися такі
показники, як поріг і амплітуда рефлексів, його
латентний період і тест напіврозпаду. Все це дозволяло провести об’єктивну діагностику захворювань середнього і внутрішнього вуха, виявити
ураження слухового і лицьового нервів, а також
провідних шляхів слухового аналізатора.
Таким чином, проведення об’єктивного
дослідження слуху із застосуванням тімпанометрії та акустичної рефлексометрії дозволяє
більш точно провести топічну діагностику і
призначити етіопатогенетичне лікування патології вуха.

© В.І. Троян, К.Г. Назаренко, О.М. Костровський, М.І. Нікулін, 2013

В.И. ТРОЯН, И.А. СИНАЙКО, А.Н. КОСТРОВСКИЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ T1-2N0M0
НА ЭТАПЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КУРСА ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Послеоперационный курс лучевой терапии, как компонент комбинированного лечения,
у больных раком гортани T1-2N0M0 сопровождается возникновением значительного количества осложнений, наиболее тяжелым из которых
является хондроперихондрит гортани, негативно влияющий на восстановление основных функций гортани. Проведение традиционных лечебных мероприятий не всегда достаточно эффективно, что на наш взгляд обусловлено отсутствием учета состояния микроциркуляции
(МЦР) в тканях шеи.
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Под нашим наблюдением было 25 пациентов, которым проводился курс дистанционной
теле-гамма терапии на ложе удаленной опухоли
и регионарные лимфатические коллекторы с
подведением СОД 40 Гр. Проведение послеоперационной лучевой терапии у 10 пациентов сопровождалось
возникновением
язвеннонекроти-ческого радиоэпителиита с дальнейшим развитием хондроперихондрита гортани, у
15 пациентов осложнения со стороны слизистой
оболочки гортани носили характер катарального
воспаления.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

С целью более углубленного выяснения
факторов, влияющих на возникновение местных
лучевых осложнений у пациентов изучалось состояние МЦР тканей гортани с помощью метода
лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). В
процессе исследования определялся показатель
микроциркуляции (ПМ), среднеквадратичное
отклонение показателя микроциркуляции (Ϭ) и
ее коэффициент вариации (Кv). Для оценки
функционального состояния МЦР использова-

лись: амплитуды активных (нейрогенного Ан,
миогенного Ам) и пассивных (дыхательного Ад,
сердечного Ас) механизмов регуляции кровотока, определяемые с помощью программного
обеспечения прибора ЛАКК-02 – «LDF
2.20.0.507WL». В таблице представлены средние
значения данных ЛДФ у пациентов, которые были разделены на 2 группы в зависимости от возникновения хондроперихондрита хрящей гортани на этапе проведения телегамматерапии.

Средние значения показателей микроциркуляции в тканях гортани
Группы пациентов
1 группа, пациенты без
осложнений (n=15)
2 группа, пациенты с
осложнениями (n=10)

ПМ, у.е.,
(М±м)

Ам, у.е.,
(М±м)

Ад, у.е.,
(М±м)

МТ, у.е.,
(М±м)

НТ, у.е.,
(М±м)

ПШ, у.е.,
(М±м)

20,70±2,13

12,77±0,84

11,02±1,61

2,98±0,26

2,73±0,14

0,97±0,06

29,84±3,50

9,61±0,88

9,93±0,82

2,84±038

3,77±0,39

1,46±0,20

Анализируя полученные результаты, путем проведения корреляционного анализа,нами
выявлено достоверную положительную связь
возникновения хондроперихондрита гортани с
показателем шунтирования (0,53), миотонусом
прекапилляров (0,46) и отрицательную связь с
показателями амплитуды вазомоций в миогенном тонусе (-0,46), что свидетельствовало об
увеличении артерио-венулярного шунтирования
и наличие спазма прекапилляров и являлось од-

ной из основных причин возникновения постлучевого хондроперихондрита гортани.
Таким образом, у больных раком гортани
T1-2N0M0 выявлены функциональные нарушения микроциркуляции спазматического характера в тканях гортани на этапе проведения послеоперационного курса лучевой терапии. Выявленные особенности требуют разработки патогенетической обоснованной схемы фармакологической коррекции этих нарушений.

© В.И. Троян, И.А. Синайко, А.Н. Костровский, 2013

В.И. ТРОЯН, С.И. ТЕРТЫШНЫЙ, Е.В. ЛОБОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАДИОЧАСТОТНОЙ ТЕРМОАБЛЯЦИИ
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО РАКА РОТОВОГО ОТДЕЛА ГЛОТКИ И ГОРТАНИ
В рекомендованных фирмой Celon AG
«Германия» установках по применению для радиочастотной деструкции опухолей аппарата
Celon LAB ENT с использованием электродов
Celon Pro Surgery даны лишь ориентировочные
значения мощности и доставленной энергии в
зону деструкции. Таким образом, существовала
необходимость исследования гистологических
особенностей плоскоклеточного рака глотки и
гортани определяющих степень выраженности
его патоморфоза в ответ на радиочастотную
термоабляцию с целью определения оптимальных режимов ее применения.
В исследование были включены 10 больных с плоскоклеточным раком гортани, 8 пациЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ентов с радиохимиорезистентными рецидивами
ротоглотки и 5 пациентов с метахронными метастазами рака гортани в щитовидную железу
находящихся на лечении в период с 2008 по
2009 год. Для изучения степени выраженности
патоморфоза рака ротоглотки и гортани после
различных режимов РЧТА интраоперационные
биоптаты подвергали стандартной гистологической обработке. Для определения степени лечебного патоморфоза использовали классификацию Лушникова Е.Ф. (1977).
Исследованиями было установлено, что
оптимальной доставленой дозой радиочастотной энергии для абляции плоскоклеточного рака
гортани и глотки должно быть 100 Дж при
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мощности генератора 6 вт\см², что позволяет
получить коагуляционный некроз опухоли диаметром (14,97 ±0,04) мм с терапевтическим патоморфозом IV степени у 91,2% случаев, которое характерихзовалось наличием выраженных
апоптотических изменений в эпителиальном
компоненте опухоли. Погибшие участки заме-

щались соединительной тканью, иногда с явлениями гиалиноза. В пластах опухолевой ткани
регистрировались значительные участки некрозов в виде фрагментов некротического детрита с
вторичными воспалительными изменениями,
что соответствовало IV степени лечебного патоморфоза.

Степень патоморфоза плоскоклеточного рака гортани и глотки в зависимости от мощности
и доставленной энергии радиочастотной термоабляции, количество случаев (n=23)
Мощность
В Вт/см²
6
7
8

Доза
энергии
(М±м)
100 Дж
90 Дж
80 Дж

Диаметр
коагуляции
14,97 ± 0,04 мм
10,16 ± 0,05 мм
8,13 ± 0,05 мм

Данные о лечебном патоморфозе плоскоклеточного рака ротоглотки и гортани при различных режимах РЧТА представлены в таблице.
Таким образом, полученные данные о
степени патоморфоза плоскоклеточного рака
гортани и глотки в зависимости от мощности и
поданой энергии радиочастотной термоабляции
свидетельствуют о том, что оптимальным ре-

Степень патоморфоза
IV
21 (91,2%)
12 (51,2%)
5 (23,7%)

III
2 (8,8%)
11 (47,8%)
12 (51,2%)

II
6 (26,1%)

жимом для формирования линии коагуляции с
целью абластичности проведения органосохраняющих операций у больных раком гортани с
помощью РЧТА и зоны коагуляции рецидивных
опухолей ротового отдела глотки, является
мощность в 6 Вт/см² с доставленной энергией
100 Дж, при которой диаметр коагуляции составлял 14,97±0,04 мм.

© В.И. Троян, С.И. Тертышный, Е.В. Лобова, 2013

В.С. УШАКОВ (РОССИЯ)
ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЕВЫХ ПЛЁНКООБРАЗУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ
ПРИ ЭНДОЛАРИГЕАЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
В настоящее время методом выбора в лечении больных с доброкачественными образованиями гортани является микроларингоскопия
с применением микрохирургических инструментов и хирургического лазера.
В ходе выполнения хирургических вмешательств на гортани образуется кровоточащая
раневая поверхность, которая требует остановки
кровотечения, в том числе и для исключения
аспирации крови в дыхательные пути.
Традиционно гемостаз заключается в коагуляции раневой поверхности. При этом главными недостатками этого метода являются образование коагуляционного струпа в послеоперационном периоде, развитие отека тканей с
возможным формированием синехий в просвете
гортани, приводящих к развитию стеноза, особенно при манипуляциях в области передней
комиссуры и передней трети голосовых складок.
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Перспективным представляется использование пленкообразующих покрытий раневых
поверхностей, обладающих гемостатическими и
антимикробными свойствами.
С 2009 г. при операциях на гортани мы
применяли латексный тканевой клей (ЛТК), который использовали у 37 прооперированных
больных с доброкачественными образованиями
гортани.
При выполнении эндомикроскопических
вмешательств на гортани в условиях подвесной
ларингоскопии мы использовали высокочастотную вентиляцию легких (ВЧ ВЛ) аппаратом JV100 ZISLINE в катетерном режиме через канюлю VASOFIXCERTO 16G, установленную в
трахею чрескожно при трахеопункции, микрохирургические инструменты, хирургический
лазер «АТКУС-15» и операционный микроскоп
фирмы LEICA.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Образующаяся в гортани после удаления
новообразований раневая поверхность осушалась ватными тампонами, ЛТК равномерно наносился на раневую поверхность и окружающую слизистую оболочку в объеме 0,1-0,3 мл в
1-2 слоя. Продолжавшаяся ВЧ ВЛ за счет струи
газа способствовала полимеризации ЛТК в течение 5-7 мин. О высыхании клея свидетельст-

вовало преобразование белой массы в прозрачную пленку.
В ближайшем послеоперационном периоде выполнялся видеоэндоскопический осмотр
гортани с оценкой состояния раневой поверхности, подтверждавший хороший гемостатический
эффект и минимально выраженные послеоперационные реактивные явления.

© В.С. Ушаков, 2013

И.М. ХРАПКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СТРОЕНИЯ ХРЯЩА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Актуальность:
Знание
клиникоморфологических особенностей строения хряща
носовой перегородки позволит избежать постоперационных деформаций после септопластики,
которые представляют собой не только медицинскую проблему, но имеют серьезные социальные, а также экономические последствия.
Цель
работы:
изучение
клиникоморфологических особенностей строения носовой перегородки, анализ связи постоперационных деформаций с нарушением целостности
хряща, приводящим к скручиванию в постоперационном периоде.
Материалы и методы: При проведении
работы использованы данные собственного
клинического материала: 73 пациента с искривлением носовой перегородки, прооперированные в нашей клинике в период с 2007 года по
2010 год и оценены результаты септопластики
через год после операции. Всем пациентам,
включенным в группу исследования, была произведена септопластика по классической методике с нанесением насечек на четырехугольный
хрящ.
H.D. Gillies (1920) впервые отметил, что
пластинки хряща с мукоперихондрием, удалённым на одной стороне, деформируются. При
этом надхрящница противоположной стороны
действует как тетива лука, изгибая хрящ. С тех
пор считается, что нанесение насечек приводит
к возникновению в хряще внутренних напряжений, выпрямляющих хрящевую пластинку в
сторону, противоположную насечкам.
Хрящевые ткани – это особый вид соединительных тканей, состоящих из хрящевых клеток (хондробластов и хондроцитов) и матрикса,
характеризующегося специфическим составом
макромолекул и их пространственной организацией. По своим физико-химическим свойствам –
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

это гель. В хрящевой ткани содержится 70-80%
воды, 10-15% органических веществ, 4-7% минеральных солей. Исходя из данных физикохимических особенностей, нанесение насечек не
может приводить к возникновению в хряще
внутренних напряжений, выпрямляющих хрящевую пластину, а только лишь ослабляет хрящевую ткань по отношению к воздействию надхрящницы, поскольку сомнительно, что гель
может иметь внутренние силы, которые могли
бы изменить его форму.
Различают три вида хрящевых тканей:
гиалиновую, эластическую и волокнистую.
Хрящи носа и ушной раковины представлены
эластической хрящевой тканью. Реберный хрящ
относится к гиалиновым хрящам. Характерными особенностями эластической хрящевой ткани являются наличие войлокообразно расположенных эластических волокон в матриксе, и
высокая способность к растяжению. Важное
значение для обеспечения прочности и упругости хряща имеют белки (коллагеновые, неколлагеновые, эластические) и протеогликаны. Основная функция протеогликанов – это связывание воды, обеспечение устойчивости хряща к
перегрузкам.
Гистологические исследования четырехугольного хряща выявили, что на поперечном
срезе хондроциты и коллагеновые волокна в
поверхностном слое имеют овально-вытянутую
форму и располагаются в виде цепочек параллельно поверхности, но по мере приближения к
центру такое упорядоченное строение теряется,
хондроциты становятся более крупными, имеют
округлую форму. Они располагаются хаотично
и ориентированы перпендикулярно или под углом к поверхности хряща. Деформация наступает только в тех участках хряща, которые имеют
упорядоченное строение каркаса. В основе ме-
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ханизма постоперационной деформации хряща
перегородки лежит биохимическая реакция в
протеино-полисахаридном каркасе хряща, который после повреждения начинает связывать молекулы воды.
Наш клинический опыт показывает, что
недостаточная коррекция во время операции,
надежда на то, что хрящ «сам выровняется» в
послеоперационном периоде приводит к деформациям в отдаленном периоде. Это подтверждается неудовлетворительными результатами септопластики во всем мире на уровне 20-30%.
Результаты и их обсуждение: На контрольный осмотр в клинику через год и более
после операции пришли 73 пациента, прооперированные в 2007-2010 годах. У 56 (77%) из них
носовая перегородка располагалась относитель-

но по средней линии, носовое дыхание было
свободным. У 11 из них (15%) имели место различной степени постоперационные деформации
носовой перегородки, приводящие к незначительному затруднению дыхания с одной стороны. У 6 (8%) пациентов деформации носовой
перегородки были значительными и приводили
к выраженному затруднению носового дыхания
с одной стороны или обеих сторон.
Выводы: У прооперированных пациентов
через год после операции в 77% случаев результаты операции были удовлетворительными, а в
23% случаев – неудовлетворительными. Нанесение насечек на хрящ в отдельных случаях может дать неконтролируемые деформации, приводящие к скручиванию хряща в отдаленном
послеоперационном периоде.

© И.М. Храпко, 2013

А.В. ЦИМАР, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, М.Д. ТИМЧЕНКО (КИЕВ, ЛЬВОВ)
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ЦИТОКИНОВОГО «КОКТЕЙЛЯ» ПРИ
КУЛЬТИВИРОВАНИИ КЛЕТОК НЕБНЫХ МИНДАЛИН БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ТОНЗИЛЛИТОМ С ГРИБКОВЫМИ И МИКРОБНЫМИ АЛЛЕРГЕНАМИ IN VITRO
Известно, что сенсибилизация организма,
особенно к различным микроорганизмам, является одним из ведущих факторов – проводников
инфекции, способствует хронизации воспалительных процессов (А.А. Воробьев и соавт,
2001; Л.В. Кузнецова, 2006). Между тем конкретные механизмы модуляции уровня иммунного ответа практически не исследованы, а
имеющиеся сведения касаются в основном
влияния на уровень гуморального ответа у животных в ответ на введение сыворотки сенсибилизированных животных или человека.
В настоящем сообщении представлены
предварительные данные о влиянии культуральной жидкости, полученной при культивировании клеток небных миндалин больных
хроническим тонзиллитом (ХТ) с микробными
(протеин А стафилококка, стрептолизин-О гемолитического стрептококка) и грибковыми
(Asp. niger, Cand. albicans) аллергенами. Использовали две линии исследований: клетки
небных миндалин от больных при наличии
системной микробно-грибковой сенсибилизации и без нее. В надосоадочной жидкости по-

сле культивирования определялись такие цитокины методом ИФА – интерлейкины-1β, 8, 13,
фактор некроза опухоли-α, LIF, γ-интерферон,
причем концентрация всех исследованных цитокинов была в 2-5 раз выше в группе, где у
больных ХТ выявлена системная сенсибилизация к микробным и грибковым аллергенам.
Введение таких цитокиновых «коктейлей» интактным животным (мыши СВА) вместе с корпускулярным или растворимым антигенами
существенно влияло на уровень системной антителопродукции, интенсивность фагоцитоза
клетками крови и формирование иммунных
цитотоксических клеток. Наиболее выраженным иммуносупрессорным действием обладали
цитокиновые «коктейли», полученные при
культивировании клеток миндалин больных
ХТ при наличии системной сенсибилизации к
микробным и грибковым аллергенам. Представленные данные могут способствовать в
определении механизмов действия сенсибилизации к микробным и грибковым аллергенам
при формировании иммунного ответа локального и системного характера у больных ХТ.

© А.В. Цимар, О.Ф. Мельников, М.Д. Тимченко, 2013
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А.В. ЦИМАР (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА ПРИ ГОСТРОМУ ТОНЗИЛОФАРИНГІТІ
Біль у горлі – одна з найпоширеніших
скарг пацієнтів при зверненні до лікаря і одна з
найчастіших причина звернень населення в аптечну мережу для придбання препаратів, що
мають швидку симптоматичну дію.
Важлива складова кваліфікованої та своєчасної постановки діагнозу лікарем – докладний
аналіз скарг пацієнта, в тому числі правильна
диференційна діагностика болю в горлі, причини якого вкрай різноманітні: фарингіти, ангіни,
хронічний тонзиліт, дифтерія, інфекційний мононуклеоз, СНІД, рак ротоглотки, серцевосудинні захворювання (стенокардія, інфаркт
міокарда), хвороби хребта, тиреоїдит, невралгія
язикоглоткового нерва, механічні пошкодження,
опіки і сторонні тіла глотки і стравоходу, психічні порушення та ін. Біль у горлі може бути
проявом гастрофарингеального симптомокомплексу, що включає зміни слизової оболонки глотки при захворюваннях шлунково-кишкового
тракту (хронічний гастрит, виразкова хвороба,
гастроезофагеальний рефлюкс, холецистит, панкреатит та ін.). Більш ніж у 70% хворих причиною болю у горлі є вірусна інфекція. Найчастіше це рино-, аденовіруси, вірус простого герпесу, Епштейна-Барр, цитомегаловірус, респіраторно-сінтіціальний вірус та ін.
У комплексі лікувальних заходів при гострих інфекційно-запальних хворобах глотки,
важлива роль належить місцевій терапії. Крім
фармакотерапії, в лікуванні гострих фарингітів
велике значення мають традиційні засоби домашньої та народної медицини. Ставлення до
полоскання горла далеко не однозначне. За статистикою, більше 90% пацієнтів, що звертаються до лікаря з фарингітом, самі багаторазово
полоскали глотку розчином соди, солі, в кращому випадку, настоями трав. Слизова оболонка
глотки в нормі повинна виробляти слиз і бути
вкрита слизом, який захищає її, як механічно,
так і шляхом утворення різноманітних факторів
неспецифічного захисту(інтерферон, лізоцим,
sIg-A та ін.). Пацієнти, які для лікувальних, на їх
думку, цілей часто полощуть горло, як правило
гіпертонічними розчинами соди, солі з додаванням йоду завдають великої шкоди слизовій оболонці глотки. Суха, травмована слизова оболонка не в змозі виконати свою основну “бар’єрну”
функцію і захистити організм від проникнення
вірусів та бактерій в глибокі тканини. Це сприяє
поширенню інфекції в організмі, розвитку вторинного імунодефіциту, особливо страждає місцевий імунітет.
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При різноманітній етіології основним патогенетичним механізмом виникнення болю у
горлі є запалення. Враховуючи, що будь-яке
запалення пов'язане з гіперфункцією так званих
прозапальних простагландинів, обумовленої
активацією ферменту циклооксигенази (ЦОГ),
особливо його ізоформой ЦОГ-2, для його усунення доцільно призначення нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП). Однак пероральний прийом НПЗП може призвести до розвитку потенційно важких побічних ефектів, таких
як ерозивно-виразкові ураження слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, порушення
агрегації тромбоцитів, нефропатія, артеріальна
гіпертензія та ін. Це зумовлено пригніченням
цієї групи препаратів фізіологічної ізоформи
циклооксигенази – ЦОГ-1. Призначення селективних НПЗП недостатньо виправдане при болю
у горлі, так як ці препарати повільніше розгортають протизапальний ефект, ніж "класичні"
НПЗП. Щоб уникнути системної дії НПЗП використовують топічні лікарські препарати, перелік яких досить широкий і включає препарати,
які мають протизапальну, антибактерійну, противірусну, протигрибкову, знеболюючу, имунокорегуючу дію.
В клініці кафедри оторинорларингології
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького проведене клінічне
дослідження
препарату
"Тантум
Верде"(бензидамін) у пацієнтів з інфекційнозапальними захворюваннями глотки. Бензидамін
є нестероїдним протизапальним препаратом, належить до групи індазолов. Механізм дії препарату пов'язаний із стабілізацією клітинних мембран і пригніченням синтезу простагландінів.
Має протизапальну і місцеву знеболювальну дію,
антисептичну дію проти широкого спектру мікроорганізмів за рахунок швидкого проникнення
через мембрани мікроорганізмів з подальшим
ушкодженням клітинних структур, порушенням
метаболічних процесів і лізисом клітини. Препарат має фунгіцидну дію проти Candida albicans,
що зумовлена структурною модифікацією клітинної стінки грибів і метаболічних ланцюгів
міцетів, перешкоджая їх репродукції.
У дослідженні взяли участь понад 160 дорослих пацієнтів. У всіх пацієнтів був діагностований гострий тонзилофарингіт. При мікробіологічному обстеженні горла хворих майже у 24
% пацієнтів, окрім умовно-патогенних бактерій,
були виявлені гриби Candida albicans в кількості
КУО 103. Лікувальний курс включав місцеве

295

використання бензидаміну 4 рази на день протягом 7 днів у вигляді спрею. Критеріями клінічної ефективності лікування були фарингоскопічна картина і суб'єктивні відчуття пацієнта, в
першу чергу біль у горлі та при ковтанні. Згідно

з отриманими результатами «позитивна динаміка» зареєстрована у 88% випадків, у тому числі
«виражена позитивна динаміка» в 75% випадків,
при гарній переносимості призначеного лікування переважною більшістю хворих.

© А.В. Цимар, 2013

Л.С. ЦЫГАН, В.С. ИСАЧЕНКО, В.В. ДВОРЯНЧИКОВ (РОССИЯ)
БАД АКУСТИК В СХЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ
На современном этапе развития отоларингологии нет единого мнения как по вопросам этиологии и патогенеза нейросенсорной
тугоухости, так и по поводу стратегии лечения.
Существует мнение, что хроническая нейросенсорная тугоухость – это функциональный ответ
внутреннего уха и других отделов слухового
анализатора на многофакторные патологические
воздействия. В этом случае назначается медикаментозное лечение, в первую очередь, направленное на улучшение кровоснабжения слухового аппарата, препараты способные улучшить обменные и усилить регенеративные процессы в нейроэпителии и замедлить развитие
нейропатии. С целью повышения эффективности лечения пациентов с нейросенсорной тугоухостью в стандартную схему лечения был добавлен препарат Акустик. В настоящее время в
оториноларингологи редко используют водорастворимые препараты витаминов В1, В6 и В9 для
монотерапии, так как наиболее оптимальным
считается их комплексное применение. Одним
из таких эффективных комплексов является
Акустик, в состав которого так же входя активные натуральные вещества способствующие
улучшению кровообращения, питания, обмена
веществ головного мозга и его периферических
структур, к которым относится и орган слуха.
Действие антиоксидантов усилено витаминами
и микроэлементами, необходимыми для нормальной работы слухового аппарата.
Всего было обследовано и пролечено 57
человек с хронической нейросенсорной тугоухостью сопровождающейся выраженным высокочастотным шумом, которые получали медикаментозную инфузонную терапию и физиотерапевтическое лечение, курс лечения обычно
10 дней. Все пациенты были разделены на две
группы, однородные по основным статистиче-

ским параметрам (пол, возраст, длительность
заболевания). В первую группу вошли 33 пациента, которые на ряду с консервативной терапией получали Акустик. Вторая группа являлась контрольной. Особое значение в обследование уделялось исследованию ушного шума,
для объективизации субъективных ощущений
пациента, использовалась 10 бальная шкала,
где 1 балл слабовыраженный шум, 10 балов
невыносимый шум. При обработке полученных
результатов, статистически достоверно, пациенты которым назначался Акустик отмечали
уменьшение интенсивности ушного шума и в
связи с этим были удовлетворены лечением
чаще.
Сравнение тональных пороговых аудиограмм до и после лечения (при поступлении и
на 20е сутки после лечения), выявило улучшение слуховой чувствительности по костному
звукопроведению в пределах 5-10 дБ у 80%
больных в низком и высоком диапазоне частот.
Одновременно больные отмечают повышение
разборчивости речи.
На основании вышесказанного возможно
рекомендовать включать препарат Акустик в
схему лечения хронической нейросенсорной
тугоухости, особенно в случаях, когда выражен
ушной шум.
В заключение хотелось бы отметить
важное значение первичной профилактики
хронической нейросенсорной тугоухости направленное на предотвращение развития
заболевания, это имеет особое значение для
людей, работающих на предприятиях, где значительное негативное действие на орган слуха
могут осуществлять шум и вибрация. Кроме
использования средств индивидуальной защиты, возможно рекомендовать использование
Акустик.

© Л.С. Цыган, В.С. Исаченко, В.В. Дворянчиков, 2013
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И.Э. ЧЕРНИШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НОСОВЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ
НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА
Одной из наиболее актуальных проблем неотложной оториноларингологии является лечение
носовых кровотечений. В большинстве случаев
носовые кровотечения, развившиеся на фоне гипертонических кризов, непосредственной угрозы
для жизни не представляют. Однако при длительном кровотечении возможна аспирация с развитием аспирационной пневмонии, что особенно опасно при наличии сопутствующей кризу рвоте. В
лечении таких кровотечений рекомендуют сочетание местных гемостатических мероприятий
(тампонада носа) и гипотензивную терапию. Для
снижения уровня артериального давления (АД)
традиционно рекомендуют сульфат магния или
папаверин с дибазолом. Однако эти препараты
обладают преимущественно сосудорасширяющим
действием, а также гипокоагуляционными свойствами, что ставит под сомнение их эффективность
в лечении носовых кровотечений, возникших на
фоне гипертонических кризов.
Задачей настоящей работы было проанализировать результаты лечения носовых кровотечений, развившихся на фоне гипертонических
кризов, и разработать рекомендации по их комплексному лечению. С этой целью нами было
проанализировано 92 таких случая носового кровотечения. Больных разделили на 2 сопоставимые по полу и возрасту группы. Всем больным
выполняли тампонаду носа. Однако выявлены
отличия в лечении собственно кризов. Больные
1-й группы (= 50) получали традиционную гипотензивную терапию – магния сульфат или папа-

верин с дибазолом. Лицам 2-й группы для снижения уровня АД назначали препараты, снижающие преимущественно сердечный выброс –
бета-блокаторы или верапамил.
Таким образом, наши наблюдения случаев носовых кровотечений, развившихся на фоне
гипертонических кризов, позволяют прийти к
выводу, что такому контингенту больных в
комплексном лечении для снижения уровня АД
показаны, прежде всего бета-блокаторы, а при
наличии противопоказаний к их использованию
(бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит) – верапамил. Наиболее оптимальным является назначение пропранола – разовая
доза 0,04 г внутрь, суточная – 0,09-0,12 г, атенолола внутрь (разовая доза – 0,05 г, суточная –
0,10 г), верапамила (изоптина, финоптина) –
внутрь (разовая доза – 0,04-0,08, суточная –
0,12-0,24). При неэффективности перорального
применения верапамила показано его парентеральное назначение – внутривенно 0,005 г, в
особенности при наличии тахикардии более 120
в минуту. Большая эффективность указанных
препаратов имеет под собой следующее объяснение. При снижении сердечного выброса происходит рефлекторный спазм периферических
сосудов, что уже само по себе уменьшает интенсивность кровотечения. В то же время магния сульфат или папаверин с дибазолом за счет
преимущественного расширения периферических сосудов могут способствовать усилению
носового кровотечения.

© И.Э. Чернишева, 2013

Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ, А.О. ЯШАН, К.О. ЯШАН, Д.М. МОГИТИЧ, В.З. САВРАС
(ЧОРТКІВ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ФАРИНГІТУ
Метою нашої роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по лікуванню хронічного фарингіту. Публікації наукових робіт оториноларингологами Тернопільщини по лікуванню хронічного фарингіту розпочались з 1967 року. За період з 1967 по
2012 рр. лікування хронічного фарингіту оториноларингологами Тернопільщини висвітлене в
16 наукових працях, що складає 1,45 % від всіх
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

наукових публікацій (1102) оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней”
(м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових
хвороб” (м. Київ) (абсолютна більшість робіт),
збірниках: “Актуальные вопросы отоларингологии” (м. Київ), “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль), “Нові
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методи діагностики, лікування і профілактики
захворювань органів травлення” (м. Тернопіль).
Серед опублікованих робіт 15 тез і 1 анотація.
В.С. Стасишин (1966) повідомив про методику і результати введення біогенних стимуляторів в підслизовий шар горла при хронічних фарингітах. І.М. Фальфушинський (1984) застосував
олійний екстракт календули лікарської при лікуванні хронічних субатрофічних і атрофічних фарингітів у 50 хворих віком від 30 до 60 років.
Методика лікування була наступною. 3 мл
олійного екстракту календули набирав в шприц
і зрошував слизову оболонку задньої стінки горла один раз на день протягом 10-12 днів. На
підставі отриманих даних автор рекомендує
олійний екстракт календули для широкого застосування при лікуванні осіб з хронічним субатрофічним і атрофічним фарингітом.
О.В. Говда, Г.С. Протасевич, О.В. Стахів і
співавтори (2011) застосували препарат Септофіт для місцевого лікування хронічного катарального фарингіту у 16 хворих віком від 22 до 45
років. Септофіт призначався по 1 таблетці через
кожні 4 год, розсмоктуючи, але не розжовуючи і
не запиваючи. Лікування виявилось ефективним. Підкреслено, що застосування Септофіту
для місцевого лікування хронічного катарального фарингіту у дорослих значною мірою усуває
основні симптоми захворювання і що Септофіт
добре переноситься хворими, у нього відсутня
побічна дія. Це дає підставу рекомендувати його
в місцевій терапії хворих на хронічний катаральний фарингіт, відмічають автори.
Р.Т. Чортківський, В.А. Левчук, Д.В. Береговий і співавтори (2011) використали Септофіт в місцевому лікуванні хронічного катарального фарингіту у 15 дітей віком від 15 до 18 років. Методика і результати лікування такі ж, як
описано у дорослих в попередніх тезах.
В.Г. Корицький, Г.С. Протасевич, В.А.
Башинський і співавтори (2012) використали
фурасол в місцевій фармакотерапії загостреного
хронічного катарального фарингіту у 19 дітей
віком від 6 до 17 років. Розчин фурасолу готували безпосередньо перед застосуванням. Вміст
пакетика розчиняли в склянці гарячої води і використовували на одне полоскання. Теплим розчином фурасолу діти полоскали горло 3-4 рази
на добу. Відмічено, що застосування фурасолу
для місцевого лікування загостреного хронічного фарингіту виявилось ефективним. Підкреслюється, що одержані результати дають підставу рекомендувати фурасол для місцевого лікування загостреного хронічного катарального
фарингіту у дітей як антибактерійний засіб.
О.В. Стахів, О.В. Говда, У.Р. Дужик і
співавтори (2011), а також П.В. Ковалик, П.І.
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Вакіряк, У.Р. Дужик і співавтори (2012) повідомили про застосування препарату Тонзипрет в
лікуванні хронічного катарального фарингіту у
дорослих. При цьому О.В. Стахів, О.В. Говда,
У.Р. Дужик і співавтори (2011) призначали Тонзипрет по 1 таблетці 3 рази на день, розсмоктуючи, але не розжовуючи і не запиваючи, а П.В.
Ковалик, П.І. Вакіряк, У.Р. Дужик і співавтори
(2012) – кожні 30 хв (до 12 разів на день) по 1
таблетці, розсмоктуючи, але не розжовуючи та
не запиваючи.
Відмічено, що застосування Тонзипрету
в лікуванні хронічного катарального фарингіту
у дорослих осіб значною мірою усуває основні
симптоми захворювання. Зазначено, що
Тонзипрет добре переноситься, не має побічної
дії, що дає підставу рекомендувати його для
терапії хворих на хронічний катаральний фарингіт.
В.Г. Корицький, В.А. Башинський, І.М.
Гомза і співавтори (2011) використали Тонзипрет в лікуванні хронічного катарального фарингіту у 8 дітей віком від 14 до 18 років. Тонзипрет призначали по 1 таблетці 3 рази на день,
розсмоктуючи, але не розжовуючи і не запиваючи. Результати лікування і рекомендації такі
самі, як і в попередніх повідомленнях при лікуванні дорослих.
Д.В. Береговий, О.В. Стахів, Г.С. Протасевич і співавтори (2011) повідомили про застосування спрею для горла “Аква Маріс” в комплексному лікуванні хронічного катарального
фарингіту у 10 хворих віком від 23 до 48 років.
Спрей “Аква Маріс” призначався хворим 4-5
разів на день по 2-3 упорскування на задню стінку ротової частини горла. Курс лікування становив 1 тиждень. Лікування було ефективним.
Зазначено, що застосування спрею для горла
“Аква Маріс” в комплексному лікуванні хронічного катарального фарингіту у дорослих суттєво
покращує самопочуття хворих, значною мірою
усуває основні симптоми захворювання. Відмічено, що спрей для горла “Аква Маріс” простий
в застосуванні, добре переноситься хворими,
системно не впливає на організм, застосовується
разом з іншими лікарськими засобами для лікування хронічного катарального фарингіту, не
має побічної дії, що дає підставу авторам рекомендувати його для терапії пацієнтів з вказаною
патологією.
В.А. Башинський, І.М. Гомза, Ю.М. Андрейчин і співавтори (2011) використали спрей
для горла “Аква Маріс” в комплексному лікуванні хронічного катарального фарингіту у 10
дітей віком від 14 до 18 років. Спрей призначали дітям 4 рази на день по 2-3 упорскування на
задню стінку ротової частини горла. Лікування
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виявилось ефективним. Результати застосування
спрею для горла “Аква Маріс” і рекомендації
такі самі, як і у дорослих в попередніх тезах.
І.А. Гавура, О.В. Говда, О.В. Стахів і
співавтори (2009), І.А. Гавура, Г.С. Протасевич,
О.В. Говда і співавтори (2009), А.В. Янюк, І.Я.
Вівчар, А.І. Гавура і співавтори (2010), а також
А.П. Ковалик, І.В. Мальована, І.В. Хоружий і
співавтори (2011) застосували спрей для горла
“Аква Маріс” в комплексному лікуванні хронічного субатрофічного та хронічного атрофічного
фарингіту. Спрей призначався хворим 4-5 разів
на день по 2-3 упорскування на задню стінку
горла. Відмічено, що застосування спрею для
горла “Аква Маріс” в комплексному лікуванні
хронічного субатрофічного та хронічного атрофічного фарингіту суттєво покращує самопочуття хворих, значною мірою усуває основні
симптоми захворювання. Зазначено, що спрей
для горла “Аква Маріс” простий в застосуванні,
добре переноситься хворими, системно не впливає на організм, застосовується з іншими лікарськими засобами для лікування хронічного субатрофічного та хронічного атрофічного фарингіту, не має побічної дії, що дозволяє рекомен-

дувати його для терапії пацієнтів з вказаною
патологією.
Г.С. Протасевич (1990), а також Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Ю.М. Андрейчин і співавтори (2008) відмітили, що хронічний фарингіт часто поєднується з деформацією перегородки носа і
що між деформацією перегородки з утрудненням
носового дихання і хронічним фарингітом існує
патогенетичний зв’язок. Автори зазначають, що
відновлення носового дихання шляхом резекції
перегородки носа може застосовуватись як метод
лікування хронічного фарингіту.
Таким чином, публікації наукових робіт
оториноларингологів Тернопільщини по лікуванню хронічного фарингіту складають 1,45 %
від загального числа (1102) наукових публікацій
оториноларингологів Тернопільщини. Переважно публікувались роботи по місцевому лікуванню хронічного катарального фарингіту (у дорослих і дітей), хронічного субатрофічного та
хронічного атрофічного фарингіту (у дорослих).
Вважаємо, що наведені в цій статті відомості
матимуть теоретичне і практичне значення для
оториноларингологів, терапевтів, сімейних лікарів та інших спеціалістів.
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Л.А. ЧОРТКІВСЬКА, В.І.ЯНЮК, А.І. ГАРАСИМІВ, К.О. ЯШАН
(ЧОРТКІВ, БЕРЕЖАНИ, КИЇВ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА)
МІРАМІСТИН В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДОРОСЛИХ
Якість консервативного лікування гострого гнійного верхньощелепного синуситу визначається в першу чергу вибором препарату для
місцевої дії на слизову оболонку верхньощелепної пазухи і схемою його застосування (Є.В.
Глух і співавт., 2009).
Ми застосували 0,01% розчин мірамістину в комплексному лікуванні гострого гнійного
верхньощелепного синуситу. У верхньощелепну
пазуху мірамістин вводили при пункції голкою
Куликовського. Введення препарату припинялось по досягненні ремісії. Під нашим спостереженням знаходилось 36 хворих на гострий
гнійний верхньощелепний синусит віком від 19
до 45 років. Хворі були розподілені на 2 групи –
основну і контрольну. В основну групу входило
20 осіб, контрольну - складали 16 хворих. Пацієнтам основної групи у верхньощелепну пазуху
вводили 0,01% розчин мірамістину, контрольної
– 0,02% розчин хлоргексидина біглюконату.
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Критеріями оцінки ефективності лікування були:суб’єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на носове дихання, вплив на головний
біль, вплив на секрецію з носа, відчуття більш
легкого перебігу захворювання, відчуття більш
швидкого одужання), риноскопічна картина (відсутність виділень в середньому носовому ході,
колір, вологість, консистенція слизової оболонки носової порожнини), стан верхньощелепної
пазухи (об’єм пазухи, відсутність виділень в
пазусі). При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес симптомів захворювання у пацієнтів основної групи. Так, 18
хворих основної групи вказували на зникнення,
2-на зменшення секреції з носа, 17 – на відновлення, 3 – на покращення носового дихання, 19
– на зникнення головного болю, 14 – на відчуття
більш легкого перебігу захворювання, 10 – на
відчуття більш швидкого одужання (на 5 – й
день лікування), в контрольній групі ці показ-
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ники були значно нижчими і відмічались на 9-10
– й день від початку лікування. Риноскопічна
картина нормалізувалась на 5 – й день лікування
у 17 пацієнтів основної групи. Слизова оболонка порожнини носа у них мала рожевий колір,
була нормальної вологості, нормальної консистенції, без виділень, прохідність носа виявилась
нормальною; у осіб контрольної групи риноскопічна картина нормалізувалась на 9-10-й день
лікування у 7 хворих із 16. Стан верхньощелепної пазухи (збільшення об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі) покращився на

5 – й день лікування у 16 хворих основної групи; у осіб контрольної групи стан верхньощелепної пазухи покращився на 9-10 –й день лікування у 8 пацієнтів.
Таким чином, застосування 0,01% розчину мірамістину в комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу підвищило ефективність терапії хворих з даною
патологією, дозволило добитись скорочення
терміну лікування. Виявлена його перевага в
порівнянні з 0,02% розчином хлоргексидина
біглюконату.

© Л.А. Чортківська, В.І.Янюк, А.І. Гарасимів, К.О. Яшан, 2013

Н.А. ЧУХОЛЬСКАЯ, И.В. ПРИСТУПА Ю.В. СЯТКОВСКАЯ (ВИТЕБСК, БЕЛОРУССИЯ)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
В настоящее время заболевание носа и
околоносовых пазух занимают ведущее место в
структуре ЛОР-патологии. Среди многочисленных факторов, приводящих к хроническим заболеваниям носа и околоносовых пазух, особое
место занимают аллергические поражения верхних дыхательных путей.
Заболеваемость аллергическим ринитом
составляет 10-25% в общей популяции в структуре патологии верхних дыхательных путей, а в
экологически неблагоприятных районах эти
цифры достигают 35% и более. Не являясь
опасным для жизни заболеванием, аллергический ринит снижает качество жизни, физическую и социальную активность пациента. Также
доказано влияние аллергического ринита на
развитие бронхиальной астмы.
Риск развития бронхиальной астмы
у больных с аллергическим ринитом в 3 раза
выше по сравнению с таковым у здоровых людей.
По прогнозу ВОЗ, в XXI веке аллергические заболевания займут второе место, уступая
по распространенности лишь психическим заболеваниям. Отмечается также утяжеление течения аллергии, развитие полисенсибилизации,
присоединение различных инфекционных осложнений на фоне иммунологических расстройств данных больных.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение
эффективности лечения больных с аллергическим ринитом с применением гомеопатического
препарата Ринитал в сочетании с традиционным
лечением.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Под наблюдением находилось 38 пациентов с аллергическим ринитом в возрасте от 18 до 60 лет, находившихся на амбулаторном лечении. Пациенты были разделены на две группы в зависимости
от проведенного лечения. Первая группа (контрольная) 18 пациентов получала стандартную
терапию, которая включала в себя антигистаминные средства общего и местного применения, деконгестанты, местные кортикостероидные препараты. Вторую группу (основную) составили 20 пациентов, которые вместе со стандартной терапией получали гомеопатический
препарат Ринитал. Первые двое суток препарат
назначался по 1 таблетке сублингвально каждый
час (до 12 таблеток в день), с третьего дня по 1
таблетке 3 раза в день. Данный препарат способен подавлять основные симптомы острого риноконьктивита: отек, ринорею, зуд, которые могут наблюдаться при остром инфекционном вирусном воспалении и определять симптомокомплекс острого аллергического ринита при поллинозе.
Оценивали объективные данные состояния пациентов и динамику заболевания.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Клиническое наблюдение показало, что на фоне приема препарата
Ринитал в основной группе выявлено укорочение продолжения клинических симптомов.
Симптом заложенности носа в основной группе
к 5-7 суткам отсутствовал или был слабо выражен. В контрольной группе только к 8-10 суткам. К 28-м суткам заложенность носа отсутствовала у 90% пациентов основной группы и у
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78% пациентов контрольной группы. Такие
симптомы риноконъюнктивита как зуд, слезотечение отсутствовали к 5 суткам у 60% пациентов основной группы и у 52% контрольной. К
окончанию лечения 95% пациентов основной
группы не имели признаков риноконъюнктивита. В контрольной группе эти цифры составили
85%. Пациентам основной группы рекомендовано применение препарата Ринитал до 8 недель.

ВЫВОДЫ
1. Применение препарата Ринитал позволяет снизить тяжесть и продолжительность
симптомов аллергического ринита.
2. Проведенное исследование свидетельствует об эффективности, хорошей переносимости и безопасности гомеопатического препарата
Ринитал, что позволяет рекомендовать его для
включения в схему лечения больных с аллергическим ринитом.

© Н.А. Чухольская, И.В. Приступа Ю.В. Сятковская, 2013

В.А. ШАМЕНКО, В.Н. ЖАКОВА, Е.В. ЛИХОЛАТ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ОСТРЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ У ДЕТЕЙ
Острый средний отит наиболее частое
бактериальное заболевание в амбулаторной
практике ЛОР-врача. Среди всех заболеваний
средние отиты составляют около половины, а у
детей их количество приближается к 70%. Высокая частота острого среднего отита в детском
возрасте объясняется особенностями анатомического строения уха у детей, а также тем, что
дети чаще страдают воспалительными заболеваниями носа и носоглотки. Осложнениями острого среднего гнойного отита являются: воспаление сосцевидного отростка (мастоидит, антрит), воспаление пирамиды височной кости
(петрозит), парез лицевого нерва, воспаление
внутреннего уха (лабиринтит), внутричерепные
осложнения (менингит, тромбоз сигмовидного
синуса, абсцесс мозга и мозжечка).
Мастоидит представляет собой одно из
серьёзных осложнений острого гнойного процесса, затрагивающего среднее ухо. Чаще всего
данная патология диагностируется у детей первого и второго года жизни.
По мнению некоторых специалистов, у
всех детей раннего возраста в силу анатомофизиологических особенностей их органа слуха
при остром среднем отите слизистая оболочка
пещеры всегда вовлекается в патологический
процесс. До появления антибактериальных препаратов мастоидит развивался у каждого второго ребёнка на фоне острого среднего отита. На
сегодняшний день своевременное принятие антибактериальных препаратов позволяет предотвратить частое развитие данного состояния.
Частота развития отоантритов у новорожденных
и грудных детей по данным литературы колеблется от 14 до 40% и возрастает при сопутствующих соматических заболеваниях. За последЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ние 15-20 лет значительно изменилось клиническое течение острого воспаления среднего уха и
антрита у детей раннего возраста, отмечено более тяжелое течение осложненных форм, изменился характер микрофлоры в ухе, увеличилось
число больных со стертыми, латентными, атипично протекающими формами заболевания на
фоне активной антибактериальной терапии.
В ЛОР-отделении Запорожской городской
детской многопрофильной больницы №5 с 2008
по 2012 наблюдались 59 детей с осложненными
острыми средними отитами. Из них 38 мальчиков и 21 девочка. Возраст детей составлял от 8
месяцев до 16 лет. Чаще осложнения среднего
отита возникали у детей с 1 до 4-х лет. 45 больных лечились консервативно, а 14 детей подверглись хирургическому лечению.
Схема лечения включала в себя: миринготомию, антибиотикотерапию, симптоматические средства (анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты), топические
антибактериальные препараты (ушные капли),
туалет полости носа, назальные деконгестанты,
дезинтоксикационнаю терапию. Показаниями к
хирургическому лечению являлось: нарастание
интоксикации, упорное гноетечение из уха, нарастание местных симптомов (гиперемия заушной складки, болезненность при пальпации, инфильтрация, флюктуация), подозрение на развитие внутричерепных осложнений.
После проведенного лечения все дети были выписаны из отделения в удовлетворительном состоянии. Среднее пребывание на койке
составило 14 дней. Внутричерепных осложнений острого среднего отита за 5 лет не было.
Таким образом, острый средний гнойный
отит – заболевание, которое требует адекватно-
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го, соответствующего всем фазам воспаления,
лечения. Необходимо создание условий для эвакуации содержимого из барабанной полости.
Оправдано применение антибактериальных
препаратов широкого спектра действия на фоне

восстановления проходимости слуховой трубы,
санации полости носа и носоглотки. Применяемая нами схема лечения позволила снизить количество хирургических вмешательств, при осложненных острых средних отитах.

© В.А. Шаменко, В.Н. Жакова, Е.В. Лихолат, 2013

І.В. ШЕВАГА, В.А. БОРТНІК, П.М. БАГРІЙ, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА, М.І. ГЕРАСИМЮК
(КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, КУЗНЄЦОВСЬК, СТОРОЖИНЕЦЬ, ЧОРТКІВ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ФУРАСОЛУ В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ
ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Ангіна зустрічається досить часто серед
населення. Серед дорослих захворюваність ангіною складає 4-5 %, а серед дітей – більше 6 %
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978).
Агніни бувають первинні і вторинні. Серед первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Одна з первинних ангін – лакунарна – перебігає найтяжче серед перелічених ангін.
В лікуванні лакунарної ангіни використовуються різні середники як загальної, так і
місцевої дії. Ми застосували препарат фурасол
(фурагін розчинний) для місцевого лікування
лакунарної ангіни у дорослих. Фурасол – антибактерійний препарат для місцевого лікування
інфекційно-бактерійних запалень порожнини
рота і горла. Він володіє широким спектром
антибактерійної активності, не викликає розвитку резистентності мікроорганізмів, що дозволяє при необхідності використовувати його
багатократно без зниження ефективності. Фурасол безпечний і зручний у застосуванні у дорослих і дітей з 4 років. Фурагін розчинний має
широкий спектр антибактерійної дії у відношенні грамнегативних аеробних бактерій, грампозитивних аеробних бактерій, патогенних
грибів, протозоа.
Фурагін розчинний використовується для
лікування гострих і хронічних інфекційно-запальних захворювань горла і порожнини
рота (ангіна, фарингіт, ларингіт, гінгівіт, фаринголарингіт, назофарингіт, стоматит, пародонтит,
кандидоз горла).
Під нашим спостереженням за період з
2008 по 2010 рр. знаходилось 25 хворих на лакунарну ангіну віком від 23 до 45 років. Пацієнти скаржились на головний біль, підвищення
температури тіла в межах 38,1-39,3 ºС, сильний
біль у горлі при ковтанні. Нерідко відмічалась
ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. При
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фарингоскопії відмічались гіперемія і збільшення піднебінних мигдаликів, наявність в лакунах
жовтаво-білих нашарувань. В мазках із носа і
горла паличок Лефлера не знайдено.
Хворі були розділені на 2 групи: основну і
контрольну. Групи були співставлені за віком і
перебігом захворювання. Основна група складалась з 16 хворих, контрольна – з 9. Пацієнтам
основної групи призначалась протизапальна
терапія і полоскання горла розчином фурасолу,
хворим контрольної групи – протизапальна терапія і полоскання горла розчином бікарбонату
натрію. Розчин фурасолу готували безпосередньо перед застосуванням. Вміст пакетика розводили в склянці гарячої води і використовували
на одне полоскання. Теплим розчином хворі
полоскали горло 3-4 рази на добу.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на головний біль, вплив на біль у горлі
при ковтанні), фарингоскопічна картина (колір,
консистенція слизової оболонки піднебінних
мигдаликів, відсутність нашарувань в лакунах
мигдаликів), показники температури тіла.
При аналізі результатів лікування відмічено інтенсивніший регрес симптомів запалення
піднебінних мигдаликів у пацієнтів основної
групи. Так, всі хворі вказували на зникнення
головного болю, 14 – на зникнення, 2 – на зменшення болю в горлі при ковтанні (на 5-6-й день
лікування). В контрольній групі ці показники
були значно нижчими.
Фарингоскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й день лікування у 13 хворих основної групи. Слизова оболонка піднебінних мигдаликів у них мала рожевий колір, була нормальної консистенції, нашарування в лакунах мигдаликів були відсутні. В контрольній групі фарингоскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й
день лікування у 6 пацієнтів. Температура тіла
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нормалізувалась на 5-6-й день лікування у всіх
хворих основної групи. В контрольній групі температура тіла нормалізувалась у 6 хворих.
Стерпність фурасолу у всіх хворих була
доброю, побічних ефектів і інших небажаних
явищ не зареєстровано у жодного пацієнта.

Таким чином, застосування фурасолу для
місцевого лікування лакунарної ангіни у дорослих виявилось ефективним. Отримані результати дають підставу рекомендувати фурасол для
місцевого лікування лакунарної ангіни у дорослих як антибактерійний засіб.

© І.В. Шевага, В.А. Бортнік, П.М. Багрій, Л.А. Чортківська, М.І. Герасимюк, 2013

Ю.В. ШЕВЧУК, К.П. БОРИСЕВИЧ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ РЕЦИДИВУЮЧИХ СЕРЕДНІХ ОТИТІВ У ДІТЕЙ
Одним із найпоширеніших захворювань у
дитячому віці є запалення середнього вуха.
Причини, що ведуть до розвитку рецидивуючого гострого середнього отиту (РГСО) можна
розділити на загальні (алергія, зниження імунітету, ексудативний діатез, розлади травлення,
рецидивуючі пневмонії) та місцеві (збільшені
аденоїдні вегетації, гіпертрофія піднебінних мигдаликів, синуїти, аденоїдити). Загроза РГСО
полягає в стійкому прогресуючому погіршенні
слуху, а у дітей раннього віку значно впливає на
інтелектуальний розвиток та формування мовлення. Вважається, що після перенесеного гострого отиту хронізація процесу наступає приблизно прпотягом одного року, а у випадку рецидивуючого – протягом п’яти років.
Метою нашого дослідження було розглянути основні сучасні принципи та етапи лікування дітей з РГСО, визначити провокуючі фактори і заходи щодо профілактики розвитку
РГСО.
Матеріали і методи. Оцінено результати
лікування 43 дітей, віком від 3 до 15 років, яким
у період з 2010-2013 роки було проведено лікування з приводу РГСО. Усі пацієнти були розділені на дві групи: до першої увійшло 15 дітей
(34,8%), що в анамнезі мали нещодавно перенесені гострі респіраторні вірусні інфекції, друга
група – 28 пацієнтів (65,2%), що мали супутню
хронічну ЛОР-патологію: 21 (48,8%) – збільшені аденоїдні вегетації, з них: І ступеню – у 10
(23,2%) пацієнтів, ІІ ступеню – у 8 (18,6%), ІІІ
ступеню у 3 (6,9%); 5 (11,6%) мали хронічний
тонзиліт, 3 (6,9%) – синуїти.
Результати. Лікування РГСО проводилось консервативно у стаціонарі та включало у
себе два етапи. Перший етап – це ліквідація поточного загострення. Спочатку було виконане
промиванням порожнин середнього вуха слабоконцентрованими розчинами антибіотика (по
можливості з урахуванням чутливості мікрофЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

лори), кортикостероїдів при тимпанопункції,
або тимпанотомії; призначено системну антибактеріальну терапію згідно антибіотикограми
(курсом на 7-10 днів); гіпосенсибілізуючі препарати (Феністил, Цетрин, дезлоратадин) протягом 7-10 днів; судинозвужуючі краплі у ніс
(ксилометазолін, оксиметазолін) протягом 5
днів; проводились фізіотерапевтичні заходи (інгаляції розчинів антисептиків та антибіотиків на
курс 5-7 процедур, ендоназальний та ендауральний електрофорез, ультрафонофорез). Окрім
вищезазначеної схеми, дітям із другої групи було проведене консервативне лікування супутньої ЛОР-патології. Другий етап (основний) –
проводився у період ремісії, з метою профілактики рецидивів. Для підсилення загального і
місцевого імунітету були застосовані системні
та місцеві імуномодулятори (Віферон, Бронховаксом, Деринат, ІРС-19), індуктори інтерферону (Мегасин, Ларіфан), також виконувалось
продування вух за допомогою балона Політцера, пневмомасаж барабанних перетинок, фізіотерапевтичне лікування.
Усі пацієнти були виписані у задовільному стані. У подальшому, рецидиви отиту відмічались у 8-х пацієнтів протягом року .
Висновок. Причини розвиту РГСО у дітей можуть бути як загальні, так і місцеві. Але
провідним провокуючим фактором є супутня
хронічна патологія ЛОР-органів, а саме – хронічний аденоїдит, що за результатами обстеження
був виявлений у 48% хворих дітей. Отже, своєчасне виявлення та санація вогнищ хронічної
інфекції (тонзиліту, карієсу зубів, аденоїдиту,
синуїту та ін.); а також комплексне лікування
(консервативне та/або хірургічне) РГСО дозволяє не тільки попередити розвиток стійкої приглухуватості, а і запобігти розвитку загрозливих
для життя внутрішньочерепних ускладнень,
розповсюдженню паталогічного поцесу на лабіринт, лицьовий нерв й інші структури. Необхід-
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но проводити заходи щодо підвищення загального імунітету: скласти раціональний режим дня
і відпочинку, нормалізувати фізичну активність,

забезпечити збалансоване харчування, проводити санаторно-курортне оздоровлення 1 раз на
рік.

© Ю.В. Шевчук, К.П. Борисевич, 2013

Ю.В. ШЕВЧУК, К.П. БОРИСЕВИЧ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОСТІНТУБАЦІЙНІ СТЕНОЗИ ГОРТАНІ
ТА ПОЧАТКОВИХ ВІДДІЛІВ ТРАХЕЇ У ДІТЕЙ
Широке застосування оротрахеальної, назотрахеальної інтубації трахеї (ІТ) та штучної
вентиляції легень (ШВЛ) дозволило значно зменшити смертність новонароджених, але разом із
цим зросла кількість дітей, хворих на хронічний
рубцевий стеноз гортані (ХРСГ) та початкового
відділу трахеї. ХРСГ – це важке інвалідизуюче
захворювання, що дуже негативно впливає на
організм і стає причиною порушення фізичного
і психічного розвитку дитини. Під час ІТ в результаті довготривалого тиску на чутливі до
ішемії структури дихальних шляхів виникає запалення з подальшою грануляцією і стенозом.
Не менш важливим чинником є тривалість інтубації, безпечним вважається знаходження інкубаційної трубки в гортані протягом 5-ти діб,
допустимим – від 5 до 10 діб. Проте, недоношені новонароджені можуть знаходитись на інтубації більш тривалий період, внаслідок більшої
еластичності хрящів дихальних шляхів.
Метою нашого дослідження було виявити
основні причини та фактори, що впливають на
розвиток постінтубаційних стенозів гортані та
верхніх відділів трахеї у дітей. Визначити структурно-функціональні зміни в гортані у при
пролонгованій ІТ.
Матеріали і методи. Нами був проведений ретроспективний аналіз історій хвороб 54
дітей із ХРСГ, яким в період новонародженості
була виконана подовжена інтубація трахеї (ПІТ)
з наступних причин: асфіксія у пологах (34,8%),
вади розвитку (10,3%), пологові травми (13,4%),
недоношені діти з респіраторним дистрессиндромом (41,5%). Тривалість ПІТ становила
від 3 діб до 2,5 місяців.
Виявлено, що після екстубації у 11
(20,4%) дітей відмічались явища ларингіту
(афонія, осиплий плач, стридорне дихання); у 7
(12,9%) післяінтубаційний ларингіт мав затяжний рецидивуючий перебіг тривалістю понад 25
діб. При первинному бактеріологічному дослідженні мікроорганізми з нижніх дихальних
шляхів не були виділені у 35,4% випадків, що
свідчить про високий ризик екзогенного інфіку-
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вання. У складі мікрофлори, виділеної із трахеобронхіального аспірату домінували Pseudomonas aeruginosa (35,9%), Streptococcus viridans
(12,9%), Candida albicans (9,6%) та Klebsiella
pneumoniae (7,6%). За результатами проведення
курсу антибактеріальної терапії елімінації патогенів не спостерігалось у 6,8 % випадків. В усіх
дітей, у яких розвинувся ХРСГ та початкового
відділу трахеї перенесли гострий постінтубаційний лирингіт. Під час спостереження встановлена чітка залежність розвитку рубцевого процесу від тривалості інтубації: відмічалось формування рубців вже на 4-5 добу на фоні запальної реакції (підскладкового ларингіту) та на 1011 добу при інтактній гортані. Зміни секреторного апарату слизової оболонки при ІТ: 1-3 доби
полягали в підвищеній секреторній активності
та гіперплазії залоз; понад 2 тижні відмічалось
порушення дренажної функції проток із формуванням кіст; ІТ понад 1 міс. – у залозах переважали склеротичні зміни. Пряма ларингоскопія
дозволила виявити у пацієнтів характер рубцевого ураження: циркулярне звуження підголосового відділу – у 3 дітей, повна рубцева облітерація гортані мала місце у 2 дітей, наявна рубцева мембрана підголосового відділу – у 2, важка форма рубцевого стенозу встановлена у 1
дитини. Слід зазначити, що нам невідома подальша доля дітей, у яких могли з’явитись явища
стенозу гортані та трахеї через певний час після
виписки з відділення реанімації новонароджених.
Висновок. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що хронічний рубцевий стеноз гортані виникає внаслідок її посттравматичного запалення, факторами ризику є подовжена інтубація, тривалістю понад 10 діб. З
метою зменшення травматизації задньої поверхні гортані рекомендовано використовувати
трубки із найменшим діаметром, що забезпечують адекватну вентиляцію. Глибина і площа
ураження дихальних шляхів на рівні стояння
інтубаційної трубки збільшується в присутності
мікробної флори. Тривала присутність патогенЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ної мікрофлори в нижніх дихальних шляхах свідчить про низьку ефективність традиційної антибактеріальної терапії. Структурно-функціональні зміни при терміні ІТ до двох тижнів –
запальна інфільтрація слизової оболонки і хряща, більше двох тижнів – кістозна трансформа-

ція залоз та фіброз слизової оболонки. Отже,
дотримання оптимальних термінів інтубації дозволяє знизити вірогідність розвитку постінтубаційних ускладнень. Також необхідно враховувати наявність місцевого запального процесу та
загальний стан дитини.

© Ю.В. Шевчук, К.П. Борисевич, 2013

В.И. ШЕРБУЛ, Л.М. ОМЕРОВА (КИЕВ, УКРАИНА)
СПОНТАННАЯ НАЗАЛЬНАЯ ЛИКВОРЕЯ – ДИАГНОСТИКА
И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Назальная ликворея – грозный симптом
для оторинолариногологов и нейрохирургов,
требующий своевременного лечения. По данным
авторов Bernal-Sprekelson М (2000), Mukkamala S
(2002) не леченная назальная ликворея в 29-50%,
а спонтанная назальная ликворея (СНЛ) по
Schievink W (1996) в 40-88% случаев сопровождается менингитом, приводит к развитию внутримозговых абсцессов и пневмацефалии. Проблема назальной ликвореи, которая возникает
«спонтанно», то есть без указания в анамнезе
травм, ятрогенных повреждений, опухолей, радиотерапии достаточно актуальна, число публикаций в отечественной и зарубежной литературе
на эту тему и описания клинических случаев пациентов не велико. Частота СНЛ составляет по
данным Filho – 28,4%, M.Wax 29,5%, А. Лопатина – 36,2% из всех случаев ликвореи, также высока склоность ее к рецидивированию. Диагностика и возможности хирургического лечения
остаются сложными. СНЛ чаще встречается у
женщин среднего возраста, страдающих ожирением. Средний возраст составляет 49,6 года. Основную роль в развитии играет повышение внутричерепного давления, которое имеет ряд клинических (шум в ушах, нарушение равновесия, головная боль) и рентгенологических проявлений
(симптом пустого турецкого седла, энцефалоцеле
и пр). В литературе (Bachmann G. 2000,
Bergsneider M. 1998, Hamer J 1977) обсуждается
вероятное влияние артериальной гипертензии на
изменение ликвородинамики, что может способствовать развитию СНЛ. Механизм, возможно,
обусловлен влиянием уровня системного артериального давления на изменение формы и амплитуды пульсовых волн ликвора. Так, при ангиотензининдуцированной артериальной гипертензии происходит повышение внутричерепного
давления (ВЧД) и амплитуды ликворной пульсации. С другой стороны, системное артериальное
давление может быть важным фактором повыЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

шения ВЧД при наличии церебральной вазодилятации (Махмурян М.С., Капитанов Д.Н. 2011). Не
мало важное влияние имеет наличие метаболического синдрома в сочетании с синдромом ночного обструктивного апноэ (СНОА), остеопороз,
нарушение свертывающей системы крови (von
Kanel R. 2007., Yamaguchi T. 2008.). Также имеются и местные предрасполагающие факторы
для развития СНЛ, по данным Stammberger H.
2009 описано около 40 пациентов со спонтанной
назальной ликвореей, имеющих такие варианты
развития клиновидной кости и параназальніх синусов, как, гиперпневмаизация латеральной
стенки сфеноидального синуса с наличием канала Стаинберга – врожденного костного дефекта
латерального кармана сфеноидальной пазухи.
Диагностика СНЛ проводится с помощью лабораторных нейровизуализационных
методик: глюкозный тест, β2 – трансферриновый тест, эндоскопия полости носа с интралюмбальным введением 5% раствора флюоресциина
и использованием фильтра голубого света для
лучшей визуализации, КТ высокого разрешения,
МРТ с контрастированием. Однако, не все методы диагностики доступны для использования
в нашей практике. В Украине, в связи с высоким
риском развития побочных эффектов, введение
флюоресцеина пока не разрешено.
СНЛ имеют тенденцию к персистированию на протяжении многих лет. Только 33% из
них прекращаются самосоятельно, а 25-87% исчезают после хирургических вмешательств
Telera S 2007. Поэтому, предпочтительнее, раннее хирургическое лечение при СНЛ.
Необходимость использования люмбального дренирования неоднозначно оценивается
авторами. D.Lanza и соовторы проводили дооперационное люмбальное дренирование ликвора в 88% случаев, тогда как E. Dodson применяли значительно реже, обьясняя это риском
развития менингита, поскольку, при люмбаль-
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ном дренировании снижается скорость потока
ликвора через костный дефект и увеличивается
риск проникновения бактериальной флоры в
базальные цистерны (Zlab M. 1992).
Актуальность хирургического лечения
СНЛ для оториноларингологов наиболее возросла в последние 20 лет, при выборе доступа к
ликворной фистуле отдается предпочтение эндоназальному, эндоскопическому доступу. При
этом меньше риск рецидивирования ликвореи и
аносмии, лучшая визуализация верхних частей
клиновидной, параселлярной и решетчатой областей черепа. Успех операции в этом случае
достигается в 70-90% случаев (Schick B. 2001), в
95,2% (Лопатин А. 2003)
Учитывая, редкость патологии, трудности
при диагностике и лечении пациентов с синдромом спонтанной назальной ликвореи, целью
доклада является: определение тактики лечения
пациентов с СНЛ и демонстрация клинического
случая этого редкого заболевания.
Материалы и методы: В течении 2013
под наблюдением находилась больная с СНЛ.
Пациетка Н. 60 лет, индекс массы тела
составил 30 кг\м 2 (Что соответствует ожирению I ст), обратилась с жалобами на выделение
прозрачной жидкости из левой половины носа,
обьемом в среднем до 5-8 мл в день, на протяжении 3х месяцев, возможно после простудного
заболевания. Из сопутствующих заболеваний
пациентка страдает гипертонической болезнью,
хроническим панкреатитом, ЖКБ, многоузловым зобом. В анамнезе отсутствует указания на
травмы черепа, операции полости носа. Аллергический анамнез без особеннностей. По данным исследования жидкости из левой половины
носа от 12.03.12 количество 5 мл, прозрачная,
безцветная, уровень глюкозы 3ммоль\л, белок
0,066 г\л, цитоз 5 клеток в 1мл (4 – лимфоцита, 1
нейтрофил). При СКТ ДПН травматических повреждений носових костей, костей орбиты не
виявлено. Выявлено: снижение пневматизации
клетки задней групппы решетчатого лабиринта
– клетки Оноди слева. Костный дефект в крыше

решетчатого лабиринта над клеткой Оноди слева. свободным. При эндоскопии полости носа
носовое дихание свободное, слизистая розовая,
без признаков воспаления, определяется стечение позрачной жидкости из верхнего носового
хода слева. Эндоскопическая картина носовых
структур, слизистой в норме. Пациентке
20.03.13 выполенена ендоскопическая левосторонняя етмоидотомия, сфенотомия, с обнажением крыши решетчатого лбиринта слева и визуализацией фистулы, пластика дефекта многослойным аутотрансплантатом средней носовой
раковины на питающей ножке с использованием
фибринового клея «Тиссукол Кит» компании
Baxter (Австрия) для фиксации трансплантата.
Помимо хирургического лечения проведен ряд
консервативных мероприятий в пред и пост
операционном периоде: строгий постельный
режим – 2 недели, антигипертензивные, мочегонные, слабительные препараты и анальгетики.
На сегоднящний момент истечение жидкости
пациетку не беспокоит, эндоскопическая картина включает полную эпителизацию послеоперационной раны, носовое дыхание и обоняние не
нарушены. Описывая данные клинические наблюдения можно сделать выводы.
Спонтанная назальная ликворея составляет существенную долю (39%) всех назальных
ликворей – симтомокомплекс который несмотря
на ограниченные возможности использования
«золотых стандартов» диагностики должен выявляться оториноларингологом совместно с терапевтами, нейрохирургами и рентгенологами.
Алгоритм ведения пациентов с СНЛ не
разработан, должен разарабатываться для каждого пациента индивидуально.
Эндоскопический доступ к ликворной
фистуле обеспечивает самую многостороннюю
визуализациюи и точную локализацию и прерогатива в хирургическом лечении заболевания у
оториноларингологов. Окончательный выбор
способа операции зависит от опыта хирурга и
индивидуальных особенностях внутричерепной
патологии у пациента.

© В.И. Шербул, Л.М. Омерова, 2013

Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Л.Г. ПЕТРУК (КИЇВ, ОДЕСА; УКРАЇНА)
ЧАСОВІ ПОКАЗНИКИ ДОВГОЛАТЕНТНИХ СЛУХОВИХ ВИКЛИКАНИХ
ПОТЕНЦІАЛІВ У ХВОРИХ З АКУТРАВМОЮ
Серед етіологічних факторів сенсоневральної приглухуватості (СНП) шумовий вплив є
одним з основних. У літературі є багато робіт,
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присвячених СНП «шумової» етіології, але переважно всі вони стосуються проблеми професійної приглухуватості, що виникає в результаті
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

дії звуків в умовах промислового виробництва.
У той же час, роботи, присвячені дії акутравми,
нечисленні. При цьому, автори переважно описують порушення стану слухової функції за даними суб'єктивної аудіометрії. У той же час,
вивчення стану центральних відділів слухового
аналізатора у таких хворих становить великий
практичний і науковий інтерес.
Метод реєстрації слухових викликаних
потенціалів (СВП), зокрема, довголатентних
слухових викликаних потенціалів (ДСВП),
який використовується для оцінки стану коркових відділів слухового аналізатора, в наш час
є найбільш надійним та інформативним методом. На думку багатьох авторів, ця методика
забезпечує отримання точних, об’єктивних і
надійних даних про функціональний стан
центральних відділів слухового аналізатора і
відповідних структур головного мозку вже на
доклінічному етапі і може бути використана як
в аудіології, так і в отоневрології, неврології та
нейрохірургії.
Мета роботи – вивчення стану центральних (коркових) відділів слухового аналізатора за
даними довголатентних слухових викликаних
потенціалів у хворих з акутравмою.
Для досягнення поставленої мети нами
був обстежений 71 хворий з акутравмою і 15
здорових нормальночуючих осіб контрольної
групи, які не мали контакту з шумом або радіацією, не хворіли судинними захворюваннями.
Пацієнти з акутравмою, які перенесли ЧМТ або
нейроінфекцію, також були виключені з аналізу.
Всього обстежено 86 осіб.
Слухову функцію досліджували на клінічному аудіометрії АС-40 фірми «Іnteracoustics»
(Данія).
Реєстрація довголатентних слухових викликаних потенціалів проводилася з використанням загальноприйнятої методики за допомогою аналізуючих систем МК-6 фірми «Amplaid»
(Італія) і «Eclipse» фірми «Interacoustics». Викликана електрична активність реєструвалася у
відповідь на іпсілатеральний стимул - тональну
посилку 1 і 4 кГц інтенсивністю 40 дБ над суб'єктивним порогом чутливості. При аналізі
отриманих кривих бралися до уваги латентні
періоди компонентів Р1, N1, Р2 и N2 ДСВП.
Результати оцінювали з використанням
методів варіаційної статистики із застосуванням
критерію Стьюдента.
У всіх досліджуваних хворих з акутравмою за даними суб'єктивної аудіометрії мало
місце зниження слуху по типу звукосприйняття,
про що свідчили позитивні дослідження Бінга,

Федерічі, відсутність кістково-повітряного «розриву» на аудіометричній кривій. За даними порогової тональної аудіометрії у хворих з акутравмою спостерігалося обмежене перцептивне
порушення слухової функції переважно високочастотної області в 63,58% випадків, а в 36,62%
- таке порушення охоплювало і область середніх
частот.
Аналіз часових характеристик довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП)
у хворих з акутравмою при іпсілатеральній стимуляції тонами 1 і 4 кГц дозволив виявити, що
суттєвої різниці в величинах латентних періодів
піків (ЛПП) компонентів P1, N1 ДСВП у порівнянні з контрольною групою не було ( P> 0,05).
Проте у хворих з акутравмою виявлено достовірне (Р<0,01) збільшення латентного періоду
(ЛП) компонента N2 ДСВП порівняно з контрольною групою при іпсілатеральній стимуляції як
тоном 1, так і 4 кГц. Причому, при стимуляції
тоном 4 кГц таке збільшення було більш суттєвим і склало (288,3±5,6) мс при нормі (251,1±2,8).
При стимуляції тоном 1 кГц ці величини становили (286,7±5,4) і (249,4±2,9) мс відповідно.
Також звертає на себе увагу достовірне
(P<0,05) збільшення ЛП компонента Р2 у досліджуваних хворих у порівнянні з контрольною
групою. Це свідчить про зацікавленість підкоркових, в тому числі – лімбіко-ретикулярних структур у таких пацієнтів. Значення ЛПП цього
компонента ДСВП при іпсілатеральній стимуляції тоном 4 кГц склало (186,5±4,5) при нормі
(170,4±3,9). При стимуляції тоном 1 кГц подовження ЛП компонента Р2 ДСВП також було суттєвим – до (179,4 ± 4,2) при нормі (168,3±2,4).
Таким чином, проведені дослідження свідчать про наявність змін у функціонуванні коркових структур головного мозку у хворих з акутравмою. Збільшення у них ЛП компонента Р2
ДСВП також відображають залучення більш
глибоких структур головного мозку, які, зокрема, відносяться до лімбіко-ретикулярної формації і можуть свідчити про збій компенсаторних
механізмів у процесі реалізації стресорної реакції у відповідь на акутравму.
Виявлені порушення в корковому відділі
слухової системи за даними СВП у хворих з
акутравмою свідчать про доцільність обстеження у них стану не тільки периферичного відділу
слухового аналізатора, але і центральних, зокрема, коркових його структур.
Дані про стан коркових відділів слухового
аналізатора
доцільно
враховувати
при
проведенні лікувально-профілактичних заходів
таким хворим.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, ШЕМЛІ МОХАМЕД (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ЧАСОВИХ ПОКАЗНИКІВ КСВП У ВИЗНАЧЕННІ ТЯЖКОСТІ
ПЕРЕБІГУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДИСФОНІЙ
Нерідко функціональні порушення голосу
(ФПГ), особливо хронічні (ХФПГ), розвиваються на тлі невротичних предумов або ж супроводжуються великою кількістю скарг, що стосуються неврологічного статусу обстежуваного.
Багато авторів визнають, що функціональний
стан нервової системи впливає на розвиток порушень голосу. Однак на практиці стан центральної нервової системи (ЦНС) не завжди враховується в достатній мірі в діагностиці ФПГ і в
комплексному лікуванні порушень голосу. Дані
об'єктивних методів дослідження стану нервової
системи враховуються при цьому в поодиноких
дослідженнях.
Серед методів, що дозволяють об'єктивно
оцінити стан ЦНС, особливе місце займає реєстрація слухових викликаних потенціалів (КСВП і
ДСВП), оскільки вона є багатостороннім діагностичним дослідженням, а отримані при цьому дані
є точними, стабільними і можуть бути використані в області аудіології, неврології і отоневрології і дозволяють оцінити не тільки стан центральних відділів слухового аналізатора, але і функціональний стан відповідних структур і близько
розташованих утворень головного мозку. З урахуванням близькості розташування ядер VII і Х
пар черепно-мозкових нервів на дні ромбовидної
ямки, а також значної ролі стовбуромозкових
структур в регуляції діяльності гортані, застосування методу КСВП при обстеженні пацієнтів з
ФПГ перспективне. Проте на даний час робіт з
даного напрямку дуже мало.
Мета роботи – дослідження функції стовбуромозкових відділів слухового аналізатора, а
також відповідних структур головного мозку за
даними коротколатентних (стовбуромозкових)
слухових викликаних потенціалів (КСВП) у
хворих на ХФПГ з різним ступенем вираженості
порушення голосового апарату за даними відеоларингостробоскопії. Для досягнення поставленої мети були проведені відеоларингостробоскопічні обстеження і реєстрація КСВП у 40 хворих з функціональною гіпотонусною дисфонією
(ФГД). Контрольну групу склали 15 практично
здорових осіб у віці від 20 до 30 років без порушень голосової функції.
Видеоларингостробоскопічне дослідження проводилося на комплексі обладнання німецької фірми "Storz", для кількісно-якісної оцінки
даних ми використовували систему бальної оцінки (Г.Ф. Іванченко, 1992) для такого роду досліджень.
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Реєстрація викликаних потенціалів проводилася з використанням загальноприйнятої
методики за допомогою аналізуючих систем
МК-6 фірми «Amplaid» (Італія) і «Eclipse» фірми
«Interacoustics». Викликана електрична активність реєструвалася у відповідь на іпсілатеральний стимул. Результати оцінювали з використанням методів варіаційної статистики за критерієм Стьюдента.
З урахуванням того, що за допомогою
методу відеоларингостробоскопії можна об'єктивно оцінити стан голосового апарату при функціональних та органічних його захворюваннях, а також, що особливо важливо, виявити
зміни його функціонального стану, наприклад,
дискоординацію фонаторних рухів, ми орієнтувалися на показники цієї методики для оцінки стану голосового апарату. За ступенем відхилень від норми за даними ларингостробоскопії, а отже – ступенем порушень функціонального стану голосового апарату, пацієнти були
розділені на 2 групи (по 20 осіб у кожній). У
першій групі пацієнтів з ФГД середня сума балів, яка характеризує ступінь порушень показників відеоларингостробоскопії, дорівнювала
(8,09±0,17), а у 2-й групі – (11,04±0,30), що достовірно відрізнялося від норми. У контрольній
групі здорових осіб середня кількість балів
склала (5,010±0,001). Між середнім оціночним
балом в групах хворих між собою є достовірна
(p<0,01) різниця. Отже, вони достовірно відрізнялися за ступенем вираженості порушень з
боку голосового апарату за даними відеоларингостробоскопії.
Проведений нами аналіз латентних періодів піків (ЛПП) хвиль КСВП у хворих з ХФПГ 1
і 2 груп показав наступне. У 1 і 2 групах хворих
з ХФПГ було виявлено достовірне (Р <0,01) збільшення латентного періоду V хвилі КСВП у
порівнянні з особами контрольної групи. Так, у
першій групі хворих на ХФПГ (з менш вираженими порушеннями стану голосового апарату за
даними відеоларингостробоскопії) латентність V
хвилі КСВП дорівнювала (5,68±0,02) мс, у другій
– (5,74±0,02) мс, відповідно. Значення МПІ I-V в
досліджуваних групах також перевищували контрольні і склали (4,03±0,02) і (4,11±0,03) мс, відповідно. Це свідчить про дисфункцію в центральних відділах слухового аналізатора в області
стовбура мозку у хворих на ХФПГ. При цьому
більш виражене подовження латентності V компонента, а також МПІ I-V було виявлене у хвоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

рих другої групи і воно достовірно (P<0,05) відрізнялося від таких у групі 1, що свідчить про
більш значуще відхилення від норми у функціонуванні стовбуромозкових структур у таких хворих. Звертає також на себе увагу і збільшення
ЛПП ІІ хвилі КСВП у 2 групі до (2,78±0,02) мс,
яке достовірно (P<0,05) відрізнялося як від контролю, так і від показників у групі 1.
Таким чином, у хворих на ХФПГ з більш
вираженими відхиленнями від норми у стані

голосового апарату за даними відеоларингостробоскопії спостерігаються більш значущі зміни
в стовбуромозкових структурах головного мозку за даними КСВП, що може свідчити про порушення стовбуромозкових процесів регуляції
моторики гортані в даній групі хворих, а також
про наявність взаємозв'язку між станом цих
структур головного мозку і ступенем порушення голосової функції при функціональних порушеннях голосу.
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А.Ю. ШИДЛОВСЬКИЙ, Т.В. ШЕВЦОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН РІЗНИХ ВІДДІЛІВ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ХВОРИХ З ПОЧАТКОВИМИ
ПРОЯВАМИ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЇ СУДИННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
Відомо, що в оториноларингології до тепер важливим є питання ранньої діагностики
сенсоневральної приглухуватості.
Обстежено 75 хворих з початковими проявами вертебрально-базилярної судинної недостатності (ВБСН) у віці від 28 до 45 років. Контролем слугували 20 молодих нормальночуючих
осіб у віці від 18 до 30 років.
Всім пацієнтам проводилося обстеження
слухової функції за даними суб’єктивної (тональна порогова аудіометрія в конвенціональному
(0,125-8) кГц і розширеному (9-16) кГц діапазоні
частот, мовна та надпорогова), а також об’єктивна
(дослідження часових коротколатентних (КСВП)
та довголатентних (ДСВП) слухових викликаних
потенціалів). Стан мозкового кровообігу досліджували за даними реоенцефалографії, а при необхідності – УЗДГ судин голови та шиї.
Виявлено, що у 45,3% випадків мало місце порушення слуху по типу звукосприйняття
лише в області розширеного (9-16) кГц діапазону частот. Цих хворих ми віднесли до 1 групи.
Хворих 2 групи склали особи у яких порушення
слуху було виявлено не тільки в розширеному
(9-16) кГц діапазоні частот, а й в конвенціональному (0,125-8) кГц.
Крім того, у 56,1% випадків серед хворих 2
групи виявлено явища дисфункції і в коковому

відділі слухового аналізатора, про що свідчило
достовірне подовження компоненту N2 ДСВП до
(260,8±3,1) мс, при нормі - (249,7±2,8), t=2,66,
p<0,01. В 1 групі явища дисфункції в корковому
відділ слухового аналізатора не виявлено.
В стовбуромозкових структурах слухового аналізатора за даними КСВП явища дисфункції не виявлено в обох групах.
Відмітимо також, що хоча порушення
слуху хвилювало не всіх хворих, однак вони
часто скаржилися на суб’єктивний шум у вухах
(73,3%), періодичну чи постійну тяжкість в області потилиці (98,7%), дратівливість (64%), постійне чи короткочасне запаморочення (85,3%),
закладеність вух (37,3%). У таких хворих зазвичай мав місце підвищений або нестійкий артеріальний тиск (92%).
Отримані дані свідчать про доцільність
обстеження стану як периферійного, так і коркових відділів слухового аналізатора у хворих
ще з початковою з ВБСН. Це стосується і тих
осіб, які ще не мають скарг на порушення слуху,
проте скаржаться на вищеперелічені симптоми,
що дозволить в ранні терміни виявити слухові
розлади та своєчасно провести лікувальнопрофілактичні заходи.
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Я.В. ШКОБА, Р.А. АБИЗОВ, О.С. ПОЙМАНОВА, Я.Я. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ХВОРИХ
З ПАТОЛОГІЄЮ ЛОР-ОРГАНІВ
З кожним роком все частіше й частіше в
відділеннях отоларингологічного профілю лікуються ВІЛ інфіковані хворі. В XX століття людство зіткнулося з маловідомою проблемою – синдромом набутого імунного дефіциту. На початку
80-х років у США вперше зареєстровано СНІД.
Відтоді ця хвороба перетворилася у безпрецедентну загрозу здоров'ю та існуванню людства.
Кількість хворих у світі подвоюється кожні 9-12 місяців. У імуноскомпрометованих осіб
клінічні прояви будь якої інфекції характеризуються важчим перебігом, загостренням клінічних проявів, виникненням важко передбачуваних ускладнень, частими рецидивами. На фоні
зниженого імунітету у ВІЛ-інфікованих хворих
різко активізується піоґенна інфекція: стрептококова, стафілококова і пневмококова. Внаслідок цього часто розвиваються гострі запальні
хвороби ЛОР-орґанів – гострий синуїт, гострий
отит, гострий тонзиліт (анґіна), тощо. Характерною особливістю перебігу таких недуг у хворих
на СНІД є відсутність або недостатність ефекту
від проведеного традиційного лікування.
За період з 2008 по 2012 роки в ЛОРклініці КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня проліковано 14 ВІЛ-інфікованих хворих з
різноманітною патологією ЛОР органів. З них
особи чоловічої статі склали 11, жіночої – 3. Вік
хворих коливався в межах 22-48 років. В таблиці приведені дані що до віку, статі та діагнозу
пролікованих хворих.
Вік

Стать

4.

27

ч

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

29
28
24
30
43
28
39
27

ч
ж
ж
ч
ч
ч
ч
ж

13.

39

ч

14.

48

ч

1.
2.
3.
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22
38
31

ч
ч
ч

Всім хворим проведено комплексне комбіноване лікування: хірургічне втручання, протизапальна, десенсибілізуюча та специфічна
ретровірусна терапія.
Слід звернути увагу, що згідно існуючого
законодавства, обстеження на ВІЛ проводиться
тільки за згодою пацієнта.
Після проведеного лікування 13 хворих
виписано в задовільному стані. Хворий № 14
помер внаслідок важких, несумісних з життям
ускладнень.
Частота інфікування медичного персоналу на підставі ретроспективного аналізу в центрі
хвороб США та оцінки ризику кожного
трансмісивного інфікування коливається в межах від 1 на 42000 до 1 на 417000 випадків.
Враховуючи, що лікарі є одним з найбільш вразливих контингентів, підтримуємо необхідність дотримання наступних правил:
1. Використовувати індивідуальні засоби
захисту включно з подвійними рукавицями,
масками, окулярами, халатами, шапочками та
бахілами.
2. Мінімумізувати використання гострих
та ріжучих інструментів, замінюючи їх електроножем, хірургічним лазером. Замість швів по
можливості використовувати скобки.
3. Не утримувати тканини чи голки пальцями при накладанні швів, усувати голку з нитки перед зав'язуванням.

Діагноз

Абсцес перегородки носа
Абсцес перегородки носа, перехондріт, остеомієліт кісток носа.
Носова кровотеча.Вторинна тромбоцитопенія на фоні СНІД
Посттравматичний гемісинуїт зліва.Хронічний гнійний фронтит зліва (піоцеле).
Хронічний гіперпластичний гайморит зліва. Новоутворення невідомої етіології лівої
орбіти
Гострий гнійний пансинусит. Конюктивіт лівого ока
Абсцедуючий фурункул зовнішнього носа. Флегмона лівої половини обличча.
Перелом кісток носа. ЗЧМТ
Перелом кісток носа.ЗЧМТ
Карбункул носа. Тромбоз кавернозного синуса. Реактивний набряк мяких тканин
Загострення хронічного гнійно-гіперпластичного гаймориту зліва.
Лівобічний перфоративний середній отит, лабіринтит, перехондрит переділки носа
Гнійний гемісинусит зліва. Вторинний менінгоенцефаліт з мноинними ураженнями.
Загострення хронічного лівобічного епімезотимпаніту. Нагноєна холестеатома. Перисинуозний абсцес. Тромбоз сигмовидного синуса. Субперіостальний абсцес.
Загострення хронічного лівобічного епімезотимпаніту. Гострий дифузний гнійний
лабіринтит. Вторинний гнійний менінгіт. Сепсис. Дисемінований Tbc обох легень.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Так як вірус СНІДу високочутливий до
багатьох препаратів, що використовуються у
повсякденній дезинфекційній практиці, швидко
інактивується під впливом широкого кола
дезинфектантів, слід застосовувати 0,3% розчин
перекису водню, 0,5% розчину формальдегіду,

0,5% розчину лізолу, 0,2% розчину гіпохлориду
натрію, 0,25% розчину бета-пропіолактону та
інш.
Підводячи підсумки, розуміючи що таке
СНІД, які способи його профілактики, бути чи
не бути зараженим залежить від кожного з нас.

© Я.В. Шкоба, Р.А. Абизов, О.С. Пойманова, Я.Я. Шкоба, 2013

В.О. ШКОРБОТУН, Т.Г. КУНАХ, Я.В. ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРОФІЛАКТИКА ЛАТЕРАЛІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОЇ НОСОВОЇ РАКОВИНИ
В ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ЕНДОСКОПІЧНІЙ РИНОХІРУРГІЇ
Широке впровадження в практику принципів функціональної ендоскопічної риносинусохірургії (ФЕСХ) суттєво покращило якість лікування хворих із запальними захворюваннями
порожнини носа та приносових пазух. Незважаючи на високу ефективність цих операцій, отримані результати, не завжди відповідають очікуваним, зокрема в плані стабільності. Це спонукає
дослідників до подальшого вивчення причин таких невдач, їх систематизації та розробки удосконалень окремих етапів ендоскопічних ринохірургічних втручань. За даними літератури однією
з причин недостатньої стабільності післяопераційних результатів ФЕСХ, зокрема при втручаннях на остіомеатальному комплексі, є післяопераційна спонтанна латералізація середньої носової раковини. Певна її латералізація спостерігається практично завжди в післяопераційному періоді, але в окремих випадках, вона перевищує
критичну межу і спричиняє блок шляхів дренажу
передньої групи клітин решітчастого лабіринту
та інших приносових синусів. Однією з основних
причин такого патологічного зміщення є перелом
її базальної пластинки під час втручання.
У випадках нестабільності середніх носових
раковин, для профілактики їх латералізації, ми
застосовуємо різні хірургічні прийоми. Передусім
притримуємось принципів ощадливості до структур середнього носового ходу, що не залучені в
патологічний процес, зокрема, зберігаємо гачкоподібний відросток або обмежуємось його частковою резекцією, при створенні доступу до приносових синусів. Ми розкриваємо лише змінені за
даними комп’ютерної томографії клітини решітчастого лабіринту, які ідентифікуємо під час операції за допомогою навігаційної системи. При запаленні решітчастої булли розкриваємо лише її
передню та за необхідності задню стінки. При такому підході, збережені кісткові структури серед-

нього носового ходу надалі створюють опорність
в окремих точках, що запобігає латералізації середньої носової раковини. На завершальних етапах
втручання середню носову раковину ми завжди
залишаємо в медіальному положенні, фіксуючи її
тампоном, що розсмоктується, який вводимо між
раковиною та збереженими структурами остеомеатального комплексу. У випадках виконання широкого розкриття клітин передньої групи решітчастого лабіринту ми застосовуємо транссептальний
фіксуючий шов (шовний матеріал, що тривало
розсмоктується), який утримує середні носові раковини в медіальному положенні. При неможливості фіксації нестабільної середньої носової раковини виконуємо її парціальну резекцію.
В Центрі патології ЛОР органів КЛ «Феофанія» ДУС в 2012 році під час функціональних ендоскопічних операцій на передній групі
клітин решітчастого лабіринту, лобних та гайморових пазухах в 47 випадках виявлено нестабільність середньої носової раковини. Для профілактики латералізації середніх носових раковин тампони, що поступово розсмоктуються,
використали в 35 операціях, фіксуючі шви – у
10 випадках, парціальну резекцію – у 2. Застосування даних методик дозволило у всіх прооперованих хворих досягти адекватного положення середніх носових раковин при спостереженні пацієнтів протягом від трьох місяців до
року.
Застосування хірургічних прийомів для
профілактики латералізації середніх носових
раковин полегшує післяопераційний догляд за
прооперованими хворими, сприяє швидкому
відновленню аерації та дренажу приносових
пазух, і запобігає виникненню персистуючого
запального процесу передньої групи клітин решітчастого лабіринту та приносових пазух після
функціональної ендоскопічної синусохірургії.

© В.О. Шкорботун, Т.Г. Кунах, Я.В. Шкорботун, 2013
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В.О. ШКОРБОТУН, С.О. ЛАКИЗА, С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ
РЕТРОФАРЕНГИАЛЬНОГО АБСЦЕСУ У ДОРОСЛИХ
Гнійно-септичні процеси глотки та шиї
займають до 5% в загальній структурі гнійнозапальних захворювань. Значну небезпеку становлять абсцеси глибоких клітковинних просторів шиї, зокрема ретрофарингеальні абсцеси
(РФА), які часто ускладнюються флегмонами
шиї з важким клінічним перебігом, вираженим
синдромом інтоксикації та високим рівнем летальності. До швидкого поширення інфекції
приводить наявність так званих “слабких
місць”: множинних фасціальних щілин, футлярів і проміжків, утворених фасціальними структурами, м’язами та органами, виповнених рихлою клітковиною, лімфатичними вузлами, судинами, нервами тощо. Ці, здавалось би, ізольовані анатомічні утвори при певних несприятливих умовах можуть сполучатися як між собою,
так і з іншими анатомічними ділянками.
Запізніла діагностика, зволікання з хірургічним втручанням, неадекватний вибір обсягу
операції, як правило, призводять до прогресування захворювання, розвитку септичних ускладнень і, нерідко, смерті хворого.
У клініці отоларингології НМАПО з 2000
року проліковано 38 хворих із ізольованим ретрофарингеальним абсцессом (РФА), що становить 36,7% від усіх глибоких гнійно-септичних
процесів шиї.
Як показує досвід, РФА розвивався від
вторинного ураження лімфатичних вузлів, або
як продовження інфекцій порожнини рота, глотки та верхніх дихальних шляхів. Серед причин
розвитку абсцессу також була травма глотки
при ендотрахеальній інтубації, ендоскопії, стороннніх тілах. До факторів, що сприяли розвитку та поширенню інфекції можна віднести: цукровий діабет, хронічний персистуючий гепатит
В і С, вживання кортикостероїдних препаратів,
алкоголізм, наркоманія, СНІД тощо.
Симптоматика РФА характеризувалась
такими симптомами як біль, дисфагія, анорексія,
гугнявість, попадання страви у ніс, випинання
задньої чи бокової стінки глотки з гіперемією
або ціанозом слизової оболонки, інколи респіраторними порушеннями, викликаними набряком
слизової оболонки гортані. Набряк, гіперемія та
випинання м’яких тканин шиї зовні не був у
даному випадку патогномонічним симптомом.
Попередня атибіотикотерапія згладжувала симптоматику РФА.
В наш час, на тлі зниження імунорезистентності, зростає кількість малосимптомних та без-
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симптомних форм даної патології. Зокрема у
хворої із ретрофарингеальним абсцесом і проведеною у минулому струмектомією, ускладненою
двобічним парезом голосових складок, єдиним
симптомом було порушення ковтання з попаданням страви у верхні дихальні шляхи. У 4-х пацієнтів з РФА хвороба перебігала без температурної
реакції. У 7 хворих у крові виявлялась кількість
лейкоцитів менша за 8 х 109/л, при цьому у 2 з
них кількість лейкоцитів була меншою ˂4х109/л.
При проведенні дослідження на С-реактивний
протеїн у тих пацієнтів, які мали підвищені його
титри, хвороба перебігала важче. Усім хворим з
РФА та іншими гнійними процесами в шиї до
початку призначення антибіотиків проводили
посів крові на стерильність. У 34 випадках із 37
обстежених, він виявився негативним.
Посів гнійного ексудату отриманого під
час операції давав ріст мікрофлори (один або
декілька мікроорганізмів) у 92% випадків. Більшість абсцесів ретрофарингеального простору
шиї була викликана полімікробною мікрофлорою від 2 до 5 бактерій в культурі. Із висіяних
нами бактерій найчастіше зустрічалися: βгемолітичний стрептокок, St. faecalis, Stahylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, H. influenzae, S. pneumoniae, M. catarrhalis, Neisseria,
Klebsiella pneumoniae, E.coli, Bacteroides species,
Pseudomonas та ін.
Важливе значення для діагностики РФА
має рентгенографія шиї у боковій проекції. У
більшості пацієнтів (92%) було виявлено збільшення в об’ємі м’яких тканин ретрофарингеального та ретроезофагального простору, при цьому відстань між стравоходом та хребтом на рівні С2 була більшою 7мм, а на рівні С6 – більше
14 мм. В окремих випадках при боковій рентгенографії, виявлявся рівень рідини, газові пухирці або стороннє тіло. Значно інформативнішим є
ком п’ютерна томографія із внутрішновенним
контрастним болюсним підсиленням. Зазвичай
вона показує чітко окреслену гіпоінтенсивну
тінь в ретрофарингеальному просторі шиї, набряк м’яких тканин та масс-ефект. Крім того,
комп’ютерна томографія (КТ) дозволяє визначити поширеність патологічного процесу та його відношення до судинно-нервового пучка шиї.
Одним із обов’язкових досліджень у таких хворих є рентгенографія або КТ органів грудної
порожнини для виявлення можливої аспіраційної пневмонії або поширення патологічного
процесу в межистіння з розвитком медіастиніту.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Із ускладнень ми спостерігали обструкцію
верхніх дихальних шляхів (стеноз гортані, що
потребував трахеотомії) – 3, медіастініт – 5, еро-

зивна кровотеча із плече-головного стовбура –
1, тромбоз внутрішньої яремної вени – 2, хондроперихондрит гортані – 1, сепсис – 4.

© В.О. Шкорботун, С.О. Лакиза, С.С. Самойленко, 2013

В.О. ШКОРБОТУН, Т.В. МАРКІТАН (КИЇВ, УКРАЇНА)
УДОСКОНАЛЕННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ
ТА МЕТОДИКИ ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ У ПАЦІЄНТІВ
З ТОНЗИЛОГЕННОЮ ГЛИБОКОЮ ФЛЕГМОНОЮ ШИЇ
Незважаючи на досягнення сучасної медицини, проблема лікування хворих на глибокі
флегмони шиї не втрачає своєї актуальності й на
даний час. Провідне місце в лікуванні цих пацієнтів займає оперативне втручання, складність
виконання якого обумовлена не лише анатомічними особливостями будови шиї, а й особливостями поширення гнійно-запального процесу в
тканинах шиї. В літературі є немало публікацій
щодо можливих шляхів поширення інфекції в
шиї (А. А. Лойт, 2006; В. Г. Центіло, 2009; М.
М. Соловьев, 2003; 2012), але вони здебільшого
висвітлюють патологоанатомічні зміни, що виявляються в секційній. Разом з тим, для клініциста є більш важливим знання закономірностей
розповсюдження інфекції по клітковинних просторах шиї та знання ймовірності їх задіювання
в процесі розвитку хвороби. Тому метою нашої
роботи було вивчення закономірностей формування шляхів поширення гнійного запалення
тонзилогенного походження по шийних міжфасціальних клітковинних просторах шиї і на цій
основі удосконалення хірургічної тактики та
методики лікування пацієнтів з цією патологією.
Нами здійснено аналіз результатів хірургічного лікування 41 пацієнта, прооперованих в
КОКЛ в період 1997 – 2006 рр. за загальноприйнятою методикою. Ця методика полягає в розкритті та санації установленого на момент обстеження та під час операції гнійного осередку в
шиї та середостінні. Встановлено, що поширення флегмонозного процесу в напрямку середостіння в більшості випадків (70,7%) відбувається
через серединний простір (Sp. colli medium).
При цьому шанси розвитку медіастиніту (W) у
хворих на глибокі флегмони шиї за наявності
гною у вказаному просторі в 6,5 разів вищі ніж у
пацієнтів, у яких виявлено гній в превісцеральному просторі, в 4,7 рази вищі ніж у хворих з
нагнійним процесом в ретровісцеральному просторі й в 3,7 рази вищі ніж у осіб з гнійним процесом в ложе судинно-нервового пучка шиї. З
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огляду на анатомічні особливості будови шиї,
Sp. colli medium за своїм розташуванням є хірургічним “колектором” основних шляхів розповсюдження інфекції в шиї в напрямку середостіння і його розкриття дозволяє не тільки перервати подальший шлях поширення запалення, а й
дає можливість проконтролювати через нього
під час операції стан клітковини судиннонервового пучка, пре- та ретровісцерального
просторів.
На основі отриманих даних ми удосконалили хірургічну тактику та методику сануючого
оперативного втручання у хворих на тонзилогенну глибоку флегмону шиї. Вона полягає в
розкритті всіх установлених в процесі обстеження та виявлених під час операції сформованих гнояків в шиї, а у випадках локалізації флегмонозного запалення вище під’язикової кістки,
при наявності місцевих клінічних та КТ ознак
інфільтративного запалення в клітковині сонного та підпід’язикового трикутників, окрім розкриття парафарингеального та підщелепного
просторів, операцію доповнювали хірургічною
ревізією та дренуванням Sp. сolli medium вже на
стадії інфільтративного запалення.
Запропонований нами підхід застосовано
у 33 пацієнтів з глибокою тонзилогенною флегмоною шиї. Ефективність застосованого розширеного об’єму оперативного втручання ми
оцінювали за наступними критеріями: частота
розвитку сепсису та поширення гнійного запалення на середостіння в післяопераційному
періоді, кількість додаткових сануючих оперативних втручань та летальність.
З метою порівняння його ефективності ми
скористались результатами лікування 41 хворого, задіяних для дослідження шляхів поширення
запального процесу в шиї, які були нами прооперовані за загальноприйнятою методикою (контрольна група).
Установлено, що застосування удосконаленої тактики та методики хірургічного ліку-
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вання дозволило істотно зменшити кількість
повторних сануючих оперативних втручань (Zk
= 2,47; χ2 = 7,99), знизити імовірність поширен-

ня гною на середостіння і, як наслідок, зменшити загальну летальність хворих на тонзилогенні
глибокі флегмони шиї до з 9,8% до 6,1%.
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В.О. ШКОРБОТУН, О.О. ПЕЛЕШЕНКО, С.С. САМОЙЛЕНКО, М.Р. ІГНАТІЩЕВ
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАНЯТТЯ З АНАТОМІЇ В ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ-ОТОЛАРИНГОЛОГІВ
НА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛАХ
У підготовці лікарів хірургів і зокрема отоларингологів важливого значення набуває підготовка з анатомії ЛОР-органів у віковому аспекті.
Знання з анатомії, топографічної анатомі, оперативної хірургії органів вуха горла та носа дають
можливість лікарям встановити правильний діагноз, визначитись з тактикою лікування, технічно
грамотно здійснити оперативне втручання. Набувають важливого значення і зв’язки з іншими предметами, що мають місце у підготовці лікаряотоларинголога. Так, знання з фізіології ЛОРорганів допомагають у засвоєнні знань з анатомії.
Післядипломна
підготовка
лікарівотоларингологів з клінічної анатомії ЛОРорганів у віковому аспекті проходить у формі
проведення практичних занять та семінарів. До
переліку питань, що розглядаються на заняттях,
входять такі, як клінічна анатомія зовнішнього,
середнього і внутрішнього вуха; клінічна анатомія носа і приносових пазух; клінічна анатомія
глотки; клінічна анатомія гортані, трахеї, бронхів і стравоходу.
Практичні заняття проводяться з точки
зору діагностичної та лікувальної клінічної

практики із застосуванням препаратів кісток
черепа, скроневої кістки, різноманітних муляжів. Проводяться паралелі з такими розділами
медицини, як оперативна хірургія, фармакологія, лабораторна діагностика, променева діагностика, тощо, що допомагає формувати клінічне
мислення у лікарів. На семінарах здійснюється
обговорення та контроль засвоєння знань слухачами.
Разом з тим, на семінарах слухачами здійснюються реферативні доповіді, які допомагають отримати поглибленні знання з окремих
анатомічних питань не лише у доповідача, а й у
всієї групи слухачів. Це отримує закономірний
результат у вигляді ефективного засвоєння навчального матеріалу.
Таким чином, комплексне застосування
різноманітних форм та методів проведення занять з анатомії ЛОР-органів дозволяє лікарямотоларингологам в процесі післядипломної підготовки достатньо глибоко засвоїти необхідні
для практичної роботи знання.
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В.О. ШКОРБОТУН, Я.В. ШКОРБОТУН, Т.Г. КУНАХ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРОГНОЗУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДЛЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ
ГАЙМОРОТОМІЇ ЗА ДАНИМИ 3D-РЕКОНСТРУКЦІЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ
НАВКОЛОНОСОВИХ СИНУСІВ
Найбільш поширеними доступами при
оперативних втручаннях з приводу кіст верхньощелепного синуса є ендоназальний та трансвестибулярний – ендоскопічна мікрогайморотомія (Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, 2006; М.Э.
Виганд, 2010).

314

Основним недоліком мікрогайморотомії
через передню стінку є відносна травматичність
втручання, можливість травмування Nervus inraorbitalis з розвитком парестезій та тривалі реактивні зміни зі сторони м’яких тканин ділянки
щоки. Також при вказаному втручанні неможЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

лива корекція структур остіомеатального комплексу з одного доступу, а тому інколи виникає
необхідність додаткового ендоназального етапу
втручання.
У випадках ендоназального доступу, при
необхідності, здійснюється корекція структур
остіомеатального комплексу, залишаючи інтактними тканини присінка порожнини рота. Недоліком його є складність візуалізації структур,
що розміщені в передніх та медіальних відділах
верхньощелепного синуса і триваліше післяопераційне спостереження з метою формування
функціонально-адекватного співустя синусу.
Стандартизованого підходу до вибору доступу при виконанні вказаних оперативних
втручань не запропоновано, тому зустрічаються
випадки, коли при операції, яка розпочата, як
ендоназальна, хірург вдається до комбінованого
доступу із застосуванням додаткового розтину
під губою. Важливим аспектом є визначення на
передопераційному етапі можливості візуалізації структур у порожнині верхньощелепного
синуса при ендоназальному доступі.
Для об’єктивізації можливості виконання
ендоскопічного втручання з достатнім візуальним контролем ми, базуючись на даних передопераційної комп’ютерної томографії порожнини
носу та навколоносових синусів із застосуванням 3D-реконструкції, виконуємо розрахунок і
побудову геометричних об’єктів – нострілоостіо-максилярного кута (НОМК) та його похідної. І вже на основі оцінки величини похідної
ностріло-остіо-максилярного кута та порівняння
її з кутами огляду наявних ендоскопів, робимо
висновок про можливість візуального контролю
за ходом втручання та вибір способу виконання
доступу до верхньощелепного синусу.
Ностріло-остіо-максилярний кут будуємо
за трьома точками: перша – 5 мм нижче верхнього кісткового краю передньої назальної апертури або 5 мм вище нижнього краю кісткової
назальної апертури при локалізації утворення на
верхній стінці синусу, друга точка – передній
край планованого місця доступу до синуса
(природного отвору синусу, фонтанели, апертури в нижньому носовому ході та ін.), третя точка – відповідає передній межі утворення в верхньощелепному синусі, що плануємо видалити.
Після побудови НОМК визначаємо його
величину і здійснюємо оцінку можливості візуалізації верхньощелепного синуса шляхом порівняння величини похідної НОМК (ПНОМК) з кутами

ендоскопів, наявними в розпорядженні хірурга.
Похідну НОМК вираховуємо за формулою:
ПНОМК = 180 – (НОМК+α), де α – кут огляду
ендоскопа, який визначається його характеристиками (наприклад для стандартних ендоскопів
Hopkins α=30º, а для ширококутових – α=45º).
У випадку, коли величина похідної
НОМК не перевищує величину найбільшого
кута ендоскопів, які є в наявності (в нашому
випадку- 70º), можлива візуалізація утворення у
верхньощелепному синусі за допомогою вказаних ендоскопів при ендоназальному втручанні.
В інших випадках – візуальний контроль при
обраному доступі неможливий, і ми здійснюємо
оцінку можливості покращення візуалізації
шляхом розширення місця доступу до переду з
метою зміщення другої точки НОМК і зменшення його величини. Після виконання відповідних побудов із «зміщеною» другою точкою
повторно виконуємо побудову альтернативного
кута, оцінку його величини та порівняння його
похідної з кутом ендоскопа, що дозволяє спрогнозувати доцільність розширення зони доступу
шляхом руйнування кістки медіальної стінки
верхньощелепного синусу.
Як відомо, легше виконувати маніпуляції
під контролем ендоскопів із «меншими» кутами,
ми намагаємось виконувати ендоназальні втручання із ендоскопами 45º, максимум 70º.
За запропонованим способом проведено
передопераційне прогнозування та виконання
операції у 43 хворих. Відсутність можливості
візуального контролю наявними ендоскопами
встановлена у 9 (20,9%) пацієнтів. У них був
обраний доступ через передню стінку синуса
(мікрогайморотомія), при цьому у 6 осіб – у
комбінації із ендоназальним етапом втручання,
так, як була необхідність корекції структур остіомеатального комплекса.
У всіх пацієнтів відмічено повне співпадання ходу виконаного втручання із прогнозованим доступом та об’ємом операції. Складнощів при їх здійсненні не виникло, і клінікоморфологічні інтраопераційні дані співпали з
даними прогнозування на КТ.
Таким чином, застосування запропонованого способу дозволяє забезпечити максимальну мініінвазивність хірургічного лікування пацієнтів із поліпозно-кістозними захворюваннями
верхньощелепного синусу і уникнути ускладнень, що пов’язані із особливостями анатомічної будови верхньої щелепи.
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С.М. ПУХЛИК, А.П. ЩЕЛКУНОВ, О.В. ТИТАРЕНКО, М.С. БУЧАЦКИЙ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ПОДХОДЫ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ И АНТИМИКОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ РИНОСИНУСИТАМИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА
В проводимой нами работе было обследовано 106 человек, больных острыми риносинуситами купального сезона (купальными) и 51
человек группы сравнения (заболевших острыми гнойными риносинуситами в зимневесенний период года). В результате наших исследований
был
разработан
лечебнодиагностический алгоритм для лечения больных
острыми риносинуситами купального сезона,
позволяющий улучшить качество лечения больных с данной патологией.
В ходе нашей работы проводилось выделение и идентификация штаммов микроорганизмов, которое необходимо для определения
чувствительности к антибиотикам и антимикотикам, а так же для разработки и включения в
схему лечения адекватной антимикробной и антимикотической терапии. С учетом того, что
большинство микроорганизмов было изолировано в составе многокомпонентных ассоциаций,
определение чувствительности к антимикробным препаратам проводили на уровне выделенного микробного ценоза.
Таксономический спектр исследованных
бактериальных штаммов, изолированных от
больных купальными риносинуситами, был
представлен 6 родами бактерий: Staphylococcus,
Streptococcus, Escherichia, Klebsiella, Proteus и
Providencia, микрофлора группы сравнения характеризовалась тенденцией меньшего видового
разнообразия: в ходе исследований не было выявлено представителей 3-х родов микроорганизмов: Proteus, Klebsiella и Дрожжи.
В ходе проводимой работы по изучению
чувствительности микроорганизмов к антибио-

тикам мы пришли к выводу, что штаммы микроорганизмов, выделенные от больных купальными риносинуситами, наиболее чувствительны
к группе цефалоспоринов, к ним чувствительными были 67,9% ассоциаций, и хинолонов, к
ним чувствительными были 48,2% ассоциаций,
наименьшая чувствительность к группе макролидов, менее 30% ассоциаций.
Параллельно с изучением чувствительности к антимикробным препаратам бактериальных штаммов изучали чувствительность изолированных штаммов грибов к антимикотикам.Анализ приведенных данных не выявил
достоверных различий по чувствительности к
антимикотическим препаратам штаммов, изолированных от пациентов исследуемой и группы
сравнения.
От больных купальными риносинуситами
выявлен высокий процент выделения плесневых
грибов Aspergillus niger (86,2±8,2%) – доминирующий вид, с достоверным различием по частоте изоляции данного вида грибов в группе
сравнения (15,3±10,3 %), ошибка менее 1%.
Большинство штаммов плесневых грибов были
чувствительны к итраконазолу (87% исследуемых штаммов).
Чувствительность к антимикотическим
препаратам штаммов микроскопических грибов
Candida spp., изолированных от лиц группы
сравнения и от больных острыми риносинуситами купального сезона существенно не отличается. Исследуемые штаммы наиболее чувствительны к флюконазолу (16%-18%) и клотримазолу (15%-21%).

© С.М. Пухлик, А.П. Щелкунов, О.В. Титаренко, М.С. Бучацкий, 2013

К.Ф. ЯГУДИН, Р.К. ЯГУДИН (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ ПРИ НАРУЖНОМ ДОСТУПЕ
К СТЕНОТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ГОРТАНИ У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННОЙ
АНАТОМИЕЙ ШЕИ
В отдельных случаях наружной хирургии
гортани, обычноу больных женского пола при
сочетании маленькой гортани с короткой толстой шеей, хирург сталкивается с затруднением
широкого доступа к ее внутренним структурам.
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Срединная тиреотомия у такихбольных не дает
достаточной визуализации, и оперативные
приемы в гортани значительно усложняются,
что особенно проблематично в лечении стенотической патологии дыхательных путей. В поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

добных случаях есть предложение широко рассекать в поперечном направлении коническую
связку или пересекать дугу перстневидного
хряща. Пересечение дуги перстневидного хряща
часто не обеспечивает широкого раскрытия
просвета гортани и опасно развитием в послеоперационном периоде хондроперихондрита,
особенно при инфицировании тканей шеи за
счет длительного канюленошения. Расширенное
горизонтальное рассечение конической связки
может осложниться последующим циркулярным рубцеванием в подскладочном отделе.
В подобных случаях осложненной анатомиимы используем оперативный прием пересечения подъязычной кости, что позволяет немедленно облегчить разведение половин щитовидного хряща и дает достаточное пространство
для манипулирования впросвете гортани.
Пересечение тела подъязычной кости
для улучшения визуализации операционного
поля при срединной тиреотомии выполнено нами у четырехбольныхс паралитическими и рубцовыми стенозами среднего отдела гортани. В
одном случае имело место сочетание паралитического стеноза со срединной кистой шеи, и была проведена симультанная операция. Утрехдругих больных доступ затрудняли малые размеры гортани и близость положения подъязычной

кости к щитовидному хрящу. У больной Н., 52
годаиз-за выраженного кифоза позвоночника
тело подъязычной кости лежало непосредственно на щитовидном хряще и не давало провести
адекватную тиреофиссуру.Только в единственном случае крайне узкой и маленькой гортани
(больная Ф., 57 лет)осуществлено вынужденное
одновременное рассечение тела подъязычной
кости и дугиперстневидного хряща.
Оперативный прием пересечения подъязычной кости может быть также использован
в хирургии наружного ларингоцеле гортани.
За счет значительного облегчения визуализации верхних отделов шеи он позволяет удалить наружные кисты значительных размеров
без рассечения щитовидного хряща (два наблюдения).
Из хирургии срединных кист шеи известно, что даже удаление всего тела подъязычной кости не ведет к функциональным расстройствам. Мы также не встретили отдаленных
последствий при применении данного приема.В
целом наши наблюдения позволяют рекомендовать рассечение подъязычной кости в случаях
осложненной анатомии шеи, когда хирург сталкивается с затруднениями в достижении адекватной визуализации при наружном доступе к
гортани.

© К.Ф. Ягудин, Р.К. Ягудин, 2013

К.Ф. ЯГУДИН, Р.К. ЯГУДИН (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
РАНЕЕ ЗАКРЫТИЕ ТРАХЕОСТОМЫ У БОЛЬНЫХ,
ОПЕРИРОВАННЫХ НА ГОРТАНИ НАРУЖНЫМ ДОСТУПОМ
Хирургия стенотической и опухолевой
патологии гортани все еще требует элективного
наложения трахеостомы у части больных для
обеспечения дыханияв послеоперационном периоде. Полностью отказаться от трахеотомии
при операциях наружным доступом не представляется возможным, так как наличие стомы
позволяет провести тампонаду гортани и создать покой в ране в течение первых дней после
операции.
После восстановления дыхания больных
деканюлируют, однако,в значительной части
случаев трахеотомическую рану не ушивают, а
оставляют на вторичное заживление в расчете
на то, что сохраняющийся в течение несколько
дней трахеальный свищ позволит компенсировать дыхание в случае его ухудшения (Ковалик
А.П., Антонів В.Ф. 2008). При этом наличие осЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

таточного свища не препятствует выписке больных из стационара. Аналогичной тактики придерживались и мы до 2000 года. В дальнейшем
для ускорения реабилитации больных на трахеотомическую рану стали накладывать вторичные швы, а больных выписывать с полностью
зажившими ранами.
Раннее закрытие трахеостомы швами уже
на 5 – 7 сутки после основной операции способствует уменьшению реактивного кашля, является профилактикой канюльного трахеобронхита
и посттрахеотомического стеноза трахеи. Такая
тактика облегчает послеоперационныйпериоди
имеет важное психологическое значение для
больных, как правило, испытывающих страх
перед канюленошением в дооперационном периоде (ГорбачевскийВ.Н., Павлык Б.И. 1994).На
протяжении 13 лет нами не было отмечено серь-
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езных осложнений, связанных с ушиванием трахеостомы. В небольшой части случаев наблюдали частичное расхождение ушитой стомы, обусловленное влиянием кашлевых толчков на неокрепшую рану,манифестирующееся просачиванием раневого отделяемого и воздуха между
швами. Данное осложнение легко устраняется
наложением добавочных швов, однако возможно и оставление раны на вторичное заживление
при минимальных размерах остаточного свища.

Следует отметить, что раннее закрытие
трахеостомы целесообразно только при условии
достаточного расширения просвета голосовой
щели в результате основного вмешательства. В
противном случае подобная тактика может вести к росту фатальных осложнений, связанных с
развитием острой воспалительной обструкции
суженных дыхательных путей или их обтурацией сгустками мокроты (Jovic R.M., Mitrovic S. et
al., 2007).

© К.Ф. Ягудин, Р.К. Ягудин, 2013

Л.Я. ЯНЮК, М.М.ЯНЮК, А.І. ГАРАСИМІВ, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА, К.О. ЯШАН
(БЕРЕЖАНИ, КИЇВ, ЧОРТКІВ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ГАТИЛИНУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ
НА ГОСТРИЙ ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУСИТ
Головним в лікуванні гострого гнійного
верхньощелепного синуситу поряд з відновленням дренажу і вентиляції верхньощелепної пазухи є адекватна антибактерійна терапія. Завдання адекватної антибактерійної терапії може
бути успішно вирішене через наявність широкого вибору антибактерійних препаратів. Одним з
таких препаратів є фторхінолон Гатилин (гатифлоксацин). Ми застосували цей препарат як
антибактерійний засіб в лікуванні гострого
гнійного верхньощелепного синуситу. Гатилин
(гатифлоксацин) – це сучасний фторхінолон ІV
– го покоління. Механізм дії даного препарату
забезпечує широкий спектр антибактерійної активності. Він діє на грампозитивні і грамнегативні мікроорганізми, а також на атипові мікроорганізми та на анаероби. Застосовуються при багатьох інфекціях в організмі, в тому числі інфекціях ЛОР – органів (гострий отит та загострення хронічного отиту, гострий синусит та загострення хронічного синуситу). Гатилин (гатифлоксацин) виробляються фірмою Ananta Medicare
(Великобританія). Випускається в таблетках по
200 мг, 400 мг №10, застосовується в ЛОР –
практиці по 400 мг 1 раз на добу або по 200 мг 2
рази на добу протягом 5-7 днів.
Під нашим спостереженням знаходилось
30 хворих на гострий гнійний верхньощелепний
синусит віком в 22 до 50 років. Пацієнти були
розподілені на 2 групи – основну (16 хворих) і
контрольну (14 осіб). Групи були співставленні
за віком і перебігом захворювання. В схему лікування хворих основної групи вводили Гатилин (гатифлоксацин). Лікування хворих контрольної групи проводилось за традиційною схе-
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мою. Гатилин (гатифлоксацин) призначався досередини по 1 таблетці (200 мг) 2 рази на добу
протягом 7 днів. В комплекс лікування вводили
судинозвужувальні краплі до носа. Проводили
пункції верхньощелепної пазухи (пазух) з введенням туди антибіотиків згідно з антибіотикограмою. Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив на головний біль), риноскопічна
картина (відсутність виділень в середньому носовому ході, колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа), стан верхньощелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність
гнійних виділень в пазусі).
При аналізі результатів лікування відмічено
більш інтенсивний регрес симптомів синуїту у
хворих основної групи. Так, 14 з 16 хворих основної групи вказували на зниження, 2 – на зменшення секреції з носа, 13 – на відновлення, 3 – на покращення носового дихання, 15 – на зникнення, 1 –
на зменшення головного болю (на 5-6-й день лікування); в контрольній групі ці показники були
значно нижчими. Риноскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й день лікування у всіх 16 хворих
основної групи. Слизова оболонка носової порожнини у них була рожевою, нормальної вологості, нормальної консистенції, без виділень, прохідність носа виявилась нормальною; в контрольній групі нормалізація риноскопічної картини на
5-6-й день лікування відмічена у 7 із 14 пацієнтів.
Стан верхньощелепної пазухи (збільшення
об’єму, відсутність гнійних виділень в пазусі)
покращився на 5-6 -й день лікування у всіх 16
хворих основної групи; в контрольній групі стан
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

верхньощелепної пазухи покращився на 5-6 – й
день лікування у 7 пацієнтів. Стерпність препарату Гатилин (гатифлоксацин) у всіх хворих була
доброю, алергійних реакцій та інших побічних
явищ не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування фторхінолону Гатилин (гатифлоксацин) в лікуванні хворих

на гострий гнійний верхньощелепний синусит
підвищує ефективність терапії пацієнтів з цією
патологією. На підставі отриманих результатів
можна рекомендувати Гатилин (гатифлоксацин) для лікування хворих на гострий гнійний
верхньощелепний синусит як антибактерійний
засіб.
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С.Э. ЯРЕМЧУК, М.Ю. МАКАРЧУК, С.П. ВЕСЕЛЬСЬКИЙ, І.М. ВАРЕНЮК,
А.С. ПУСТОВАЛОВ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЕКТИВНОЇ ДІЇ ПРЕПАРАТУ «СИНУПРЕТ®»
НА МИГОТЛИВИЙ ЕПІТЕЛІЙ ПРИ РИНІТІ
«Синупрет®» відносять до фармакотерапевтичної групи препаратів, які стимулюють
відхаркування та застосовуються при кашлі та
застудних захворюваннях. Рослинні компоненти, що входять до його складу, мають комплексну активність, яка виявляється у секретолітичній дії, усуненні бронхоконстрикції, протизапальному, імуностимулюючому та противірусному ефектах. Під впливом препарату регулюється
секреція інормалізується в’язкість слизу, усувається мукостаз, в наслідок чого полегшується
відходження слизу та мокротіння. Крім того,
зменшується набряк тканин, відновлюється дренаж і вентиляція навколоносових пазух, усувається закладеність носа. Вплив препарату на
епітелій носової порожнини не вивчався.
Мета: вивчення проективного впливу на
миготливий епітелій та ефективність фітопрепарату «Синупрет®» виробництва компанії «Біоноріка АГ» при гострому риніті в експерименті.
Для вивчення проективної дії препарату «Синупрет®» була створена експериментальна модель
гострого риніту у щурів. 60 білих щурів-самиць
породи Вістар було поділено на три експериментальні групи: перша – контроль (20 тварин),
друга – група тварин, у яких вироблявся гострий
риніті які отримували фармзасіб «Синупрет®»
(20 тварин), третя – група тварин, у яких вироблявся гострий риніт (20) тварин. Модель гострого неалергічного риніту у щурів створювалась
шляхом вироблення у тварин відповідних груп
застудного захворювання. Для вироблення застуди щурів вміщували на 3 хв у плавальний
басейн (скляний циліндр висотою 60 см, діаметром 50 см), на 2/3 заповнений водою, температура якої була 9°С після чого щурів на 5 хв вміщували під протяг з метою примусового конвеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ктивного охолодження током повітря температурою 15°С, після чого повертали у клітку.
Для морфологічних досліджень брали ділянки нюхового епітелію і фіксували їх у розчині
формаліну з 10 % концентрацією. Після того зразки заливали у парафін. У подальшому з використанням санного мікротому виготовляли парафінові зрізи товщиною 5 мкм. Зрізи фарбували залізним гематоксиліном та гематоксиліном Бемераеозином. За допомогою морфометричної установки, яка складалася з мікроскопу PrimoStar
(CarlZeiss) та цифрової фотокамери Tucsen робили
цифрові мікрофотографії зрізів. На отриманих
мікрофотографіях за допомогою морфометричної
комп’ютерної програми Image J вимірювали площу перерізу ядер війчастих клітин, площу перерізу
келихоподібних слизових клітин і висоту нюхового епітелію. У застуджених тварин, які протягом
3-х днів від початку розвитку експериментальної
патології отримували «Синупрет®» висота нюхового епітелію була не такою зменшеною, як у застуджених щурів, які не отримували даний препарат і складала 89 % від значень цього параметру у
контролі. Це може свідчити про протекторний
ефект «Синупрету®». на атрофію нюхового епітелію за розвитку експериментального неалергічного гострого риніту. Площа перерізу ядер війчастих
клітин є достовірно нижчою на 24 %, ніж у контрольних щурів та не відрізняється від аналогічного показника у застуджених тварин, які не одержували «Синупрет®». Площа перерізу слизових
келихоподібних клітин хоча й зростає на 30 %,
проте вірогідно не відрізняється від цього параметру двох інших експериментальних груп. При
цьому застосування цього препарату майже не
змінює ступінь гіпертрофії келихоподібних клітин, які виробляють слиз.
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Висновки:
Використання препарату «Синупрет®»
при лікуванні гострого риніту є ефективним, що
підтверджено в ході експерименту. Доведено,

що використання «Синупрет®» з самого початку захворювання перешкоджає розвитку деструкції війчастих клітин та атрофії нюхового епітелію.
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Л.Д. ЯЦЕНКО, В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
АНТИОКСИДАНТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ
Противоопухолевый
(антиканцерогенный) эффект антиоксидантов может быть максимальным на ранних этапах канцерогенеза –
инициации и промоции, причем решающее значение имеют алиментарные факторы. Механизмы действия пищевых антиоксидантов: 1) ингибирование включения (образования, активации)
канцерогенов; 2) детоксикация канцерогенов с
помощью GSH и GSH-S-трансфераз (осуществляющих коньюгирование GSH с канцерогеном);
3) ингибирование цитохромов Р450, предотвращение связывания канцерогена с ДНК; 4) стимулирование репарации ДНК (активация поли(АДФ-)риюозилтрансферазы и др. ферментов
репарации); 5) включение антипролиферативных механизмов (ингибирование активации онкогенов, активности орнитиндекарбоксилазы —
фермента, продуцирующего полиамины; индукция терминальной дифференциации; 6) восстановление иммунного ответа путем ингибирования циклооксигеназы-2, активации киллерной
активности; 7) увеличение межклеточной коммуникации; 8) индукция апоптоза опухолевых
клеток путем ингибирования тирозинкиназ, теломераз, активации каспаз.
Из пищевых антиоксидантов иаибольший
интерес, ввиду значительной антиканцерогенной активности, представляют органические
соединения селена; зеленый и черный чай, такие
его компоненты, как катехины, в особенности
эпигаллокатехин-галлат (EGCG); виноград,
красные вина и содержащиеся в них флавоноиды процианидины, прежде всего ресвератрол;
соя и содержащиеся в ней изофлавоны (генистеин); прополис, мед, главным образом за счет
содержащихся в прополисе эфиров кофейной
кислоты; флавоноиды цитрусовых, терпеноиды.

Крестоцветные, особенно брокколи, капуста
содержат мощные антиканцерогены изотиоцианаты (сульфорафан), а также селен. Следует отметить, что многие пищевые компоненты с антиоксидантной и противоопухолевой активностью обладают столь выраженной и специфической активностью, что могут стать основой для
получения новых противоопухолевых препаратов.
Катехин чая ЕG8G помимо мощной антиоксилительной активности обладает еще свойствами индуктора апоптоза опухолевых клеток
и ингибитора сигнальной трансдукции. Трудности применения этого нетоксичного вещества
связаны с его чрезвычайно низкой растворимостью и высокой биоконъюгацией, деградацией
(и, следовательно, потерей активности). В настоящее время ведутся изыскания его синтетических (полусинтетических) аналогов, лишенных этих недостатков. Селен и его соединения
обладают высокой противоопухолевой активностью. Но селен токсичен в эффективных дозах,
что ограничивает его лечебное применение. Ведутся успешные работы по созданию органических препаратов селена с большей терапевтической широтой; есть надежда получить на основе
селена эффективные препараты. Фенилэтиловый эфир кофейной кислоты — сильный ингибитор активации фактора транскрипции NF-kB;
тем самым он ингибирует пролиферацию
клеток.
Целесообразность адьювантного применения антиоксидантов связана с их способностью смягчать и устранять побочные токсические эффекты лучевой и химиотерапии, способствовать реабилитации иммунной и кроветворной систем.

© Л.Д. Яценко, В.В. Паламарчук, 2013
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Л.Д. ЯЦЕНКО, В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
РАДИОМОДИФИКАЦИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА
И РОТОГЛОТКИ
Одним из ведущих методов лечения онкологических больных слизистой полости рта и
ротоглотки – является химиолучевая терапия.
Особенно актуально проведение данного вида
лечения у лиц с III-IV стадией развития опухолевого процесса, численность которых достигает 70%. У больных с IV стадией химиолучевая
терапия является единственным методом воздействия на оухолевый процесс.
Неудовлетворительные результаты лучевой терапии связаны, как с распространенностью
опухолевого процесса у больных не подлежащих
оперативному лечению, так и с относительно
невысокой радиочувствительностью. Одним из
возможных направлений повышения эффективности лучевой терапии является использование
способов и средств, позволяющих расширить
радиотерапевтический потенциал, т. е. селективно усилить повреждение опухоли и снизить радиопоражаемость нормальных тканей.
Вопросы радиомодификации обсуждаются на протяжении многих лет и в настоящее
время сформулированы как проблема управления радиочувствительностью или более точно –
управление тканевыми реакциями на облучение.
Эффективность действия её зависит не от
последовательности воздействий, а от степени
селективности на опухоль, что приводит в конечном счете к избирательному усилению противоопухолевого эффекта путем либо аддитив-

ности, либо синергизма, либо потенцирования,
поэтому необходим постоянный поиск эффективных схем и режимов современного лечения.
Нами были разработаны дозы, режимы и
схемы проведения радиохимиотерапии. Лучевая
терапия проводилась по общепринятой методике. Радиомодификацию осуществляли при помощи двух препаратов – центуксимаба и цисплатины. Цетуксимаб вводили в дозе 400 мг/м2
за 7 дней до проведения лучевой терапии и по
250 мг/м2 еженедельно. На 10 сутки параллельно с действием цетуксимаба вводили цисплатину по 20 мг/м2 с 10 по15 день.
Механизм действия цетуксимаба заключался в прекращении подачи сигнала к ядру
клетки, что способствовало угнетению пролиферации, ангеогенеза, усилению апоптоза опухолевых клеток и повышению чувствительности
к лучевой терапии. Сочетаное применение цетуксимаба, цисплатины и лучевой терапии приводит к летальному и сублетальному воздействию на опухолевые клетки. Разрушающему лучевому воздействию подвергаются найболее
активные опухолевые клетки, способные к метастазированию.
Таким образом, использование современного таргетного препарата цетуксимаба в сочетании с цисплатиной целевообразно применять
при химиолучевой терапии в качестве модификаторов.

© Л.Д. Яценко, В.В. Паламарчук, 2013

Л.Д. ЯЦЕНКО, В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВЛИЯНИЕ ПОЛИПЛАТИЛЛЕНА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
Качество жизни онкологических больных
во время проведения противоопухолевого лечения ухудшается за счёт двух постоянно действующих факторов: эндотоксического опухолевого процесса и системной токсичности проводимого химиотерапевтического лечения. Очень
важно учесть эти факторы для категории больных, которые не подлежат радикальному лечению. Такие пациенты особенно нуждаются в
продуманной лечебной тактике, оптимально
сочетающей максимально возможное продление
жизни с минимальным ограничением бытовой и
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

социальной активности. Поэтому, при назначении курсов полихимиотерапии важно учитывать
необходимость проведения полноценного цитостатического лечения при минимальном проявлении его токсичности.
Нами был проведен анализ эметогенной
токсичности у больных раком орофаренгиальной
зоны, пролеченных препаратами платины. Исследование проведено на материале наблюдения за 25
пациентами основной группы, получавших полиплатиллен в режиме монотерапии в дозе 250 мг/м2
ежедневно на протяжении 6 дней с интервалом
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между курсами 3 недели, суммарно 6 курсов.
Группу контроля составили 25 больных, получавших цисплатин в дозе 75 мг/м2 в том же режиме.
Все пациенты заполняли специально
разработанные опросники; производился учёт
потребности в антиэметиках различных групп.
При лечении цисплатиной использовался фоновый алгоритм назначения ондасетрона по 8 мг в
течении 3 суток, начиная с момента премедикации за 40 минут до инфузии цисплатины с последующим назначением метаклопрамида по 10
мг по 3 раза в день на протяжении 3 суток. Лечение проводилось на фоне дексаметазона 12 мг
в сутки однократно утром в течение 3 суток.
Больные, получавшие полиплатиллен в назначении антиэметиков-блокаторов 5-HT3 рецепторов не нуждались.
Мониторинг проявлений эметогенной
токсичности платиносодержащих препаратов у
больных продемонстрировал следующие результаты. Основная группа больных, которые
получали полиплатиллен:
– 0 степень эметогенной токсичности цитостатической терапии(отсутствие тошноты и
рвоты на протяжении всего периода наблюдения) отмечалось у 23 пациентов.
– 1 степень эметогенной токсичности цитостатической терапии (кратковременная слабая

или умеренная тошнота без рвоты) наблюдалась
в 2 случаях.
– 2 степень эметогенной токсичности цитостатической терапии не регистрировалась.
Контрольная группа (больные, которые
получали цисплатину)
– 0 степень эметогенной токсичности цитостатической терапии (отсутствие тошноты и
рвоты на протяжении всего периода наблюдения) – в пяти случаях.
– 1 степень эметогенной токсичности цитостатической терапии(кратковременная слабая
или умеренная тошнота без рвоты) наблюдалась
в 9 случаях.
– 2 степень эметогенной токсичности цитостатической терапии (постоянная, умеренная
или интенсивная тошнота на протяжении одних
суток с 2-4 разовой рвотой) 9 случаев.
– У 2 больных отмечалась 3 степень эметогенной токсичности (интенсивная тошнота с
7-8 эпизодами рвоты, пациенты нуждались в
дополнительной антиэметической , дезинтоксикационной и регидратационной терапии).
Собственная эметогенная токсичность
полиплатиллена существенно ниже цисплатины,
что позволяет проводить противоопухолевую
терапию без дополнительного ухудшения качества жизни.
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В.В. ЯЦКІВ, О.І. ЯШАН (ЧЕРНІВЦІ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА)
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОЇ ПОЛЯРИМЕТРІЇ
У ДІАГНОСТИЦІ ХРОНІЧНОГО ЕКСУДАТИВНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ
Ексудативний середній отит характеризується присутністю ексудату в середньому вусі і,
як правило, відсутністю явних ознак запалення.
Ексудативний середній отит може перебігати у
двох формах: хронічний серозний середній отит
та хронічний мукоїдний середній отит. Важливість диференційної діагностики форм хронічного ексудативного середнього отиту пояснюється прогностичною значимістю, оскільки у
хворих з серозним ексудатом порівняно з мукоїдним ефективність лікування вища на 20 %. Доведено, що віддалені результати тимпаностомії
залежать від характеру ексудату.
При тимпанотомії часто отримують вкрай
малу кількість рідини, яка недостатня для досліджень загальноприйнятими методами. Цьому
можна зарадити, провівши дослідження за допомогою нового методу діагностики – лазерної
поляриметрії біологічних тканин.
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Фізичне обґрунтування методу полягає в
тому, що лазерний промінь при проходженні
крізь біологічні об’єкти змінюється, а саме: може
частково поглинатися та розсіюватись, і кожний з
цих процесів несе інформацію про мікро- і макроструктуру середовища, через який проходить
промінь.
Якщо вивчити зміни поляризації та когерентності лазерної хвилі, що відбулися внаслідок проходження крізь певне середовище, ми
зможемо отримати дані про властивості цього
середовища, а також мати певне уявлення про
його складові.
Обґрунтування використання лазерної
поляриметрії в медицині.
Біологічна тканина складається з комплексу
клітин і позаклітинного матриксу, які виконують
певні функції. Кожна біологічна тканина (а саме
– вміст середнього вуха), згідно із теорією КовіЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

на, може розглядатись як двохкомпонентна
аморфно – кристалічна структура – матриця.
Аморфні компоненти біологічної тканини (жири, ліпіди, неструктуровані білки) є поляризаційно – неактивними (тобто не змінюють характеристики лазерного променю, що пройшов
крізь середовище). Кристалічний компонент
біологічної тканини, утворений просторово–
зорієнтованими
двопроменезаломлюючими
протеїновими фібрилами, змінює поляризаційні
характеристики лазерного випромінювання.
Властивості кожної окремої фібрили моделюються оптично одноосним кристалом, напрямок осі якого збігається з напрямком укладання в площині біологічної тканини, а показник двопроменезаломлення визначається її речовиною.
При найменших патологічних змінах
будь-якої біологічної тканини змінюються напрямок укладання фібрил і їх кількість, внаслідок чого змін зазнає двопроменезаломлення
кристалічної компоненти. Знаючи поляриметричні показники конкретної біологічної тканини у нормі і співставляючи із такими показниками, отриманими у разі виникнення патологічних змін у цій тканині, ми маємо змогу диференціювати патологічні зміни, навіть якщо вони торкнулись найдрібніших структурних одиниць.

Методика дослідження. Отриманий під
час тимпаностомії секрет наноситься тонким
шаром на предметне скельце, яке розміщують у
спеціальному аналізаторі – лазерному поляриметрі. Зазначимо, що для дослідження необхідна вкрай мала кількість ексудату – достатньо
0.05 мл. Далі крізь біологічний об’єкт пропускають лазерне випромінювання, яке змінює свої
характеристики.
Наступними діями дослідника є застосування комплексного статистичного, кореляційного та фрактального аналізу даних, отриманих
від кожного пікселя камери. Для математичного
аналізу отриманих даних використовують матрицю Мюллера – матрицю лінійного перетворення, що застосовується для аналітичного опису трансформації лазерного променя, що пройшов крізь біологічний об’єкт, і являє собою квадратну 4Х4-матрицю, яка пов'язує дані лазерного пучка, що пройшов крізь біологічний об’єкт з
даними вихідного пучка. Даними слугує вектор
Стокса – стовпчик, складений з чотирьох значень, що описують стан поляризації світла.
На основі матриці Мюллера будуються
об’ємні та статистичні карти, провівши аналіз
яких можна з впевненістю виділити патологічні
ділянки та провести диференційну діагностику
хронічного серозного середнього отиту та хронічного мукоїдного середнього отиту.
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Л.В. ЯШАН, П.І. ВАКІРЯК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ, В.Г. КОРИЦЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ
Метою нашої роботи був аналіз наукових
робіт оториноларингологів Тернопільщини по
медикаментозному лікуванню гострого фарингіту. Публікації наукових робіт оториноларингологи Тернопільщини по медикаментозному лікуванню гострого фарингіту розпочали з 2000
року. За період з 2000 по 2012 рр. медикаментозне лікування гострого фарингіту оториноларингологами Тернопільщини описане в 14 публікаціях, що становить 1,27 % від всіх наукових
публікацій (1102) оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в “Журналі вушних, носових і горлових хвороб” (м.
Київ), збірниках “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль), “XI
з’їзд оториноларингологів України” (м. Судак).
13 опублікованих робіт представляють собою
тези, 1 – оглядову статтю. Загальне лікування
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

гострого фарингіту описане в 7 тезах. А.І. Гавура, Г.С. Протасевич, І.В. Хоружий і співавтори
(2011), а також О.В. Стахів, І.А. Гавура, У.Р.
Дужик і співавтори (2012) вивчали ефективність
застосування препарату Вокара в якості загальної терапії в комплексному лікуванні гострого
фарингіту у дорослих. Препарат Вокара призначався по 10 крапель перші 2 дні кожну годину
(до 8 разів на добу), потім 3 рази на добу.
Оскільки препарат Вокара використовувався в комплексі з іншими лікарськими середниками рекомендували хворим дотримуватись
перерви 20 хв між прийомами інших лікарських
засобів. Також рекомендували приймати препарат Вокара за 30 хв до вживання їжі або за 1 год
після її вживання. Курс лікування складав 7
днів. Застосування препарату Вокара в комплексному лікуванні гострого фарингіту у дорослих
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виявилось ефективним. На підставі одержаних
даних автори рекомендують препарат Вокара
для загального лікування гострого фарингіту у
дорослих як протизапальний засіб.
В.Г. Корицький, Г.С. Протасевич, В.А.
Башинський і співавтори (2011) застосували
препарат Вокара в якості загальної терапії в
комплексному лікуванні гострого фарингіту у
20 дітей віком від 5 до 17 років. Препарат Вокара призначали досередини в краплях. Дозування
препарату визначалось віком дитини. Дітям 5-12
років його призначали по 5 крапель, дітям старшим 12 років – по 10 крапель перші 2 дні кожну
годину (до 8 разів на добу), потім 3 рази на добу. Оскільки препарат Вокара використовувався
в комплексі з іншими лікарськими середниками
рекомендували дітям дотримуватись перерви 20
хв між прийомами інших лікарських засобів.
Також рекомендували приймати препарат Вокара за 30 хв до вживання їжі або через 1 год після
її вживання. Курс лікування складав 7 днів. Лікування виявилось ефективним. На підставі
одержаних даних автори рекомендують препарат Вокара для загального лікування гострого
фарингіту у дітей.
Д.В. Береговий, Г.С. Протасевич, А.І. Гавура і співавтори (2011) використали Тонзильгон Н в якості загальної терапії гострого фарингіту у 13 хворих віком від 27 до 52 років.
Препарат Тонзильгон Н призначали по 25
крапель 6 разів на добу один тиждень. Після
послаблення гостроти захворювання продовжували лікування препаратом Тонзильгон Н на
протязі ще одного тижня. Але призначали його
по 25 крапель 3 рази на добу. Проведені авторами дослідження дали підставу рекомендувати
застосування Тонзильгону Н в загальному лікуванні гострого фарингіту у дорослих хворих як
протизапальний засіб.
В.Г. Корицький, Г.С. Протасевич, В.А.
Башинський і співавтори (2011) вивчали ефективність застосування Тонзильгону Н в якості
загального лікування гострого фарингіту у 10
дітей віком від 7 до 17 років. Препарат призначали по 15 крапель 6 разів на день один тиждень. Після послаблення гостроти фарингіту
продовжували лікування препаратом Тонзильгон Н на протязі ще одного тижня, але його призначали по 15 крапель 3 рази на день. Отримані
позитивні результати дали підставу авторам рекомендувати Тонзильгон Н в лікуванні гострого
фарингіту у дітей в якості протизапального засобу.
І.В. Хоружий, Г.С. Протасевич, Л.В.
Яшан і співавтори (2011) описали застосування
мукорегулятора “Флюдитек” в якості загальної
терапії в комплексному лікуванні гострого фа-
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рингіту у 20 хворих віком від 20 до 43 років.
“Флюдитек” призначали досередини в 5 % розчині по 1 дозувальній скляночці, наповненій до
відмітки 15 мл, 3 рази на день перед їдою до
одужання, але не більше 10 днів. Лікування виявилось ефективним. Автори рекомендують
препарат “Флюдитек” для лікування гострого
фарингіту у дорослих.
В.А. Башинський, І.М. Гомза, В.Г. Корицький і співавтори (2011) вивчали ефективність
використання мукорегулятора “Флюдитек” в
комплексній терапії гострого фарингіту у 11
дітей віком від 7 до 16 років. “Флюдитек” призначали досередини в залежності від віку дитини.
Дітям віком від 7 до 12 років застосовували 2 %
розчин цього препарату по 1 дозувальній скляночці, наповненій до відмітки 5 мл, 3 рази на
день перед їдою. Дітям від 12 до 16 років призначали 5 % розчин “Флюдитеку” по 1 дозувальній скляночці, наповненій до відмітки 15 мл, 3
рази на день перед їдою до одужання, але не
більше 10 днів. Лікування виявилось ефективним. На основі одержаних даних автори рекомендують препарат “Флюдитек” для лікування
дітей, хворих на гострий фарингіт.
Місцеве лікування гострого фарингіту висвітлене в 6 публікаціях. Г.С. Протасевич, І.В.
Мальована, А.В. Зінько і співавтори (2010), Г.С.
Протасевич, І.А. Гавура, У.Р. Дужик і співавтори (2010), О.В. Стахів, А.І. Гавура і А.В. Янюк
(2010), І.В. Хоружий, О.Т. Левандовський, А.І.
Гавура і співавтори (2011) дали визначення антибактерійному препарату для місцевого лікування фурасолу та описали методику і результати застосування його в місцевому лікуванні (полоскання горла) гострого фарингіту. Розчин фурасолу готували безпосередньо перед застосуванням. Вміст пакетика розводили в склянці
гарячої води і використовували на одне полоскання. Теплим розчином фурасолу хворі полоскали горло 3-4 рази на добу. Лікування було
ефективним. На підставі отриманих даних автори рекомендують фурасол для місцевого лікування гострого фарингіту як антибактерійний
засіб.
І.А. Гавура, В.З. Саврас, О.В. Говда і
співавтори (2012) застосували Септофіт в місцевому лікуванні гострого фарингіту у 13 хворих
віком від 20 до 44 років. Септофіт призначали
по 1 таблетці кожні 4 год, розсмоктуючи, але не
розжовуючи і не запиваючи. Отримано позитивний ефект від цього лікування. Відмічено,що
застосування Септофіту в місцевому лікуванні
гострого фарингіту у дорослих значною мірою
усуває основні симптоми захворювання, Септофіт добре переноситься хворими, не має побічної дії, що дає підставу авторам рекомендувати
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його для місцевої терапії хворих на гострий фарингіт.
І.В. Хоружий, Г.С. Протасевич, О.В. Говда і співавтори (2011) використали спрей для
горла “Аква Маріс” в комплексній терапії гострого фарингіту у 18 хворих віком від 20 до 45
років. Спрей призначали хворим 4-5 разів на
день по 3-4 упорскування на задню стінку ротової частини горла, ділянки задніх піднебінних
дужок і піднебінного язичка. Отримані позитивні результати лікування.
Підкреслено, що застосування спрею для
горла “Аква Маріс” в комплексному лікуванні
гострого фарингіту у дорослих суттєво покращує самопочуття хворих, значною мірою усуває
основні симптоми захворювання. Відмічено, що
спрей для горла “Аква Маріс” простий у застосуванні, добре переноситься хворими, системно
не впливає на організм, застосовується з іншими

лікарськими засобами для лікування гострого
фарингіту у дорослих, не має побічної дії, що
дає підставу авторам рекомендувати його для
терапії хворих з вказаною патологією.
О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин і співавтори (2000) проаналізували дані
літератури стосовно застосування бджолиного
меду, маточного молочка і квіткового пилку при
гострих і хронічних фарингітах.
Таким чином, наукові публікації оториноларингологів Тернопільщини по медикаментозному лікуванню гострого фарингіту складають
1,27% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини.
При цьому застосовувались нові лікарські препарати. На нашу думку, наведені в цій роботі відомості виявляться корисними як для оториноларингологів, так і для інших спеціалістів (терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів та ін.).
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О.І. ЯШАН, М.І. ГЕРАСИМЮК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
МОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВННЯ АПОПТОЗУ ЛІМФОЦИТІВ ЯК МАРКЕРА
КОМПЕНСАЦІЇ/ДЕКОМПЕНСАЦІЇ ХРОНІЧНОГО ТОЗИЛІТУ
Хронічний тонзиліт (ХТ) займає одне з
провідних місць серед оториноларингологічної
патології. Однак проблема вибору методу його
лікування і надалі залишається до кінця не вирішеною. Щодо консервативної терапії, то критеріями її ефективності вважається підвищення
кількості життєздатних лімфоцитів і зменшення
кількості лімфоцитів, що перебувають у стані
апоптозу. Виходячи з цього, метою нашого дослідження було встановити залежність рівня апоптозу лімфоцитів від ступеня компенсації ХТ у
співставленні з даними морфологічних досліджень.
Нами проведено обстеження 30 пацієнтів
із ХТ, яким здійснена тонзилектомія, із визначенням стану апоптозу і некрозу, а також їх
співвідношення в лімфоцитах та нейтрофілах 5
%-го гомогенату піднебінних мигдаликів і у периферичній крові на проточному цитофлюориметрі. Крім того, проводилося гістологічне дослідження видалених мигдаликів.
В результаті було встановлено, що по мірі
наростання патоморфологічних змін наростає і
кратність співвідношення апоптоз/некроз. Так,
при співвідношенні, кратному 2 – 3 патоморфологічна картина характеризувалася помірними
судинними реакціями у вигляді посилення васкуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ляризації із збільшенням кількості та розширенням просвіту дрібних артерій і артеріол з одночасним зниженням пропускної здатності артерій
середнього калібру за рахунок підвищення тонусу їх стінки, що підтверджувалося посиленням
звивистості внутрішніх еластичних мембран. Ці
явища мають чисто функціональний характер і є
типовими проявами запального процесу, що разом із морфологічним станом слизової оболонки,
сполучнотканинної капсули і фолікулів дають
підстави вважати, що захворювання ще перебувало у стадії компенсації і імовірніше підлягло
консервативному лікуванню.
При співвідношенні апоптоз/некроз кратному 4- 6 в артеріальному відділі кровоносного
русла мигдаликів спостерігалися зміни переважно лише дилятаційного характеру, які були
спрямовані на посилення кровонаповнення тканин. До них приєднувалося потоншення слизової оболонки з одночасним потовщенням сполучнотканинної капсули і зменшення розмірів фолікулів та їх просвітлення, що разом із явищами
метаплазії і гіперкератозу епітелію може бути
підтвердженням субкомпенсації патологічного
процесу і остаточне питання про тактику лікування у таких випадках може бути вирішене при
врахуванні даних клінічного обстеження.
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Виявлені ж при кратності співвідношення
апоптоз/некроз в 7 разів і більше морфологічні
зміни у вигляді подальшої деградації епітелію,
проліферації сполучної тканини, деструктивними змінами із макрофагальною реакцією та значним зменшенням розмірів лімфоїдних фолікулів, наявністю скупчень білкового детриту з відповідними судинними реакціями є ознаками
декомпенсації захворювання і необхідності його
оперативного лікування.
Крім того, при співставленні стану апоптозу і некрозу в лімфоцитах піднебінних мигдаликів і периферичної крові було встановлено
близький рівень їх значень і тісний кореляційний зв’язок динаміки, що може бути використа-

но в якості додаткового критерію при визначенні показань до оперативного лікування.
Таким чином можна сказати, що співвідношення апоптозу і некрозу у лімфоцитах 5%-го гомогенату піднебінних мигдаликів кратному 2-4
відповідає захворюванню у стадії компенсації, при
співвідношенні 4-6 процес можна вважати субкомпенсованим і при співвідношенні 7 і більше – декомпенсованим. Співвідношення ж апоптоз/некроз в
лімфоцитах периферичної крові є відображенням
такого у лімфоцитах піднебінних мигдаликів. Тому
проточна цитофлюорометрія може використовуватися як додатковий метод діагностики ступеня
компенсації хронічного тонзиліту і вирішення питання про тактику його лікування.
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Л.В. ЯШАН, Н.С. ГІЛЕЙКО, В.В. НІКОЛОВ, Г.П. КИЦАЙ, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА,
А.І. ГАРАСИМІВ (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, КИЇВ; УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ФОЛІКУЛЯРНОЇ 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, але вона неточна, оскільки ядуха при
ангіні зустрічається вкрай рідко. Більш точна
назва цієї хвороби – 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. Пальчун, Н.А. Преображенский, 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, фолікулярна і лакунарна. Фолікулярна ангіна перебігає тяжче від катаральної і
дещо легше від лакунарної. Для її лікування застосовуються різні середники загальної і місцевої дії.
Ми застосували Тонзипрет в лікуванні
фолікулярної ангіни у дорослих. Тонзипрет –
комбінований препарат рослинного походження. Випускається в таблетках для розсмоктування і в краплях для перорального застосування.
До складу таблеток входять лаконіс американський, гваякове дерево, перець стручковий.
Краплі містять лаконіс американський, гваякове
дерево, перець стручковий, спирт етиловий.
Лікарські рослини, що входять до складу
препарату, містять сапоніни, флавоноїди, ефірні
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олії. Перець стручковий містить пекучі речовини капсаїциноїди, серед яких переважає капсаїцин. Завдяки цьому препарат володіє природним пекучим смаком, надає анальгезувальну і
протизапальну дію. Лаконіс американський володіє також імуностимулювальною дією.
Тонзипрет показаний при гострих і хронічних запаленнях горла, гортані і мигдаликів
(тонзиліт, ларингіт, фарингіт). При гострих захворюваннях дорослим і дітям старшим 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 таблетці чи по 5-10 крапель.
Під нашим спостереженням за період з
2010 по 2012 рр. знаходилось 20 хворих на фолікулярну ангіну віком від 20 до 45 років. Хворі
скаржились на головний біль, підвищення температури тіла в межах 38,1-39,1 ºС, сильний біль
в горлі при ковтанні. Часто пацієнти вказували
на ірадіацію болю у вухо, підвищену салівацію.
При фарингоскопії відмічались розлита гіперемія і інфільтрація м’якого піднебіння і піднебінних дужок, збільшення і гіперемія мигдаликів,
наявність на їх поверхні жовтавих чи жовтавобілих крапок (нагноєних фолікулів мигдаликів).
В мазках із носа і горла паличок Лефлера
не знайдено.
Хворі були розподілені на дві групи: основну (10) і контрольну (10). Групи були співставлені
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за віком і перебігом захворювання. Хворі 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 розжовуючи і не запиваючи.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими,
фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів лікування відзначено більш інтенсивний регрес симптомів
ангіни у хворих основної групи. Скарги на головний біль, сильний біль у горлі при ковтанні у
хворих, що отримували Тонзипрет і загальноприйняте лікування, поступово зникли через 5 – 6
днів у більшості (8) хворих. Решта 2 пацієнти
відмічали зменшення неприємних відчуттів в
горлі. Фарингоскопічна картина вказувала на
позитивний перебіг захворювання: зникли роз-

лита гіперемія і інфільтрація м’якого піднебіння
та піднебінних дужок, збільшення і гіперемія
мигдаликів, нагноєні фолікули мигдаликів. Температура тіла нормалізувалась у всіх пацієнтів.
У хворих контрольної групи позитивний ефект
наставав до 10 – 11-го дня лікування.
Стерпність препарату Тонзипрет у всіх
хворих була доброю, алергічних реакцій та інших небажаних явищ не спостерігалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування Тонзипрету у
лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Тонзипрет добре переноситься хворими,
не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для терапії хворих на фолікулярну
ангіну. Тонзипрет може поповнити арсенал середників, що застосовуються при лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих.
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ЗАГАЛЬНЕ ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ
ХРОНІЧНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУЇТУ
Метою нашої роботи був аналіз наукових
праць оториноларингологів Тернопільщини по
загальному та хірургічному лікуванню хронічного верхньощелепного синуїту. Публікації наукових робіт оториноларингологами Тернопільщини по загальному лікуванню хронічного
верхньощелепного синуїту розпочалось з 2012
року, а по хірургічному лікуванню – з 1967 року. За період з 1967 по 2012 рр. загальне та хірургічне лікування хронічного верхньощелепного
синуїту опубліковане в 13 наукових працях, що
становить 1,17 % від всіх наукових публікацій
(1102) оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові праці опубліковані в журналах:
“Журнал вушних, носових і горлових хвороб”
(м. Київ), “Здравоохранение Туркменистана” (м.
Ашхабад), збірниках: “Актуальные вопросы
отоларингологии” (м. Київ), “Актуальні питання
морфології” (м. Тернопіль), “Актуальні проблеми оториноларингології” (м. Дніпропетровськ),
“ІX съезд оториноларингологов СССР” (м. Кишинів), “Здобутки клінічної і експериментальної
медицини” (м. Тернопіль). Серед опублікованих
праць 1 стаття і 12 тез.
По загальному лікуванню синуїту опубліковано 2 наукові роботи. Так, І.В. Мальована,
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Г.С. Протасевич, Е.В. Савчук і співавтори (2012)
вивчали ефективність застосування сучасного
фторхінолону IV-го покоління Гатилину (гатифлоксацину) в комплексній терапії загостреного
хронічного гнійного верхньощелепного синуїту
як антимікробного і протизапального засобу у 22
хворих віком від 19 до 37 років. Гатилин (гатифлоксацин) призначали досередини по 1 таблетці
(200 мг) двічі на день протягом 7 днів. Лікування
виявилось ефективним. Авторами відмічено, що
застосування Гатилину (гатифлоксацину) в комплексному лікуванні загостреного хронічного
гнійного верхньощелепного синуїту підвищує
ефективність терапії хворих з даною патологією.
Г.П. Рудяк, Р.Т. Чортківський, В.Г. Корицький і співавтори (2012) застосували сучасний
пероральний цефалоспориновий антибіотик ІІІго покоління Фламіфікс (цефіксим) як антибактерійний засіб в комплексному лікуванні загостреного хронічного гнійного верхньощелепного
синуїту у 10 дітей віком від 10 до 18 років.
Фламіфікс (цефіксим) призначали досередини
дітям 10-12 років по 1 капсулі (100 мг) 2 рази на
добу, дітям 13-18 років по 1 капсулі (200 мг)
також 2 рази на добу. Лікування було ефективним. Авторами зазначено, що застосування
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Фламіфіксу (цефіксиму) в комплексному лікуванні загостреного хронічного гнійного верхньощелепного синуїту підвищує ефективність
терапії дітей з даною патологією.
Хірургічне лікування хронічного верхньощелепного синуїту висвітлено в 1 публікації.
І.А. Яшан (1967) описав остеопластичну радикальну операцію на верхньощелепній пазусі при
лікуванні її хронічних запальних процесів.
Ряд наукових праць присвячено лікуванню хронічного верхньощелепного синуїту при
поєднанні його з деформацією перегородки носа. Так, Г.С. Протасевич (1982) описав тактику
ринохірурга при поєднанні деформації перегородки носа з патологією приносових пазух, в
тому числі з різними формами хронічного запалення верхньощелепної пазухи.
Г.С. Протасевич (1988), О.І. Яшан, Г.С.
Протасевич, І.А. Гавура і співавтори (2010) описали лікування хронічного верхньощелепного
синуїту при наявності деформації перегородки
носа. Враховуючи той факт, що хронічний верхньощелепний синуїт при порушенні носового
дихання тяжко піддається лікуванню, автори
вважають, що таким хворим необхідно включати в план лікування операцію на перегородці
носа. Однак тактика відносно часу операції залежить від форми верхньощелепного синуїту,
відмічають вони. При хронічному катаральному
верхньощелепному синуїті резекцію перегородки носа треба планувати зразу після поступлення хворого в стаціонар. При хронічному гнійному верхньощелепному синуїті цю операцію необхідно виконувати після ліквідації гнійних виділень з верхньощелепних пазух. Що стосується
поліпозного і поліпозно-гнійного верхньощелепного синуїту, то тут, крім резекції перегородки
носа, проводиться операція і на верхньощелепній пазусі. Підкреслюється, що у хворих на хронічний верхньощелепний синуїт необхідно ретельно обстежити стан перегородки носа і при
виявленні деформації, що утруднює носове дихання, в план лікування включати її усунення.
Г.С. Протасевич (1997) навів лікування
хронічного катарального і гнійного верхньощелепного синуїту, поєднаного з деформацією перегородки носа, у хворих старших 50 років (від
50 до 69 років), дійшов таких же висновків і відмітив, що черговість операції на перегородці
носа і консервативного лікування синуїту залежить від форми останнього.
Г.С. Протасевич, А.В. Хабаров, Ю.М. Андрейчин і співавтори (1996) описали лікування
поліпозного синуїту, в тому числі верхньощелепного, поєднаного з деформацією перегородки
носа, у хворих старших 50 років. За даними авторів, пацієнтам на поліпозний синуїт, що поєд-
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нується з деформацією перегородки, необхідно,
крім поліпотомії (поліпостмоїдотомії), здійснити хірургічне втручання на перегородці носа.
Тактика відносно часу проведення операції залежить від величини і локалізації поліпів у носі,
відмічають автори. Якщо поліпи невеликі і локалізуються в межах середнього носового ходу,
операцію видалення їх слід проводити після підслизової резекції перегородки носа. Коли ж
поліпи повністю заповнюють порожнину носа,
то спочатку необхідно їх видалити і лише після
цього виконати резекцію перегородки носа. Ці
операції можна проводити одномоментно чи
послідовно через деякий час.
Підкреслюється, що у хворих на поліпозний синуїт необхідно ретельно обстежувати
стан перегородки носа і при виявленні деформації в план лікування, крім поліпотомії носа
(поліпоетмоїдотомії), включати її усунення.
В кількох роботах наведено лікування
хронічного верхньощелепного синуїту при одночасній наявності аденоїдних вегетацій. Так,
Ю.М. Андрейчин, О.І. Яшан, Г.С. Протасевич і
співавтори (2008), Г.С. Протасевич (2008), О.І.
Яшан, Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич і співавтори (2009), І.В. Мальована, О.В. Говда, О.В.
Стахів і співавтори (2010) описали лікування
хронічного верхньощелепного синуїту при наявності аденоїдних вегетацій у дітей і дорослих.
При цьому авторами встановлено, що однією з
причин, які сприяють розвитку верхньощелепного синуїту, є аденоїдні вегетації. Отже, аденотомія може застосовуватись як метод лікування
хронічного верхньощелепного синуїту, відмічають автори. Однак тактика оториноларинголога
при поєднанні аденоїдних вегетацій з хронічним
верхньощелепним синуїтом може бути різною,
підкреслюють вони. У разі відсутності загострення синуїту першим етапом виконується аденотомія, потім проводиться лікування синуїту.
При загостренні синуїту спочатку ліквідовується загострення, затим виконується аденотомія.
Остання веде до зміни режиму в порожнині носа, відновленню або покращенню носового дихання, що сприяє покращенню вентиляції приносових пазух і швидкій ліквідації синуїту.
Г.С. Протасевич, І.В. Хоружий, І.А. Гавура і
співавтори (2009) навели дані про 32 хворих на
хронічний гнійний верхньощелепний синуїт, поєднаний з аденоїдними вегетаціями і деформацією
перегородки носа одночасно, віком від 14 до 37
років. Авторами встановлено, що однією з причин,
які спричиняють розвитку верхньощелепного синуїту, є аденоїдні вегетації і деформація перегородки носа одночасно. Отже, аденотомія і підслизова
резекція перегородки носа можуть застосовуватись як метод лікування хронічного гнійного верЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

хньощелепного синуїту, зазначають автори. Однак, лікувальна тактика при поєднанні хронічного
гнійного верхньощелепного синуїту з аденоїдними вегетаціями і деформацією пе5регородки носа
може бути різною, підкреслюють вони. При відсутності загострення процесу в пазусі (пазухах) першим етапом виконується хірургічне лікування
(аденотомія і резекція перегородки носа), потім
проводиться лікування синуїту. У разі загострення
синуїту спочатку усувається загострення, затим
проводиться хірургічне лікування з приводу аденоїдних вегетацій і деформації перегородки носа.
Останнє веде до зміни режиму в порожнині носа,
відновлення або покращення носового дихання,
що сприяє покращенню вентиляції верхньощелепних пазух і швидкій ліквідації синуїту.

Таким чином, наукові публікації оториноларингологів Тернопільщини по загальному
та хірургічному лікуванню хронічного верхньощелепного синуїту становлять 1,17 % від
загального числа (1102) наукових публікацій
оториноларингологів Тернопільщини. При цьому особлива увага звертається на лікування
хронічного верхньощелепного синуїту при наявності аденоїдних вегетацій, деформації перегородки носа, аденоїдних вегетацій і деформації
перегородки носа одночасно. На нашу думку,
наведені в цій статті відомості виявляться корисними як для оториноларингологів, так й для
інших спеціалістів (хірургів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.).
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О.І. ЯШАН, В.Г. КОРИЦЬКИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, К.О. ЯШАН, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
АДЕНОЇДНІ ВЕГЕТАЦІЇ І АДЕНОЇДИТИ
Метою нашої роботи був аналіз опублікованих робіт оториноларингологами Тернопільщини. Аденоїдні вегетації і аденоїдити опубліковані в 29 роботах, що становить 2,72 % від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологами Тернопільщини. Вказані роботи опубліковані в журналах: “Вестник оториноларингологии” (м. Москва), “Журнал ушных,
носовых и горловых болезней” (м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових хвороб” (м. Київ) та збірниках: “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль), “Материалы 4-й научно-практической конференции Тернопольского медицинского института ” (м. Тернопіль),
“Матеріали
ювілейної
науковопрактичної конференції, присвяченої 100-річчю з
дня народження видатного вченого, членакореспондента АН України, професора Олексія
Сидоровича Коломійченка” (м. Київ), “Современные аспекты военной медицины” (м. Київ).
Серед опублікованих робіт 5 статей, 15
тез, 2 спостереження з практики, 2 раціоналізаторські пропозиції, 5 оглядів літератури.
Медикаментозному лікуванню дітей з
аденоїдними вегетаціями і хронічними аденоїдитами присвячені роботи О.І. Яшана, Г.С. Протасевича, Ю.М. Андрейчина і співавторів
(2011), О.І. Яшана, Г.С. Протасевича, В.Г. Корицького і співавторів (2011). Так, О.І. Яшан,
Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин і співавтори
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(2011) з цією метою застосували Тонзилотрен, а
О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, В.Г. Корицький і
співавтори (2011) – Цинабсин. Автори наводять
схеми терапії цими препаратами. Лікування гострого аденоїдиту у дітей розглядали в своїй роботі Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Д.В. Береговий
і співавтори (2011). Автори використали антибіотик Фламіфікс (цефіксим) і відмітили ефективність застосування цього препарату при лікуванні даної патології у дітей. Тактику оториноларинголога при поєднанні аденоїдних вегетацій з деформацією перегородки носа у дітей
описали Г.С. Протасевич, А.П. Ковалик, П.В.
Ковалик і співавтори (2001), а також Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, І.А. Гавура і співавтори
(2008). Автори зазначають, що тактика у відношенні черговості аденотомії в резекції перегородки носа може бути різною, що визначається
розмірами аденоїдів і величиною деформації. Ці
хірургічні втручання можуть виконуватись одномоментно чи послідовно через деякий час одне після іншого.
Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, Ю.Р. Івашкевич і співавтори (1997), а також Г.С. Протасевич (1998) розглядають питання доцільності
аденотомії одномоментно з підслизовою резекцією перегородки носа при поєднанні аденоїдних вегетацій з деформацією перегородки і вважають доцільним одномоментне виконання цих
операцій при відповідних показаннях.

329

Аденоїдні вегетації у дорослих описали
Г.С. Протасевич, І.А. Яшан і О.І. Яшан (1999),
О.І. Яшан і Г.С. Протасевич (1999), Г.С. Протасевич і П.В. Ковалик (2000), Г.С. Протасевич
(2011), О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура і
співавтори (2011). При цьому Г.С. Протасевич і
П.В. Ковалик (2000) навели спостереження аденоїдних вегетацій у 48-річної жінки, що симулювали пухлину носової частини горла. Г.С.
Протасевич (2011) описав аденоїдні вегетації у
30-річної жінки. Підсумовуючи цей випадок,
автор відмітив, що аденоїдні вегетації виявлені
у дорослої жінки, причому вони були рецидивуючими. Серед численних симптомів, притаманних аденоїдним вегетаціям у дітей, у пацієнтки було лише два – відсутність носового дихання і виражена гугнявість мови, тобто порушені дихальна і резонаторна функції носа. Підкреслено, що аденоїдні вегетації можуть зустрічатися у дорослих осіб, про що слід пам’ятати
практикуючим лікарям, особливо початківцям.
О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура і співавтори (2011) описали клініку і діагностику аденоїдних вегетацій у дорослих. При цьому автори
відмітили, що при аденоїдних вегетаціях у дорослих спостерігаються не всі симптоми, притаманні аденоїдам у дітей. Підкреслено, що діагностика аденоїдних вегетацій у дорослих не
представляє значних труднощів. Однак, зазначають автори, слід пам’ятати, що у дорослому
віці вони можуть симулювати пухлину носової
частини горла. О.І. Яшан і Г.С. Протасевич
(1999) звернули увагу на особливості аденоїдних вегетацій у дорослих. Авторами було зазначено, що: 1) клінічна картина аденоїдних вегетацій у дорослих порівняно з клінікою цього
захворювання у дітей має деякі особливості; 2)
аденоїди у дорослих іноді можуть симулювати
пухлину носової частини горла; 3) техніка аденотомії у дорослих дещо відрізняється від аденотомії у дітей, що зумовлено рядом факторів;
4) аденотомію у дорослих слід проводити в
умовах стаціонару.
Особливості аденотомії у дітей та дорослих описані в роботах Г.С. Протасевича, П.В.
Ковалика, Д.В. Берегового і співавторів (2003), а
також О.І. Яшана, Г.С. Протасевича, Є.В. Глуха
і співавторів (2009). І.А. Яшан, О.І. Яшан, Г.С.
Протасевич і співавтори (2008) навели відмінності у виконанні аденотомії у дітей та дорослих. Автори підкреслюють, що це необхідно
враховувати практикуючим лікарям при проведенні даного хірургічного втручання в цих вікових групах.
Знеболюванню при аденотомії присвячені
роботи Г.С. Протасевича і І.А. Яшана (1998),
Г.С. Протасевича, О.П. Гербиша, О.І. Яшана і
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співавторів (1999), Г.С. Протасевича, О.І. Яшана, Є.В. Глуха і співавторів (2008).
Г.С. Протасевич і І.А. Яшан (1998) описали результати аденотомії під звуковою анальгезією. Г.С. Протасевич, О.П. Гербиш, О.І. Яшан і
співавтори (1999) навели порівняльну оцінку
двох методів звукової анальгезії при аденотомії.
При першому методі звукова анальгезія здійснювалась шляхом подачі звуку в слухові ходи
тріскачкою Барані, приєднаною до фонендоскопа, при другому – шляхом подачі звуку коректофоном і апаратом для пневмомасажу барабанної перетинки. При цьому ефективнішим виявився метод поєднання звукового стимулятора і
пневмомасажу барабанної перетинки: він дозволяє отримати вираженіший знеболювальний
ефект, ніж використання одного звукового стимулятора.
Фармакознеболення при аденотомії використовували Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, Є.В.
Глух і співавтори (2008). У дітей автори застосовували аплікаційну анестезію 2 % розчином
дикаїну, 5-10 % водним розчином димедролу чи
10 % розчином лідокаїну, у дорослих – інфільтраційну анестезію 1 % розчином новокаїну чи
2 % розчин лідокаїну.
О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура і
співавтори (2011) описали методику інфільтраційного знеболювання при аденотомії у дорослих, яка здійснюється довгою голкою, яка проводиться через порожнину носа з обох боків, а
також через порожнину рота, попередньо зігнувши її так, щоб, огинаючи піднебінну занавіску,
вона могла проникати в носову частину горла.
Інфільтраційну анестезію у дорослих проводять
новокаїном чи лідокаїном або ультракаїном.
Звертається увага на те, що при аденотомії у
дорослих недостатньо аплікаційної анестезії, яка
застосовується у дітей. Аденотомію дорослим
пацієнтам слід проводити під аплікаційноінфільтраційною анестезією.
Знеболюванню при аденотомії також присвячена оглядова робота Г.С. Протасевича і Е.В.
Савчука (2006). При цьому автори вказали на 4
методи знеболювання при аденотомії: місцеву
анестезію, наркоз, гіпноз, звукову анальгезію.
Ряд робіт присвячено ускладненням аденотомії. Так, Г.С. Протасевич, Ю.М. Андрейчин, А.В. Янюк і співавтори (2002) описали кровотечу під час аденотомії і в післяопераційний
період. Ускладненням аденотомії присвячені
оглядові роботи Г.С. Протасевича, Г.Г. Савчук і
І.А. Гавури (1989), Г.С. Протасевича, А.П. Ковалика і Є.В. Глуха (2001, 2002). При цьому
описані місцеві і загальні ускладнення під час
цієї операції, безпосередньо після неї і у віддалений період.
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Так, Г.С. Протасевич, А.П. Ковалик і Є.В.
Глух (2001) навели ускладнення під час аденотомії і безпосередньо після операції. Ці ж автори (2002) описали віддалені ускладнення аденотомії. Підкреслено, що ускладнення залежать
від техніки виконання операції, анатомічної ситуації і інших причин. Тому виконання аденотомії і ведення післяопераційного періоду вимагають пристальної уваги оториноларинголога.
Ретельне обстеження і підготовка хворих до
операції, ощадливе виконання її, післяопераційний догляд сприяють зменшенню частоти
ускладнень. Є.І. Турович (1962, 1965) описав
сконструйований ним шпатель, що сприяє зрізанню аденоїдів і не допускає їх можливої аспірації під час аденотомії.
Післяопераційні рецидиви аденоїдних вегетацій у дітей навів в своїй роботі Г.С. Протасевич(1999). За даними автора, рецидиви аденоїдних вегетацій після аденотомії мали місце у
3,2 % хворих. Найчастішими їх причинами були

неповне видалення аденоїдних вегетацій і сенсибілізація організму. Г.С. Протасевич (2011)
описав рецидивуючі аденоїдні вегетації у 30річної жінки. Післяопераційним рецидивам аденоїдних вегетацій присвячена оглядова робота
О.І. Яшана, Г.С. Протасевича, Л.В. Яшан і співавторів (1999). Автори навели дані про частоту,
причини, лікування, профілактику рецидивів
аденоїдних вегетацій після аденотомії.
Таким чином, наведені дані свідчать про
те, що оториноларингологи Тернопільщини вивчали різні аспекти аденоїдних вегетацій і аденоїдитів, але більш детально питання, пов’язані
з аденотомією. Вперше була звернена увага на
особливості аденоїдних вегетацій і аденотомії у
дорослих осіб, а також вперше застосована звукова анальгезія при аденотомії. Вважаємо, що
описані в цій статті відомості матимуть пізнавальне і практичне значення для оториноларингологів, в першу чергу дитячих, а також для педіатрів, сімейних лікарів та інших спеціалістів.
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Л.В. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, П.І. ВАКІРЯК, М.М. МОГИТИЧ, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
ПАРАТОНЗИЛЯРНИЙ АБСЦЕС
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по паратонзилярному абсцесу. Публікації по
паратонзилярнму абсцесу оториноларингологами Тернопільщини розпочалось з 1965 року. За
період з 1965 по 2012 рр. опубліковано 6 наукових робіт, що становить 0,54 % від загального
числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в Журналі вушних, носових і горлових
хвороб (м. Київ), збірниках “Здобутки клінічної
та експериментальної медицини” (м. Тернопіль),
“Тезисы докладов научной конференции молодых ученых Тернопольского медицинского института” (м. Тернопіль). Серед опублікованих
робіт 4 тези і 2 оглядові публікації.
Як відмічалось вище, по паратонзилярному абсцесу опубліковано 6 наукових робіт. Так,
І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик і
співавтори (1999) в тезах “Паратонзилярний
абсцес за даними ургентної служби ЛОРвідділення Тернопільської обласної клінічної
лікарні за 15 років” проаналізували дані звернення за невідкладною допомогою в ЛОРвідділення Тернопільської обласної клінічної
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лікарні за 15 років (1984-1998 рр.). За вказаний
період було зареєстровано 2095 звернень з приводу гострих захворювань ЛОР-органів. Серед
них було 340 (16,1 %) хворих на паратонзилярний абсцес віком від 6 до 70 років. Ексудативноінфільтративна стадія захворювання знайдена в
18,5 % випадків, стадія абсцесу – в 81,5 %.
Ускладнення паратонзилярного абсцесу
мали місце в 0,59 % випадків і виражались в
набряку надгортанника. Стаціонарне лікування
паратонзилярного абсцесу проведене в 39,9 %
випадків, амбулаторне – в 60,1 %.
В тезах “Паратонзилярний абсцес” Г.С.
Протасевич, П.В. Ковалик, О.І. Яшан і співавтори
(2006) проаналізували звернення за невідкладною
допомогою в ЛОР-відділення Тернопільської
обласної клінічної лікарні за 1976-2005 рр. За цей
період звернулось 7326 хворих з приводу гострих
захворювань ЛОР-органів. Серед них виявлено
2840 осіб з паратонзилярним абсцесом, що становить 38,7 % від загального числа звернень. Вік
пацієнтів був від 6 до 70 років. Однобічний абсцес мав місце у 2824 (99,4 %), двобічний – у 16
(0,6 %) хворих. Ускладнення паратонзилярного
абсцесу у вигляді набряку надгортанника відмі-
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чалось у 16 (0,6 %) пацієнтів. 1020 (35,9 %) хворих було госпіталізовано, 1820 (64,1 %) пацієнтам призначено амбулаторне лікування.
П.В. Ковалик, О.І. Яшан, Г.С. Протасевич
і співавтори (2011) в тезах “Особливості перебігу паратонзилярного абсцесу у осіб похилого
віку” описали ці особливості у 19 хворих віком
51-70 років (чоловіків 9, жінок 10). У всіх пацієнтів абсцес був однобічний. Двобічного абсцесу
у цієї категорії хворих не спостерігалось. Температура тіла у переважної більшості хворих
(17) була в межах норми. Тільки у 2 пацієнтів
вона виявилась високою. У 18 хворих не відмічалось тризму жувальної мускулатури. Лише у 1
пацієнта був цей симптом і то не різко виражений. У жодного хворого не спостерігалось слинотечі. Гіперемія, набряклість і напруженість
паратонзилярної ділянки були виражені помірно. Збільшення регіонарних лімфатичних вузлів
у хворих не спостерігалось.
Відмічено, що у осіб старших 50 років паратонзилярний абсцес зустрічається рідко. Дане
захворювання у осіб цієї вікової групи перебігає
легше, ніж у молодих людей і дітей. Діагностика
паратонзилярного абсцесу у пацієнтів старших
50 років утруднень не представляє, якщо
пам’ятати про цю патологію. Скарги на болі в
горлі і болісне ковтання на протязі декількох днів
у пацієнтів старших 50 років навіть при відсутності температури і симптомів інтоксикації повинні
насторожити лікаря у відношенні паратонзилярного абсцесу, підкреслюють автори.
Р.Т. Лавецький (1965) в тезах “К вопросу
об
анестезии
при
операции
абсцесстонзиллэктомии” описав запропонований ним
простий спосіб знеболювання при цій операції,
що заключається в наступному. 2 % розчином

дикаїну з адреналіном 1:1000 тричі змащують
слизову оболонку м’якого піднебіння чи проводять пульверизацію цим розчином. Після зникнення горлового рефлексу змащують всю слизову оболонку горла. Після цього інфільтрують
мигдалик з протилежного абсцесу боку 5 мл 1 %
розчину новокаїну в перикапсулярний простір
тангенціально до піднебінного мигдалика. Анестезію ділянки паратонзилярного абсцесу і піднебінного мигдалика з ураженого боку проводять шляхом регіонарного палатинальномандибулярного і інфільтраційного знеболювання. За цією методикою автором проведено
110 абсцес-тонзилектомій з добрим знеболювальним ефектом.
Г.С. Протасевич (1996) в оглядовій роботі
“Ускладнення паратонзилярного абсцесу” розглянув дані про місцеві ускладнення цього захворювання (кровотечу, запалення м’яких тканин шиї, парафарингеального простору і регіонарних лімфатичних вузлів). Цей же автор
(1997) в повідомленні 2 описав ускладнення, що
виникають у вусі, гортанній частині горла, в
гортані, середостінні, у внутрішніх органах, а
також внутрішньочерепні і загальні ускладнення.
Таким чином, наведені відомості свідчать
про те, що паратонзилярний абсцес в наукових
публікаціях оториноларингологів Тернопільщини був рідкісним явищем – всього 0,54 % від
загальної кількості (1102) наукових публікацій.
Значно частіше він описаний в тезах (4 публікації), рідше – в оглядових статтях (2). Вважаємо,
що описані в цій статті дані матимуть теоретичне і практичне значення як для оториноларингологів, так і для інших спеціалістів (хірургів, анестезіологів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.).
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О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, П.В. КОВАЛИК, І.А. ГАВУРА (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ГОСТРОКІНЕТИЧНІ СТОРОННІ ТІЛА СТРАВОХОДУ.
ЇХ ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, УСКЛАДНЕННЯ
Сторонні тіла стравоходу і пов’язані з
ними ускладнення – досить часте явище (О.В.
Малеев и соавт., 2006, Г.С. Протасевич і співавт., 2006), що не має тенденції до зниження і
не втрачає актуальності в нинішній час (О.В.
Малеев и соавт., 2006). З цією патологією доводиться часто зустрічатись майже кожному оториноларингологу і лікарям інших спеціальностей (загальним хірургам, дитячим хірургам, торакальним хірургам, ендоскопістам) в своїй
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практичній діяльності. В структурі звернення
населення за швидкою і невідкладною оториноларингологічною допомогою сторонні тіла стравоходу в середньому складають біля 20% (Ю.Б.
Исхаки, 1997). За нашими попередніми даними
(Г.С. Протасевич і співавт., 2006), за невідкладною допомогою в ЛОР – відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні за 1976-2005 рр.
звернулось 7326 хворих, з них зі скаргами на
попадання стороннього тіла в стравохід 1466
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

(20%). Наявність стороннього тіла стравоходу
підтверджена у 212 хворих, що складає 15,3%
від числа звернень зі скаргами на попадання
стороннього тіла.
Ми проаналізували випадки гострокінечних сторонніх тіл, які попадали в стравохід під
час вживання м’ясних чи рибних страв. Серед
загальної кількості 212 хворих таких було 148
(69,8%) осіб. З них у 96 (45,3%) пацієнтів мали
місце м’ясні кістки, у 52 – риб’ячі кістки. За віковим складом, в основному це були особи працездатного віку (123 хворих). Однак в наших
спостереженнях дана патологія зустрілась у 25
осіб похилого віку, що пов’язано з станом зубощелепного апарата, умовою прийому їжі,
зниженням горлових рефлексів, атонією м’язів
стравоходу. З анамнезу причин звернень частіше вияснялось, що поспішне і не ретельне пережовування м’яса і риби та м’ясних і рибних
блюд призводило до непрохідності стравоходу і
виникнення даної екстремальної ситуації. Для
діагностики сторонніх тіл стравоходу застосовували ендоскопічні і рентгенологічні методи
обстеження, які є ведучими у виявленні сторонніх тіл стравоходу. Слід відмітити, що рентгенологічні методи діагностики більш інформативні при наявності пошкодження стравоходу.
Проте більш достовірними методами діагностики сторонніх тіл стравоходу є ендоскопічні методи, достовірність яких при сторонніх тілах
стравоходу, за даними літератури (О.В. Малеев
и соавт., 2006), складає 99,8%, тоді як рентгенологічні методи дозволяють виявити сторонні
тіла в 63,9% випадків.
Наводимо наші діагностичні підходи до
даної категорії хворих. Всім хворим при поступленої з стороннім тілом стравоходу проводилось рентгенологічне обстеження. Першочергово виконувалась контрастна рентгенографія
стравоходу в боковій проекції з густою барієвою сумішшю. Слід зазначити важливість цього
методу обстеження, який в більшості випадків
дозволяє не удаватись до ендоскопії. Надаючи
важливе значення кожному випадку і приймаючи до уваги, що всі сторонні тіла, які попали в
стравохід, несуть потенційну загрозу здоров’ю і
навіть життю хворого, пацієнти з сторонніми
тілами є ургентними хворими, що вимагають
невідкладної допомоги оториноларинголога.
Сторонні тіла стравоходу (будь – які) підлягають негайному видаленню. Основним лікувальним методом при сторонніх тілах стравоходу є
езофагоскопія, що проводиться за допомогою
гнучких і твердих ендоскопів.

У 88 хворих стороннє тіло видалено під
час лікувально – діагностичної езофагоскопії, у
60 – за допомогою лікувально – діагностичної
фіброезофагоскопії. У 70 хворих проведено видалення стороннього тіла в амбулаторних умовах. Госпіталізації ці хворі не потребували,
оскільки у них були відсутні патологічні зміни
слизової оболонки стравоходу після видалення
(у 66 хворих) чи низведення сторонніх тіл в
шлунок (у 4), не - великим строком знаходження, малотравматичним характером стороннього
тіла. У 78 пацієнтів стороннє тіло видалене в
стаціонарних умовах.
Особливе місце в проблемі сторонніх тіл
стравоходу займають викликані ними ускладнення, які можуть залежати від характеру стороннього тіла, виникати в момент його попадання в стравохід чи розвиватись в зв’язку з
тривалим перебуванням їх в стравоході. Ускладнення можуть виникати під час видалення стороннього тіла або розвиватись через кілька днів
після його видалення, що мало місце в 5 випадках. В наших спостереженнях ускладнення сторонніх тіл стравоходу мали місце у 16 (7,4%)
хворих. Це були: езофагіт (у 10 пацієнтів), периезофагіт (у 2), кровотеча з аорти (у 2), підшкірна
емфізема шиї (у 1), підшкірна емфізема шиї,
грудної клітини і середостіння (у 1 пацієнта).
Померло 3 хворих, що складає 2% від усіх випадків сторонніх тіл і 18,7% від ускладнених сторонніх тіл. Причиною смерті в 2 випадках була
кровотеча з аорти (в 1 випадку вона з’явилась
зразу після видалення стороннього тіла, в 1 через 2 доби після його видалення). У цих пацієнтів стороннє тіло (м’ясна кістка) знаходилось в
другому фізіологічному звуженні стравоходу на
протязі 6 і 7 днів, викликало пролежень його
стінки і перфорацію аорти. 1 хворий з підшкірною емфіземою шиї, грудної клітини і середостіння помер від гострої серцевої недостатності.
Таким чином, за нашими даними, серед
всіх сторонніх тіл стравоходу частіше зустрічались м’ясні і рибні кістки (69,8%). Основними
діагностичними методами при виявленні сторонніх тіл стравоходу були контрастна рентгенографія і ендоскопія. Видаляли сторонні тіла
стравоходу за допомогою езофагоскопії і фіброезофагоскопії. Ускладнення сторонніх тіл мали
місце у 16 хворих, що склало 7,4% від всіх випадків сторонніх тіл. Смертність склала 2% від
усіх випадків гострокінечних сторонніх тіл і
18,7% від ускладнених сторонніх тіл. Причиною
смерті були кровотеча з аорти (в 2 випадках) і
гостра серцева недостатність (в 1).
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О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ КОНСЕРВОВАНОЇ АУТОФАСЦІЇ ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИЦІ
Метою нашої роботи був аналіз опублікованих наукових робіт оториноларингологами
Тернопільщини по використанню консервованої
аутофасції при тимпанопластиці. Публікації наукових робіт по цьому питанню оториноларингологами Тернопільщини розпочалось з 1977
року. За період з 1977 по 2012 рр. використання
консервованої аутофасції описане в 3 публікаціях, що складає 0,27 % від всіх опублікованих
оториноларингологами Тернопільщини наукових робіт (1102).
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Вісник наукових досліджень” (м. Тернопіль),
“Журнал вушних, носових і горлових хвороб”
(м. Київ) та в збірнику “V съезд отоларингологов Украины” (м. Донецьк). Серед опублікованих робіт 2 статті і 1 тези.
При цьому описуються два методи консервації аутофасції: в розчині антибіотиків (пеніцилін чи стрептоміцин) і в розчині 0,5 % формаліну. В одній роботі не вказаний метод консервації.
І.А. Яшан і Т.І. Яшан (1977) в тезах
“Применение консервированной аутофасции
при тимпанопластике” описали застосування
консервованої аутофасції в якості пластичного
клаптя при тимпанопластиці. Автори мають відомості про застосування консервованої аутофасції у 31 хворого, коли тимпанопластика виконувалась або ендомеатально (друге опероване
вухо), або після операцій на вусі, що мали місце
раніше. Термін зберігання аутофасції був від
кількох днів до двох років.
В більшості випадків фасцію отримували
з ділянки м’язів гомілки оперованого хворого,
рідше – з ділянки скроневого м’яза.
Відомості про стан консервованого пластичного клаптя отримані у 24 хворих. Повне
відновлення цілісності барабанної перетинки
відмічено після 23 операцій, утворення перфорації – після одного втручання. Покращення
слуху при дослідженні розмовною мовою відмічено в 67 %, при тональній аудіометрії – в 52 %
оперованих. На основі отриманого досвіду автори вважають, що в деяких випадках можна рекомендувати використання консервованої аутофасції при тимпанопластиці.
Застосування консервованого фасціального аутотрансплантата в розчині антибіотиків
(пеніциліну чи стрептоміцину) описане в одній
публікації. І.А. Яшан, Г.С. Протасевич і О.І.
Яшан (1999) в статті “Тимпанопластика з використанням консервованої аутофасції” відміча-
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ють, що застосування консервованих сполучнотканинних аутотрансплантатів не знайшло висвітлення в літературі. Автори допускають, що
це можна пояснити тим, що отохірургам немає
необхідності спочатку отримувати пластичний
матеріал у хворого, консервувати його, а потім
використовувати при тимпанопластиці, оскільки
при цьому наноситься додаткова травма хворому. Але в тих випадках, коли є двобічний середній отит і втручання проводиться ендомеатально, послідовно на обох вухах, виникає можливість консервації аутотрансплантата, відмічають
вони.
В 1972 році, оперуючи хворого з двобічним мезотимпанітом, при виконанні тимпанопластики на одному вусі для закриття дефекту
барабанної перетинки автори застосували фасцію, отриману з ділянки зовнішньої поверхні
гомілки. Шматок просушеної фасції, що залишився, був загорнутий в стерильні марлеві серветки і поміщений в холодильник до наступної
операції (на другому вусі). Через 16 днів його
використали для відновлення цілісності барабанної перетинки другого вуха. Після видалення
турунд з слухового ходу (на 7-й день після операції) трансплантат мав сіре забарвлення, майже
був відсутній набряк меатотимпанального клаптя. В подальшому було відмічено добре приживлення клаптя і одержано добрий функціональний результат. Ґрунтуючись на отриманих сприятливих морфологічному і функціональному
результатах тимпанопластики у даного пацієнта,
автори почали застосовувати цей метод у хворих на двобічний мезотимпаніт при операціях
на другому вусі, а також у випадках повторних
хірургічних втручань при неефективності першої операції. При операції автори брали фасцію
з запасом з розрахунку використання її при
втручанні на другому вусі чи при реоперації.
Частіше фасцію отримували з ділянки м’язів
гомілки, рідше – з ділянки скроневого м’яза.
Фасцію зберігали в розчині антибіотиків (пеніциліну чи стрептоміцину) в холодильнику. Попередні дані про використання консервованої
аутофасції гомілки при тимпанопластиці у 31
хворого на двобічний хронічний мезотимпаніт
або після повторних хірургічних втручань на
вусі опубліковані в тезах V з’їзду отоларингологів України (И.А. Яшан, Т.И. Яшан, 1977). Зараз
автори мають дані про використання консервованих аутотрансплантатів фасції гомілки чи
скроневого м’яза при тимпанопластиці у 67
хворих на двобічний хронічний мезотимпаніт і у
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6 осіб при реоперації. Тривалість консервації
фасціальних аутотрансплантатів коливались від
16 днів до 2 років.
При виписці з стаціонару (на 20-30-й день
після втручання) закриття перфорації барабанної перетинки мало місце у всіх оперованих
хворих, за виключенням у одного, у якого була
невелика перфорація в передніх відділах пластичного клаптя. Покращення слуху виявлено у
40 осіб.
Зазначається, що застосування консервованих фасціальних аутотрансплантатів при тимпанопластиці є ефективним. Високу ефективність
їх приживлення, очевидно, можна пояснити виділенням при консервації біологічно активних речовин, допускають автори. В тих випадках, коли
у хворих на двобічний мезотимпаніт і планується
тимпанопластика на обох вухах, доцільно брати
фасціальний трансплантат з таким розрахунком,
щоб залишився шматочок тканини для операції
на другому вусі. Це потрібно робити у всіх випадках, навіть при однобічному отиті, оскільки може виникнути необхідність в повторній операції
при утворенні перфорації пластичного клаптя,
зазначають автори. Тоді при втручанні на другому вусі чи при реоперації відпадає необхідність
наносити додаткову травму хворому з метою
отримання пластичного матеріалу, відмічають
вони. Підсумовуючи свій досвід застосування
консервованої аутофасції при тимпанопластиці,
автори підкреслюють, що використання цього
методу слід вважати доцільним.
Використання консервованої аутофасції в
0,5 % розчині формаліну описане також в одній

публікації. О.І. Яшан, І.А. Яшан, Г.С. Протасевич і співавтори (2004) в статті “Консервована
аутофасція при тимпанопластиці у хворих на
хронічний мезотимпаніт” наводять результати
33 тимпанопластик, виконаних аутофасціальним
трансплантатом (з гомілки – 29, зі скроні - 4),
консервованих в 0,5 % розчині формаліну при
температурі 4 ºС. Показанням до застосування
формалінізованої фасції був двобічний мезотимпаніт (коли операція на двох вухах виконувалась з різницею в часі) та заплановані двохетапні тимпанопластики. Зберігали фасціальні трансплантати від 12-18 діб до більше 1 року. Перед
операцією трансплантат на 2 год переносили в
фізіологічний розчин для видалення формаліну.
Через 1-30 років закриття перфорації барабанної
перетинки зареєстровано у 90 % хворих (у 30
обстежених). Повітряно-кістковий інтервал менше за 10 дБ зареєстровано в 73,3 % випадків.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що опубліковані оториноларингологами Тернопільщини наукові праці по
використанню консервованої аутофасції при
тимпанопластиці є рідкісними – всього в 0,27 %
публікацій від загального числа (1102) опублікованих оториноларингологами Тернопільщини
наукових робіт. Наведені два методи консервації аутофасції: в розчині антибіотиків (пеніциліну чи стрептоміцину) та в 0,5 % розчині формаліну.
Вважаємо, що описані в цій статті відомості матимуть пізнавальне і практичне значення
для отохірургів, оториноларингологів взагалі,
хірургів, сімейних лікарів та інших фахівців.

© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, А.О. Яшан, 2013

О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
УСУНЕННЯ “СУХОЇ” ПЕРФОРАЦІЇ БАРАБАННОЇ ПЕРЕТИНКИ
ПРИ МЕЗОТИМПАНІТІ (МІРИНГОПЛАСТИКА)
Метою даної роботи був аналіз опублікованих наукових праць оториноларингологів Тернопільщини по усуненню “сухої” перфорації
барабанної перетинки при мезотимпаніті (мірингопластиці). Публікації наукових робіт по цьому питанню оториноларингологами Тернопільщини розпочались з 1989 року. За період з 1989
по 2012 рр. усунення “сухої” перфорації барабанної перетинки при мезотимпаніті (мірингопластиці) описане в 8 публікаціях, що становить
0,72 % від всіх опублікованих оториноларингологами Тернопільщини наукових праць (1102).
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Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Журнал вушних, носових і горлових хвороб”
(м. Київ), “Шпитальна хірургія” (м. Тернопіль)
та в збірниках: “VIІІ з’їзд оториноларингологів
України” (м. Київ), “Нові методи діагностики,
лікування і профілактики” (м. Тернопіль), “VIІ
съезд оториноларингологов УССР” (м. Київ),
“Проблемы и возможности микрохирургии уха”
(м. Оренбург), в деклараційному патенті на винахід (м. Київ). Серед опублікованих робіт 2
статті, 3 тез, 1 деклараційний патент на винахід і
2 оглядові праці.
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Описана різна методика проведення цієї
маніпуляції. Так, А.А. Данилкова (1989) в тезах
“Наш досвід закриття без хірургічного втручання стійкої перфорації барабанної перетинки при
хронічному мезотимпаніті” відмічає, що згідно з
її досвідом, перфорацію барабанної перетинки
до 3-4 мм вдається успішно закрити консервативними засобами, не вдаючись до хірургічного
втручання. Автор користується таким методом.
Під контролем операційного мікроскопа за допомогою вушного зонда проводить припікання
країв перфораційного отвору трихлороцтовою
кислотою або 10-20 % розчином нітрату срібла,
після чого отвір перфорації закриває шматочком
фасції, який розмірами і формою повинен відповідати дефекту. Цій обставині автор надає
великого значення, тому що невідповідність
трансплантанта і перфораційного отвору може
бути причиною невдачі. Цим способом лікувалось 59 хворих на хронічний мезотимпаніт. У 51
(86 %) пацієнтів вдалось закрити перфорацію
барабанної перетинки. У 2 з них маніпуляцію
довелось виконати двічі, у 6 – тричі. Отже, у 43
(81 %) хворих перфорацію вдалось ліквідувати з
першого разу. У 8 осіб для цього потрібно було
2-3 маніпуляції. У 8 хворих перфорацію барабанної перетинки закрити не вдалось. Основною
причиною невдач було загострення запального
процесу в середньому вусі, що супроводжувалось появою виділень.
Терміни заживлення були в межах 4-6
тиж у хворих, яким маніпуляція виконувалась
одноразово. Слух покращувався відразу після
закриття перфорації шматочком фасції. По закінченню процесів заживлення слухова функція
ще трохи підвищувалась, хоча у більшості хворих не вдалось досягти повного перекриття кістково-повітряного інтервалу на аудіограмі.
Автор підкреслює, що її досвід консервативного закриття “сухих” перфорацій при хронічному мезотимпаніті вказує на перспективність методу і дозволяє рекомендувати його для
більш широкого застосування.
А.А. Данилкова і І.А. Яшан (1989) в тезах
“Закрытие небольшой “сухой” перфорации барабанной перепонки консервировальной гомофасцией у больных мезотимпанитом” відмічають, що невеликі “сухі” перфорації барабанної
перетинки зустрічаються порівняно часто. За їх
даними, із 558 хворих на хронічний середній
отит, що звернулись за допомогою в ЛОРклініку, їх виявилось 59 (10,5 %). При наявності
“сухої” перфорації барабанної перетинки, що не
перевищує по найменшому діаметру 4 мм, і при
відсутності виділення з вуха на протязі не менше 3 міс, автори проводять її закриття консервованою гомофасцією в амбулаторних умовах.

336

Після обробки країв перфорації припікаючим
розчином закривають її шматочком гомофасції,
що за формою і розмірами відповідає дефекту
барабанної перетинки. Із вказаних 59 пацієнтів у
46 перфорація усунена після 1 процедури, у 7
після відходження фасціального клаптя операцію довелось повторити, при цьому у 2 перфорація закрилась після 2 і у 5 – після 3 втручань.
Для відновлення цілісності барабанної перетинки звичайно потребується від 4 до 6 тиж, якщо
перфорація закривається після 1 процедури.
Покращення слуху, як правило, настає
зразу після закриття перфорації шматочком фасції. В подальшому у більшості хворих відмічено приріст слуху. Позитивний наслідок закриття
“сухої” перфорації при мезотимпаніті мав місце
у 53 (90 %) із 59 осіб, зазначають автори.
І.А. Яшан і О.І. Яшан (1995) в тезах “Усунення перфорації барабанної перетинки при
хронічному “сухому” мезотимпаніті” зазначають, що показниками для простого закриття
перфорації барабанної перетинки без тимпанопластики є: 1) центральна перфорація діаметром
не більше 3 мм; 2) відсутність проявів активного
запального процесу (“сухе” вухо, відсутність
гіперемії, значні потовщення барабанної перетинки і видимість через перфорацію слизової
оболонки барабанної порожнини); 3) збереження прохідності слухової труби (позитивна проба
Вальсальви); 4) збереження високого рівня слуху, або його покращення після тимчасового закриття перфорації барабанної перетинки; 5)
тривала ремісія в перебігу отиту, коли активний
запальний процес відсутній на протязі не менше
3 міс.
Закриття отвору в барабанній перетинці
можна виконувати амбулаторно або при стаціонарному лікуванні, але обов’язковим є застосування операційного мікроскопа, підкреслюють
автори, і описують етапи цього втручання. Їх є
3.
1. Обробка омозолілих країв перфорації
барабанної перетинки розчином трихлороцтової
кислоти. Кінчик гострого металевого вушного
зонда вмокають в припікаючий розчин, надлишок розчину (крапелька, яку видно під мікроскопом) видаляють доторканням до стерильної
серветки і кінчиком інструмента проводять по
краю отвору. Повинна утворитись білого кольору смужка по всьому краю перфорації шириною
1-1,5 мм. Як правило, біль при цьому незначний,
так як омозолілі краї перфорації мають значно
змінену інервацію.
2. Виготовлення шматочка фасції для закриття перфорації. Автори використовують
консервовану в формаліні фасцію, яка залишається після тимпанопластики у інших хворих.
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Під мікроскопом формують її фрагмент по формі, що відповідає обрисам перфорації, але по
діаметру десь на 11 мм більший за її розміри.
Для фіксації цього фрагмента в отворі, по товщині краю фасції за допомогою гольчатого зонда розщеплюють її по всьому колу на глибину
десь 1-1,5 мм і краї одного шару відгинають так,
щоб загнутий шар мав менший діаметр.
3. За допомогою гольчатого зонда заводять звужену шляхом загинання частину фасції
в перфорацію так, щоб розширена її частина
лишилась назовні, в звужена зайшла в отвір.
Слуховий хід хворого в стаціонарі залишають
відкритим, в амбулаторних умовах тампонують
стерильною турундою. Процес загоєння звичайно закінчується до 10 днів.
Автори спостерігали 112 хворих, у яких
була виконана наведена вище методика. Закрити
перфорацію вдалось у 95 (84,8 %) осіб. Відсутність ефекту пов’язана в основному з тим, що не
витримувався термін ремісії в перебігу отиту, а
також з тим, що розміри перфорації значно перевищували 3 мм.
О.І. Яшан (2000) в статті “Трансплантація
гомофасції для закриття дефекту барабанної
перетинки при хронічному гнійному середньому
отиті” наводить віддалені наслідки закриття 108
центральних перфорацій барабанної перетинки
у хворих на хронічний мезотимпаніт, проведеного в амбулаторних умовах. Краї перфораційного отвору автор припікає розчином трихлороцтової кислоти та закриває гомофасціальним
трансплантатом у формі заклепки. Ліквідації
перфорації вдалося досягти в 63,9 % спостережень. Причому рівень успішних втручань корелювався з розміром перфораційного отвору. У
хворих з розміром перфорації менше 2 мм її ліквідували в 90 % випадків; з розміром 2,1-4 мм –
в 63,8 % випадків і з розміром 4,1-6 мм – в 10 %.
Підкреслюється, що на підставі отриманих результатів визначені покази та протипокази для
такого способу мірингопластики.
І.А. Яшан, Г.С. Протасевич і О.І. Яшан
(2002) в статті “Мирингопластика с применени-

ем фасциальной “заклепки” у больных хроническим мезотимпанитом” описують модифікований метод закриття перфорації барабанної перетинки в амбулаторних умовах, який передбачає
припікання країв перфорації 10 % розчином
трихлороцтової кислоти з послідуючим покриттям отвору консервованим гомофасціальним
трансплантатом. Суть модифікації заключається
в тому, що трансплантату надають форму “заклепки”, чим покращується його фіксація в
перфоративному отворі. Операція виконана у
128 хворих на хронічний мезотимпаніт в стадії
ремісії.
О.І. Яшан (2001) отримав деклараційний
патент на винахід “Інструмент для заведення
фасціального трансплантата на держальця молоточка при мірінгопластиці”.
О.І. Яшан і І.А. Яшан (2004) в оглядовій
статті “Мірингопластика: матеріали та методи”
аналізують дані літератури про матеріали для
трансплантації, які використовуються при мірингопластиці, техніку безінцизійних методів мірингопластики та техніку інцизійних методів
мірингопластики.
О.І. Яшан і І.А. Яшан (2004) в оглядовій
статті “Мірингопластика: наслідки та фактори
впливу” розглядають результати І типу тимпанопластики та фактори, які впливають на ефективність тимпанопластики, за даними літератури.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що опубліковані оториноларингологами Тернопільщини наукові праці по
усуненню “сухої” перфорації барабанної перетинки при мезотимпаніті (мірингопластиці) були порівняно рідкісними – 0,72 % публікацій від
загального числа (1102) опублікованих оториноларингологами Тернопільщини наукових
праць. Наведені різні методики проведення цієї
маніпуляції. Вважаємо, що наведені в даній
статті відомості будуть мати пізнавальне і практичне значення для отохірургів, оториноларингологів взагалі, терапевтів, сімейних лікарів та
інших спеціалістів.

© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, А.О. Яшан, 2013

О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, К.О. ЯШАН, Г.П. КИЦАЙ, П.І. ВАКІРЯК
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
СТОРОННІ ТІЛА ПОРОЖНИНИ РОТА І ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Метою нашої роботи був аналіз опублікованих робіт оториноларингологами Тернопільщини по сторонніх тілах порожнини рота і диЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

хальних шляхів. Публікації наукових робіт оториноларингологами Тернопільщини по цьому
питанню розпочались з 1963 року. За період з
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1963 по 2012 рр. сторонні тіла порожнини рота і
дихальних шляхів описані в 6 публікаціях, що
становить 0,54 % від всіх опублікованих наукових праць (1102) оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах:
“Журнал ушных, носовых и горловых болезней”
(м. Київ), “Журнал вушних, носових і горлових
хвороб” (м. Київ), збірниках: “Здобутки клінічної
та
експериментальної
медицини”
(м. Тернопіль),
“Материалы
V
научнопрактической конференции Тернопольского медицинского института” (м. Тернопіль), “Тезисы
докладов VIII научной студенческой конференции Тернопольского медицинского института”
(м. Тернопіль). Серед опублікованих робіт 1
стаття, 4 тези і 1 спостереження з практики.
Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, В.Г. Корицький і співавтори (2011) в тезах “Сторонні тіла
порожнини носа у дітей” наводять дані про сторонні тіла носової порожнини у 68 дітей віком
від 5 до 12 років. Серед сторонніх тіл у спостережуваних дітей були: зерна бобових (гороху,
квасолі) (у 4 дітей), гарбузові зернята (у 4), соняшникові зернята (у 3), шолуха з гарбузових
зернят (у 3), шолуха з соняшникових зернят (у
2), кісточки з вишні (у 8), дрібні металічні кульки (у 3), дрібні пластмасові кульки (у 4), камінці
(у 3), обломки олівця (у 2), частини металічних
запонок (у 2), маленькі коліщатка від іграшок (у
2), гудзики (у 4), шматки газетного паперу (у 7),
шматки паперу з зошита (у 5), шматки обгортувального паперу від цукерок (у 12 дітей). Автори відмічають патогномонічний симптом однобічного стороннього тіла порожнини носа: гнійні виділення з тієї половини носа, в якій перебуває стороннє тіло. Вони вважають, що видалення стороннього тіла з порожнини носа повинен
проводити лише лікар оториноларинголог. При
цьому застосовуються 2 інструменти – пінцет
або гачок Трельча. Пінцетом видаляють шматки
паперу, гарбузові або соняшникові зернята, їх
шолуху. Всі інші сторонні тіла видаляють гачком Трельча. Автори застерігають практикуючих лікарів, особливо початківців, від небезпеки
спроби видалення круглих сторонніх тіл з носової порожнини пацієнтом.
Г.С. Протасевич (2006) в тезах “Сторонні
тіла порожнини рота і дихальних шляхів” наводить п’ять випадків сторонніх тіл, що спостерігались особисто ним.
Випадок перший (1975 рік). Діагноз: стороннє тіло твердого піднебіння. Ввечері під час
чергування в ЛОР-відділення Тернопільської
обласної клінічної лікарні (нині Тернопільської
університетської лікарні) звернулась мама з 3річною дівчинкою і заявила, що дитина гралась
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монетою, брала її в рот, а потім монета зникла.
При детальному огляді порожнини рота було
помічено стороннє тіло в передньому відділі
твердого піднебіння, яке знаходилось між двома
альвеолярними відростками і було щільно там
фіксоване. Зігнутими щипцями тракцією дозаду
стороннє тіло було видалене. Ним виявилась
однокопійкова монета.
Випадок другий (1976 рік). Діагноз: стороннє тіло гортані. Ввечері в обласну дитячу
клінічну лікарню батько доставив 2-річного
хлопчика без ознак життя. Зразу ж була зроблена пряма ларингоскопія і за допомогою прямих
щипців з гортані видалено стороннє тіло, що
представляло собою болт довжиною 5 см з шляпкою. Він закривав гортань як корок пляшку,
увійшовши в гортань довгою частиною, а шляпка прикривала голосову щілину. Після видалення стороннього тіла реанімаційні заходи, які
проводились на протязі 2 год, виявились безуспішними, повернути дитину до життя не вдалось. При детальному розпитуванні батько повідомив, що хлопчик грався болтом, а потім раптом почав задихатись і батько повіз його в лікарню.
Випадок третій (1980 рік). Діагноз: стороннє тіло гортані. Хворий 55 років під час їди
картопляного пюре з м’ясом раптово закашлявся, з’явився ціаноз обличчя, утруднене дихання
через гортань. Під час непрямої ларингоскопії в
голосовій щілині виявлено стороннє тіло
(м’ясну кістку), яке видалено за допомогою гортанних щипців. Стороннє тіло представляло собою плоску м’ясну кістку, величиною приблизно в лезо безпечної бритви, у вигляді тенісної
ракетки. Вузька частина стороннього тіла знаходилась між голосовими складками, широка –
над ними. При вдиху широка частина стороннього тіла лягала на голосову щілину і закривала гортань, різко утруднюючи гортанне дихання, при видиху широка частина стороннього тіла
піднімалась догори і дихання покращувалось.
Випадок четвертий (1985 рік). Діагноз:
стороннє тіло трахеї. Хворий 18 років ввечері
був доставлений в ЛОР-відділення обласної клінічної лікарні. З анамнезу відомо, що вдень пацієнт аспірував однокопійкову монету, яку підкидав вгору і ловив її ротом. Зразу ж з’явився
нападоподібний кашель і нетривале утруднення
дихання. На рентгенограмі над біфуркацією
трахеї визначалась кругла інтенсивна тінь діаметром 1,5 см. Після премедикації (промедол і
атропін) і аплікаційної анестезії 2 % розчином
дикаїну з адреналіном 1:1000 хворого посаджено на низький стільчик для проведення верхньої
трахеобронхоскопії. В цей момент він закашляв
і стороннє тіло з’явилось в порожнині рота.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Випадок п’ятий (1990 рік). Діагноз: стороннє тіло правого бронха. Хворий 59 років зі
стійкою трахеостомою, накладеною під час ларингектомії, звернувся в ЛОР-відділення обласної клінічної лікарні і заявив, що йому через
трахеостому в дихальні шляхи попало стороннє
тіло (піпетка). З’ясувалось, що пацієнт піпеткою
закрапував в трахею фізіологічний розчин. Під
час однієї з таких процедур піпетка вислизнула з
пальців і попала в трахеостому. Видалення її
проведено за допомогою нижньої трахеобронхоскопії. Вона знаходилась в правому бронху.
Наведені вище випадки свідчать про те,
що в порожнині рота, гортані трахеї і бронхах
можуть бути різні сторонні тіла, викликаючи
інколи загрозу для життя пацієнта, підкреслює
автор.
Г.С. Протасевич і П.В. Ковалик (1989) в
спостереженні з практики “Самопроизвольное
отхождение металлического инородного тела из
трахеи” описали випадок самовільного відходження з трахеї однокопійкової монети у хлопця
18 років. Стороннє тіло попало в трахею через
шалость пацієнта. Він підкидав монету вгору і
ловив її ротом. В певний момент аспірував монету. При підготовці до трахеобронхоскопії у
пацієнта з’явився кашель, під час якого стороннє тіло виявилось в порожнині рота, звідки пацієнт його виплюнув.
Є.І. Турович (1963) в тезах “Из опыта
удаления инородных тел трахеи и бронхов” поділився досвідом видалення сторонніх тіл з трахеї і бронхів у малих дітей. Підкреслено, що при
виборі методу видалення сторонніх тіл з трахеї і
бронхів у малих дітей необхідно керуватись наступним: а) при відсутності явищ задухи в першу чергу необхідно випробувати метод прямої
ларингоскопії, а при невдачі переходити до верхньої трахеобронхоскопії і лише в крайніх випадках робити трахеостомію; б) при явищах задухи, при наявності ателектаза легень внаслідок
тривалого перебування стороннього тіла в брон-

ху необхідно зразу робити трахеостомію і видаляти стороннє тіло за допомогою методу нижньої трахеобронхоскопії.
В.І. Репніков (1965) в тазах “К методике
лечения острых стенозов дыхательных путей,
вызванных инородными телами” описує дану
методику. Після видалення сторонніх тіл у дітей
за допомогою верхньої трахеобронхоскопії автор рекомендує комплексну протизапальну терапію, круглодобове чергування лікаря оториноларинголога і при необхідності – термінову
трахеостомію.
Р.В. Івашкевич, Г.С. Протасевич і П.В.
Ковалик (2000) в статті “Видалення з бронхів
вклинених сторонніх тіл рослинного походження” наводять два власних спостереження і пропонують спосіб видалення з бронхів вклинених
сторонніх тіл рослинного походження (зерно
гороху і зерно кукурудзи) за допомогою носової
поліпної петлі або спеціально виготовленої петлі у дівчинки 10 років і жінки 20 років. В першому випадку застосована нижня трахеобронхоскопія, в другому – верхня транхеобронхоскопія. Підкреслюється, що використання петлі
для видалення вказаних сторонніх тіл є доцільним тоді, коли не вдається їх захопити щипцями.
Таким чином, наведені дані свідчать про
те, що оториноларингологи Тернопільщини публікували роботи стосовно сторонніх тіл порожнини рота і дихальних шляхів не часто – всього в 0,54 % випадків від загального числа (1102)
наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Як не дивно, кругле металічне стороннє тіло (однокопійкова монета) може перебувати на твердому піднебінні, а сторонні тіла
дихальних шляхів бувають самі різноманітні.
Описані спостереження сторонніх тіл порожнини рота і дихальних шляхів матимуть пізнавальне і практичне значення як для оториноларингологів, так й для інших спеціалістів (реаніматологів, педіатрів, сімейних лікарів та ін.).

© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, К.О. Яшан, Г.П. Кицай, П.І. Вакіряк, 2013

О.І. ЯШАН, І.В. ХОРУЖИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ВНУТРІШНЬОМУ ВУСІ ПРИ ГОСТРОМУ СЕРЕДНЬОМУ
ОТИТІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Зустрічаються випадки коли під час діагностики гострих середніх отитів (ГСО) отоларингологами, педіатрами чи лікарями загальної
практики – сімейної медицини не враховуються порушення, що виникають у внутрішньому
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

вусі. Переважно вражається завитка лабіринта,
у якій знаходяться сенсорні клітин, що перетворюють звукові коливання у енергію нервового імпульсу. Найбільш серйозним наслідком
нелікованої сенсоневральної приглухуватості є
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стійке погіршення або навіть втрата слухової
функції.
Серед патогенетичних механізмів виникнення перцептивних ускладнень ГСО виділяють
судинні взаємозв’язки середнього і внутрішнього вуха, та можливість двостороннього проникнення токсинів через мембрани круглого та овального вікон [5-8].
Метою нашого дослідження було дослідити морфологічні зміни у внутрішньому вусі
при ГСО змодельованому гістаміном і хлоридом
кальцію 5% в лабораторних тварин.
Моделювання ГСО та гістологічне дослідження завитки внутрішнього вуха проводилось
на лабораторних тваринах – морських свинках
маса тіла яких коливалась в межах 200-250 г.
Дослідження проведено на 30 статевозрілих лабораторних тваринах (3 загинуло підчас
виконання експерименту). Тварин поділено на

три групи: перша (9) – в порожнину середнього
вуха тварині вводили гістамін; друга (8) – хлорид кальцію 5%, третя (10) – інтактні тварини
(контроль).
Виявлено, що при наявності запального
процесу в слизовій оболонці барабанної порожнини, у внутрішньому вусі відбувалось нерівномірне кровонаповненням судин, повнокрів’я
вен і капілярів, капіляростаз, периваскулярний
набряк. Причому вираженість патологічних змін
не залежала від природи провокуючого фактора.
В тварин контрольної групи даних патологічних
змін не виявлено.
Наведені моменти виникнення патологічних змін у внутрішньому вусі при ГСО вказують на можливість розвитку сенсоневральної
приглухуватості при цій патології. Зазначений
факт необхідно врахувати при лікуванні хворих
з ГСО.

© О.І. Яшан, І.В. Хоружий, 2013

В.М. ВАНЧЕНКО, Н.А. КОМАШКО, М.І. ДЕРКАЧ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ІМУНОДІАГНОСТИКА АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Останні роки у цілому світі спостерігається тенденція до суттєвого зростання частоти
алергічної патології, різноманітні прояви алергічних реакцій і захворювань згідно з даними
ВООЗ реєструються у 7-30 %, існує прогноз, що
до середини XXI століття дана патологія стане
найпоширенішою серед людства.
Незважаючи на те що ситуацію з алергічними захворюваннями сьогодні можна розглядається як епідеміологічну, в Україні офіційно
реєструють лише кожного 50-100-го хворого на
алергічний риніт. Така ситуація значною мірою
пов’язана з тим, що 9 із 10 хворих на АР не звертаються по медичну допомогу.
Алергічний риніт (АР) є найбільш поширеним алергічним захворюванням, яке зустрічається з частотою 10-20% серед населення економічно розвинутих країн. Його частка серед
алергічних захворювань складає 30-60%. За
останні три десятиріччя у всьому світі, в тому
числі і в Україні, відмічено істотний ріст (в 10
та більше разів) захворюваності на АР.
Увага багатьох фахівців до проблеми АР
не призвела до ясності патогенезу та формуванню єдиного підходу до діагностики та лікування
цього захворювання. При постановці діагнозу
АР продовжують зустрічатись діагностичні помилки, пов’язані з нерозумінням сутності даного захворювання, що веде до несвоєчасного
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призначення адекватної терапії та формуванню
прогресуючих форм.
Згідно сучасним уявленням, АР відноситься до алергічних захворювань слизової оболонки
верхніх
дихальних
шляхів.
Як
з’ясувалося, його розвиток визначається комплексною дією генетичних, імунологічних та
факторів зовнішнього середовища. В той же час
стало відомо, що для хворих на АР характерний
поліорганний алергічний процес, властивий
атопічним захворюванням. У зв’язку з цим проблему АР не можна розглядати поза сучасних
уявлень про атопічну хворобу в цілому.
АР у високому відсотку випадків поєднується з проявами алергічного дерматиту та бронхіальної астми. Разом ці захворювання складають більшу за чисельністю групу так званих
атопічних станів, для яких характерна спільність як генетичних так й імунологічних порушень. При цьому, проявом алергічної гіперреактивності є різноманітна топічна локалізація
(слизова оболонка верхніх та нижніх дихальних
шляхів, кон’юнктиви та шкіри) запального процесу. У цьому зв’язку перспективним є вивчення імунологічних порушень, характерних для
АР, що дозволить визначити нові підходи до
діагностики, профілактики та лікування інших
атопічних захворювань, таких як бронхіальна
астма та алергічний кон’юнктивіт.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Варіабельність проявів АР досить широка, що викликає складність в постановці клінічного діагнозу. Разом з тим відсутні й достатньо
надійні лабораторні діагностичні критерії, на
підставі яких можна було б чітко визначити межі даної нозології та впевнено проводити диференційну діагностику з східними з АР хворобами слизової оболонки.
Єдиний відомий для АР лабораторний
імунологічний критерій – підвищення в крові
рівня загального та специфічного IgE в 20-40%
випадків не підтверджується видимим клінічним
проявам риніту. Цим визначається актуальність
пошуку нових імунологічних критеріїв діагностики АР. Такими критеріями можуть бути знайдені відмінності імунофенотипічного профілю
мононуклеарів периферичної крові у хворих на
різні стадії і форми алергічного риніту.
Спостереження за пацієнтами протягом 2
років в алергологічному та ЛОР відділенні ОКЛ,
які мають прояви інгаляційної алергії, показали,
що кількість IgE-залежних захворювань складає

72,3% від загальної кількості обстежених 350
хворих. Переважна кількість були хворі: на поліноз – 83,6%, алергічний риніт – 74,3%, бронхіальну астму – 52,4% .
Для підтвердження наявності сенсибілізації у даних пацієнтів використовували скринінговий тест Фадіатоп (Phadiatop). Даний тест дозволяє з високою вірогідністю, точністю понад
95%, спростувати підтвердити алергічну природу респіраторних симптомів у пацієнтів. Він
містить основні алергени пилку рослин (дерев,
злаків, бур'янистих трав), кліщів домашнього
пилу, пліснявих грибків, епідермальні алергени
(вовни вівці, шерсть кішки, собаки, коня та ін.),
які визначаються в одному аналізі
Отже, даний тест рекомендовано використовувати для діагностики алергічного етіологічного фактора респіраторних симптомів, або
для оцінки чутливості до респіраторних алергенів: наприклад, для підтвердження алергічної
природи цілорічного риніту (при алергії на кішку, собаку, домашній пил і ін).

© В.М. Ванченко, Н.А. Комашко, М.І. Деркач, 2013

Л.М. ОМЕРОВА, В.И. ШЕРБУЛ (КИЕВ, УКРАИНА)
НОВАЯ ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА – НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА «СИНУФОРТЕ»
В последнее время роль клинических исследований лекарственных средств возросла в
связи с внедрением в практическое здравоохранение принципов доказательной медицины,
главным среди которых является принятие конкретных клинических решений для лечения пациентов на основе строго доказанных научных
данных, полученные в ходе хорошо спланированых, контролируемых клинических иследований.
В настоящее время предпочтение отдается такому дизайну клинического исследования лекарственных средств, при котором обеспечивается
получение наиболее достоверных данных, к примеру, при проведении контролируемых сравнительных (существует контрольная группа для
сравнения) рандомизированных (пациенты распределяются по группам случайным образом) и
желательно, двойных слепых исследований, когда обе стороны и исследователь и пациент не
знают какой препарат получает пациент. Такого
рода исследования проводят системное изучение
препарата в соответствии с основополагающими
этическими принципами Хельсинской Декларации, Правилами GCP (Good Clinical Practice,
Надлежащая
Клиническая
Практика)
и
нормативніми документами. В 2012 году ЕвроЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

пейской академией аллергологии и клинической
иммунологии (EAACI) и Европейским ринологическим обществом (ERS) принят основополагающий документ, определяющий стандарты
лечения риносинуситов и носовых полипов –
EPOS (European Position Paper on Rhinosinusitis
and Nasal Polyps). При составлении EPOS в качестве основополагающего авторы избрали строгий
подход с позиции доказательной медицины. Количество исследований на основе которых определены стандарты терапии составляет 2071. Отечественные ориноларингологи неоднозначно
приняли документ по некоторым позициям в диагностике (рентгенография ППН и пункция
верхнечелюстных пазух) и лечении острого риносинусита (длительность антибактериальной
терапии). Но есть ряд позиций, а среди них возможность проведения дренажа всех околоносовых пазух пациентам с катаральным и бактериальным синуситом с помощью препаратов растительного происхождения в частности препаратом
«СИНУФОРТЕ», где мнение наших ученых безаговорочно совпадает с мнением EPOS.
«СИНУФОРТЕ» представлен EPOS 2012 рандомизированным двойным слепым плацебо контролируемым исследование проведенным уче-

341

ными O. Pfaar, J.Millol, C.Anders, K. Hormann1, L.
Klimek в нескольких центрах Германии и Испании. Это исследование позволило присвоить уровень доказательности 1b, в лечении острого риносинусита препарату Сyclamen europaeum,
которій имеет торгвое иназвание в Европе
«Nasodren», в странах СНГ «СИНУФОРТЕ».
Исходя из вышеперечисленного, цель
нашего сообшения предоставить небольшой
обзор клинических исследований по оценке эффетивности препарата «Синуфорте» (экстракт
цикламена) в лечении острого риносинусита
проведенных зарубежом, которые позволили
изменить мнение специалистов об этом препарате и внести в стандарты рекомендаций.
«Синуфорте» - интраназальный стандартизированный и дозированный лекарственный
препарат растительного происхождения для лечения острых и хронических риносинуситов.
ОН изготовлен на основе лиофилизированного
экстрактв и сока клубней цикламена европейского. «СИНУФОРТЕ» является мощным секретостимулятором секретолитиком, обладающим
противоотечным и противовоспалительным
действием, раздражает чувствительные рецепторы полости носа и вызывает выраженную
рефлекторную секрецию в полости носа и ОПН.
Стимултрованная секреция вызывает выраженную гипергидратацию ткани последующему
уменьшению отека слизистой оболочки, что
улучшаеи носовое дыхание и дренаж ОНП.
В марте 2012 года опубликовано рандомизированное, двойное, слепое, плацебоконтролируемое клиническое исследование показывающее
эффективность и безопасность экстракта Цикламена европейского в лечении острого риносинусита. (Rhinology volume 50) O. Pfaar, J.Millol, C.
Anders, K. Hormann1, L. Klimek. Материалом и
методами послужили 99 взрослых пациентов с
острім риносинуситом, которые получали цикломен европейский в 1 раз в день на пратяжении 15
сут, на фоне антибактериальной терапии амоксициллином 500 мг х 3 раза в день в первые 8 дней, в
сравнении с плацебо (пациенты не плучали цикламен). Оценка лечения проводилась на 7 сутки по
шкале основных симтомов (total symptom score
TTS по индивидуальной шкале симтомов на 7 и 15
день лечения (назальная обструкция, секреция,
боль в области лица, обоняние), ендоскопическая
оценка на 7 и 15 сутки лечения. При оценке результатов нет статистически достоверной разницы
в оценке основных симтомов (TTS) на 7 сутки лечения Цикломеном европейским в сравнении с
плацебо, в отличии от оценки индивидуальных
симптомов и эндоскопической картины. У паци-

ентов получавших цикламен выраженая положительная динамика, уменьшение отека, секреции,
обструкции носа. Исследоватeли пришли к выводу: первое рандомизированое исследование фитотерапии у пациентов с острым риносинуситом
демонтстрирует клиническую безопасность и эффективность цикломена европейского.
В 2012 году в журнале Американского лариногологического, ринологического и отологичкского обществ “The Laryngoscope” опубликовано Первое пилотное клиническое исследование в США интраназального лечения с екстрактом Цикломеном Европейского для лечения острого риносинусита, проведенное JU Ponikau, D.L
Hamilos, A.Barreto, J Cecil, SW Manthei, J Collins.
Целью исследования явилось определить эффективность и безопасность экстракта Цикламена
европейского в лечении острого риносинусита.
Дизайн исследования: рандомизированное, плацебо контролируемое, двойное слепое в
параллельных группах.
Методы: Пациенты с кардинальными
симптомами острого риносинусита (29) с объективными эндоскомическими и рентгенологическими данными (СКТ ДПН) были рандомизирлваны и получали экстракт цикламена европейского в течении 7 дней. Первичная оценка проводилась по изменению пневматизации синусов
на СКТ и изменении основным симптомов по
семи бальной шкале, следующая оценка проводилась по эндоскопической картине (воспалительная инфильтация и секреция). Результаты
исследования показали – на фоне лечение Цикламеном происходят выраженные изменения в
пневматизации синусов в сравнении с плацебо
(Р <045), также при лечении цикламеном статистически достоверно в равнении с плацебо происходят изменеия в шкале основных симтомов
синусита (-2,4 в сравнении с -1,4). Исследователи пришли к выводу: лечение цикламеном достоверно улучшает пневматизацию синусов с
острым риносинуситом. Широкое использование Цикламена в больших группах пациентов
показано. Уровень доказательности 1b.
Препарат «Синуфорте» широко исследован учеными Украины и России. Этот небольшой обзор зарубежных исследований и наши
знания об этом показывает единое мнение о
препарате: приводит к полной редукции симптомов синусита; улучшает мукоцилиарный
транспорт; улучшает качество жизни пациентов
с синуситами; уменьшает боль и давление в лице и отек слизистых; возможно дальнейшее исследование препарата для расширения показаний в использовании.

© Л.М. Омерова, В.И. Шербул, 2013

342

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

ЗМІСТ
Абизов Р.А., Онищенко Ю.І., Ромась О.Ю. Тактика комплексного лікування хворих на рак гортані І-ІІ ст.
Абизов Р.А., Шкоба Я.В. Гіпертонічні сольові розчини у складі комплексного лікування риносинуситів
Абизов Р.А., Шкоба Я.В., Абизов В.Р., Павлишин Ю.Д. Інтроскопічні методи дослідження у
диференціальній діагностиці між променевим хондроперихондритом та залишковою або рецидивуючою
злоякісною пухлиною гортані
Аврунин О.Г., Журавлев А.С., Калашник Ю.М. К вопросу об аэрации верхнечелюстной пазухи
Александрук Н.В., Кудерська Н.М. Зміни слуху при різних стадіях ниркової недостатності
Андреев В.В., Гинькут В.Н. Фитотерапия после вазотомии
Бабкина Т.М., Демидова Е.А. Конусно-лучевая томография в диагностике одонтогенных гайморитов
Багрій М.П., Зінько А.В., Янюк М.М., Мельник Я.С. Комплексне лікування загостреного хронічного
гнійного верхньощелепного синуситу із застосуванням лофлоксу у дорослих
Багрій П.М., Шевага Б.І., Добощук Л.Р., Войнаровський І.В., Рудяк Г.П. Тонзипрет в лікуванні
катаральної ангіни у дітей
Балабанцева А.П., Балабанцев А.Г. Эффективность высоких доз ингибиторов протонной помпы в
лечении ларингофарингеального рефлюкса и хронического ларингита
Балабанцева А.П., Балабанцев А.Г. информативность гипофарингеального РН-мониторинга у больных с
ларингофарингеальным рефлюксом
Башинський В.А., Протасевич Г.С., Андрейчин Ю.М., Яшан К.О., Чортківський Р.Т.
Носова кровотеча
Безшапочний С.Б., Гасюк Ю.А., Балинський В.О. Морфологічні зміни у стромі назальних поліпів
Безшапочний С.Б., Лобурець В.В. Вплив нутрішньоносових структур на стан дихальної функції носа
Бєлоусова А.О., Тімен Г.Е., Цимбалюк В.І., Вінничук П.В., Руденька К.Л., Чубко С.П.
Вплив трофіну та глутаргіну на морфологічний стан внутрішнього вуха морських свинок при
експериментально викликаній сенсоневральній приглухуватості
Березнюк В.В., Василенко М.Г., Ламза Н.В. Способы лазерной тимпаностомии в лечении секреторного
среднего отита у детей с аденоидными вегетациями
Березнюк В.В., Василенко М.Г., Лещенко С.А. Особенности премедикации при отоларингологических
операциях у детей
Березнюк В.В., Зайцев А.В., Вареня В.Н. Особенности реабилитация позднооглохших взрослых после
кохлеарной имплантации
Березнюк В.В., Ковтуненко А.В., Тымчук С.Н., Бакаев А.А. Заболеваемость и онкологические
результаты лечения больных раком верхнечелюстной пазухи в Днепропетровской области
Березнюк В.В., Чернокур А.А. Использование цефодокса в лечении бактериальных риносинуситов
Богданов В.Вас., Завадский А.В., Богданов В.Вл., Кадыров Р.М. Влияние полипоэтмоидотомии на
обонятельную функцию у больных хроническим полипозным риносинуситом
Богданов В.Вас., Завадский А.В., Богданов В.Вл., Калинкин В.П. Эффективность и прогностическая
ценность курса системных кортикостероидов для терапии нарушений обоняния у больных с
хроническим полипозным риносинуситом
Богданов В.Вас., Завадский А.В., Богданов В.Вл., Дрямина И.А. Состояние обонятельной функции у
больных хроническим полипозным риносинуситом
Богданов В.Вас., Завадский А.В., Богданов В.Вл., Фейзуллаев Р.Ш. Особенности культуральной
адаптации обонятельного теста «sniffin’ sticks» для использования в Украине
Богданов В.Вас., Завадский А.В., Богданов В.Вл., Крылова Т.А., Калинкин В.П. Обонятельная функция
у больных сезонным и круглогодичным аллергическим ринитом
Богданов К.Г., Тагунова И.К., Пошарникова О.П. Шунтирование барабанной полости как метод
лечения экссудативного отита у детей и взрослых
Боенко С.К., Боенко Д.С., Минаев А.А. Особенности калькуллёзного дакриоцистита
Боенко С.К., Гинькут В.Н., Гинькут В.В. Этиология острых гнойных средних отитов в условиях
промышленного региона
Боенко С.К., Кизим В.В., Юренко Е.А. Использование тестов «rsi» и«rfs»в диагностике
ларингофарингеального рефлюкса
Боенко С.К., Кузьменко Д.Е., Кузьменко Е.Я. Состояние микроциркуляции крови в слизистой оболочке
верхних дыхательный путей у пострадавших с термоингаляционными поражениями
Боенко Д.С., Молчан Д.А. Конусно-лучевая компьютерная томография в изучении особенностей
строения клиновидной пазухи
Бондаренко А.А., Золотарева М.А., Завадский А.В., Колисниченко А.И., Гузенюк П.В., Шалабасова
А.П., Фрейтор Т.М. Абсцедирующие струмиты, осложненные стенозом гортани, медиастинитом
Бондаренко А.А., Садогурская Е.С., Колисниченко А.И., Гуляева Л.В., Завадский Н.В., Зубко С.А.
Посттравматический разрыв нижней трети трахеи и пищевода

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

2
5
6
7
7
9
10
10
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38

343

Борисенко О.Н., Сушко Ю.А., Сребняк И.А., Прокопенко Е.Е., Джус В.Т., Шевченко Т.А. Как избавиться от трепанационной полости в сосцевидном отростке при открытом варианте тимпанопластики
Бортнік В.А., Шевага Б.І., Багрій П.М., Береговий Д.В., Чортківська Л.А., Гілейко Н.С.
Застосування спрею для горла “Аква Маріс” в комплексному лікуванні лакунарної ангіни у дорослих
Бредун А.Ю., Мельников О.Ф. Иммунологические аспекты выбора метода лечения патологии небных
миндалин у детей
Бурлака Ю.Б., Шукліна Ю.В., Гринь Н.В., Верьовка С.В. Дослідження кількісного вмісту та розподілу
вільних амінокислот в плазмі крові хворих на запальні та онкологічні захворювання верхніх дихальних
шляхів в доопераційний період
Вавилова А.А. Использование приемов отоневрологического осмотра в амбулаторной практике
Вакуленко Л.М. Психологічний розвитку дітей з вродженою і долінгвальною сенсоневральною
приглухуватістю та глухотою
Ванченко В.М., Комашко Н.А., Геник Я.І., Ванченко Н.В. Використання транексамової кислоти в ЛОРхірургії
Ванченко В.М., Комашко Н.А., Деркач М.І. Імунодіагностика алергічних захворювань
Ватанская И.Ю., Деменков В.Р., Приставко Т.М. Патологии верхних дыхательных путей у
горнорабочих угольных шахт
Винничук П.В., Тимен Г.Э., Руденька Е.Л, Мудрый А.С. Хирургия частичных дефектов ушных раковин
Вівчар В.Я., Мальована І.В., Мальований В.В., Протасевич Г.С., Гавура І.А. Інтраопераційні
ускладнення трахеотомії
Гайовий В.П. Цереброангіоневрологічні девіації у хворих з вестибулярними розладами судинної
етіології
Гарюк О.Г., Меркулов А.Ю., Нечипоренко А.С., Чмовж В.В. Динамика изменения давления воздуха в
верхнечелюстной пазухе при дыхании носом в норме
Гарюк О.Г., Нечипоренко А.С., Чмовж В.В. Особенности идентификации фаз носового дыхательного
цикла
Гарюк Г.І., Філатова І.В., Головко Н.А., Головко А.М. Значення деяких лабораторних тестів для
визначення тактики лікування риносинуситів у дітей з паразитозами
Гинькут В.Н. Применение мирамидеза при отомикозах
Гинькут В.Н., Андреев В.Н. Применение мирамистина при местном лечении острых гнойных средних
отитов
Говда О.В., Протасевич Г.С., Ніколов В.В., Кицай Г.П., Чортківський Т.В., Войнаровський І.В.
Сторонні тіла та сірковий корок зовнішнього слухового ходу
Голубок-Абизова Т.М., Дєєва Ю.В. Медичний супровід електроакустичної корекції слухових вад у
хворих з хронічною сенсоневральною приглухуватістю
Голованов А.Е. Компьютерная стабилометрия, как метод профессионального отбора лиц на должности с
риском укачивания
Голованов А.Е., Коровин П.А. Спектр микробной флоры слизистой оболочки полости носа в
послеоперационном периоде
Голубок-Абизова Т.М., Шкоба Я.В. Аудіологічна реабілітація: етапи, проблеми, перспективи
Горішній І.І., Кривша В.В., Павлишин Ю.Д. Віддалені результати комплексного лікування хворих на
хронічний секреторний середній отит
Горішній І.І., Павлишин Ю.Д., Горішня О.І. Показання до міринготомії і шунтування барабанної
перетинки, профілактика ускладнень на передопераційному етапі
Губин Н.В., Кравченко Ю.Н., Гарюк Г.И., Губин В.Н., Чуваков В.Л. Редкий случай саркомы Капоши c
повреждением ЛОР-органов при судебно-медицинской экспертизе
Горохов А.А., Миронов В.Г., Козадаев Ю.Ю., Паневин П.А. Особенности формирования санитарных
потерь ЛОР-профиля при экстремальных ситуациях
Гофман В.Р., Гофман В.В. Современные лазерные технологии в лечении больных хроническим
декомпенсированным тонзиллитом
Гуляева Л.В., Баньковская Е.Л., Коровайко Т.И. Боль в горле у детей
Гуляева Л.В., Баньковская Е.Л., Муранова В.В., Коровайко Т.И. Проблема заложенности носа в
педиатрической практике
Гуляева Л.В., Золотарева М.А. 25 лет оториноларингологическому отделению Крымского
Республиканского учреждения «Детская клиническая больница»
Гуляева Л.В., Золотарева М.А., Стадничук Н.А., Муранова В.В. Эндоскопическая органосохраняющая
аденотомия
Гуляева Л.В., Муранова В.В., Баньковская Е.Л. Что нужно Вашему ребенку с заложенностью носа?
Деменков В.Р., Приставко Т.М., Деменков И.В. Современные методы обезболивания при подслизистой
резекции носовой перегородки
Деменков И.В., Приставко Т.М., Ватанская И.Ю., Деменков В.Р. Противомикробное и
противовоспалительное действие йоддицерина у больных с острым гнойным гайморитом

344

39
40
41
42
105
43
44
340
45
47
46
47
48
49
50
51
52
53
55
107
106
56
57
58
60
107
108
61
62
63
65
66
68
67

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Дерев’янко М.І., Бачинський І.В., Мельничук В.В. Сенсибілізація на важкі метали у хворих на
алергічний риніт
Диденко В.В., Гусаков А.Д., Диденко В.И. Площадь остова перегородки носа и его деформаций. Ее
значение в выработке адекватного хирургического лечения
Діхтярук О.В. Використаня пробіотика «Лакто» в схемі комплексного лікування хронічного
атрофічного фарингіту
Дячук В.В., Дячук В.В. Кріогенне лікування доброякісних пухлин ЛОР-органів у дітей
Дячук В.В., Дячук В.В. Віддалені результати кріохірургічного лікування дітей з хронічним тонзилітом
Дячук В.В., Дячук В.В. Діагностика та лікування фіброзної дисплазії верхньої щелепи у дітей
Дячук В.В., Дячук В.В., Кампі Ю.Ю. Функціональний стан гортані і трахеї у хворих дітей, які перенесли
інтубацію
Дячук В.В., Дячук В.В., Семеняк М.І. Особливості ЛОР-захворюванності в будинку дитини
Евчев Ф.Д., Зайцева М.А. Обоснованность терминологии: опухоли фаринго-парафарингеальной области
Евчев Ф.Д., Зайцева М.А., Титаренко О. В. Дифференциальная диагностика патологии фарингопарафарингеальной области по интраскопическим признакам
Евчев Ф.Д., Зайцева М.А., Титаренко О.В., Чернышева И.Э. Клиническая симптоматика патологии
глоточной порции околоушной слюнной железы
Евчев Ф.Д., Пионтковская М.Б. Эффективность лечебных компонентов при распространенном раке
околоносовых пазух
Євчев Ф.Д., Гаєвський В.В., Титаренко О.В., Чернишова І.Е., Гаєвська К.Д. Клінічне значення
комплексної діагностики фонових станів слизової оболонки гортані
Євчев Ф.Д., Гаєвський В.В., Гаєвська К.Д. Інтраопераційна візуалізація пухлинного ураження при
хірургічному втручанні у хворих на рак гортані з Т1-Т2
Євчев Ф.Д., Кресюн В.Й., Гаєвський В.В., Гаєвська К.Д. Застосування епобіокрину в ЛОР-практиці
Желтов А.Я., Гусаков А.Д., Костровский А.Н., Фурик А.А. Особенности строения носоглотки у детей
болеющих экссудативным средним отитом в прошлом перенесших аденотомию
Журавлев А.С., Калашник М.В. Особенности клинического течения и характер лечебной тактики при
флегмонах шеи и медиастините
Журавлев А.С., Калашник М.В., Коноз В.П., Калашник Ю.М., Ященко М.И. К вопросу лечебной
тактики при носовых кровотечениях
Журавлев А.С., Шушляпина Н.О. Оценка состояния мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки
верхнечелюстной пазухи при различных формах гайморита
Журавлев А.С., Ященко М.И., Шушляпина Н.О., Бондаренко О.В., Карчинский А.А. Анализ
обращаемости больных за неотложной помощью с подозрением на инородные тела ЛОР-органов
Журавлев А.С., Ященко М.И., Шушляпина Н.О., Бондаренко О.В. Использование Эдема в комплексном
лечении больных с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух
Журавльов А.С., Лупир А.В., Міщенко О.М., Коцюра Л.П. Клініко-популяційний аналіз госпіталізованої
захворюваності на поліпозний риносинуїт серед мешканців м. Харкова та області
Заболотная Д.Д., Потапов Е.В., Семенюк В.П., Мельников О.Ф. Обоснование проведения
иммунореабилитации у детей после аденэктомии
Заболотний Д.І., Карась А.Ф., Карась Г.А., Кривохатська Л.Д., Грушовий В.А. Дослідження
особливостей взаємодії модифікованого біоактивного керамічного матеріалу «СК-синтекістка» з
клітинами при культивуванні in vitro
Заболотний Д.І., Самбур М.Б., Савченко Т.Д., Шукліна Ю.В., Кривохатська Л.Д., Заєць Т.А.,
Тимченко С.В., Тимченко М.Д., Сидоренко Т.В. Динаміка показників системного та локального
імунітету у хворих на папіломатоз гортані після комплексного лікування з використанням
профілактичної квадривалентної вакцини «Гардасил»
Заболотний Д.І., Татарчук Т.Ф., Яремчук С.Е., Макарчук М.Ю., Весельский С.П.,
Макаренко Г.І. Дослідження складових назального секрету, що виникають під час вагітності
Заболотный Д.И., Мельников О.Ф. Принципы и подходы к иммунотерапии при лечении
воспалительных заболеваний в отоларингологии
Завалий М.А., Завалий А.А., Балабанцев А.Г., Гончарук В.П. Сравнительная оценка эффективности nацетилцистеина и секретолитика растительного происхождения в раннем послеоперационном периоде у
пациентов, перенесших операцию на перегородке носа
Завалий М.А., Завалий А.А., Гончарук В.П., Орел А.Н., Гусарова Ю.В., Штырков В.В.,
Шаланин В.В. Эстезионейробластома
Завалий М.А., Орел А.Н., Балабанцев А.Г. Реабилитация пациентов после оперативных вмешательств на
внутриносовых структурах
Завалий М.А., Орел А.Н., Балабанцев А.Г. Влияние дезоксирибонуклеината натрия на ультраструктуру
мерцательного эпителия в условиях экспериментального гнойного риносинусита
Заєць Т.А., Тимченко М.Д., Писанко В.М., Мельников О.Ф. Показники гуморального імунітету у дітей з
хронічним рецидивуючим риносинуситом після лікування та застосування бронховаксому або ехінацеї

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

69
70
70
71
72
73
74
75
78
79
78
81
76
77
80
82
109
84
86
87
87
84
88
89

91
92
90
93
94
95
96
103

345

Зайцев В.С., Носивец С.М., Моргун О.В., Зотов С.М. Современные высокие технологии в
дифференциальной диагностике риногенных и одонтогенных гайморитов
Запорощенко А.Ю., Кравченко С.В., Чемеркин А.С., Рыльская О.Г., Пелешенко Н.А.,
Смагина Т.В. Опыт лечения больных с экссудативным средним отитом
Запорощенко А.Ю., Паламар О.И., Гук А.П., Кравченко С.В. Особенности лечения больных с
акустической невриномой
Запорощенко А.Ю., Рыльская О.Г., Кравченко С.В., Пелешенко Н.А., Рыскаль Т.А. Тактика лечения
больных острым среднем отитом в современных условиях
Зинченко Д.А., Заболотная Д.Д., Пелешенко Н.А., Гайдук В.Д., Сарнацкий К.С.,
Шафинский О.В. «Доктор, помогите, у меня большой горбатый нос!» (хирургия деформаций костнохрящевого свода наружного носа)
Зинченко Д.А., Пелешенко Н.А., Заболотная Д.Д., Гайдук В.Д. Клинические аспекты
предоперационной подготовки при ринопластике
Иванов В.П., Полоников В.А., Мезенцева О.Ю., Бушуева О.Ю., Воробьева А.А. Роль полиморфизмов
генов ферментов глутатион-S-транфераз (GSTT1, GSTM1) в развитии полипозного этмоидита
Калинкин В.П., Гуляева Л.В., Богданов В.В., Иванов С.Е.
К вопросу о кадрах отоларингологов в условиях реформирования системы здравоохранения в Украине
Каширин В.А. Проблемы статистического анализа результатов клинических исследований
Кизим В.В., Юренко Е.А., Кизим Я.В. Комплексная терапия больных с гранулемами гортани на фоне
ларингофарингеального рефлюкса
Кизим В.В., Юренко Е.А., Попов А.В. Полинеоплазии с поражением гортани
Киселев А.С. Гранулирующий наружный отит и его лечение
Киселев А.С. Рентгенологичесий синусит и девиация перегородки носа
Кицай Г.П., Стахів О.В., Мацькевич О.В., Гарасимів А.І., Гайдучик І.Я., Чортківська Л.А.
До питання місцевого лікування лакунарної ангіни у дорослих
Кійко Ф.Ю., Протасевич Г.С., Гавура І.А., Мальована І.В., Рудяк Г.П. Двобічний паратонзилярний абсцес
Кіцера Ол.Ом. Злоякісний некротичний зовнішній отит
Кіцера Ол.Ом. Аудіометрія та тінітометрія при суб’єктивному вушному шумі
Кіщук В.В., Барціховський А.І., Завадський Є.Д., Шетманюк Г.В., Бондарчук О.Д. Випадки злоякісних
новоутворень верхніх дихальних шляхів у хворих на склерому: бібліографічний огляд
Кіщук В.В., Барціховський А.І., Шетманюк Г.В., Завадський Є.Д., Лобко К.А. Склерома в країнах Азії
Кіщук В.В., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Лобко К.А., Барцихівський А.І., Стечишин О.О.
Метод лікування перелому лобних кісток
Кіщук В.В., Дмитренко І.В., Бондарчук О.Д., Лобко К.А., Барцихівський А.І. Роль показників імунітету
у діагностиці та лікуванні склероми
Кіщук В.В., Лобко К.А., Бондарчук О.Д., Дмитренко І.В., Лобко А.Д., Барціховський А.І. Тактика
підходу до діагностики і лікування «сигнальних» носових кровотеч
Климнюк Г.І., Павлик С.В., Писанко В.М. Сучасні принципи лікування злоякісних пухлин м’яких
тканин голови та шиї у дітей
Климов А.Н. Комплексный подход к хирургическому лечению пациентов с осложнениями после
трахеостомии
Клочков Є.І., Сушко Ю.О., Борисенко О.М., Папп О.В. Особливості морфології пухлин основи черепа
ділянки яремного отвору скроневої кістки
Клочков Є.І., Сушко Ю.О., Борисенко О.М., Папп О.В. Еозинофільна гранульома скроневої кістки з
ураженням лімфатичних вузлів шиї
Ковалик А.П., Говда О.В., Стахів О.В., Ніколов В.В. Гіперпластичні вузлики голосових складок
Ковалик А.П., Протасевич Г.С., Ніколов В.В., Яшан А.О., Чортківський Р.Т. Неспецифічні
гранульоми гортані
Ковтуненко О.В., Тимчук С.М., Березнюк Д.В., Пославська О.В. Аналіз процесів неоваскулогенезу на
основі показників експресії маркеру фактору росту ендотелію судин (vegf) у хворих на рак ротової
частини глотки
Кокоркин Д.Н. Эффективность комбинированного назального спрея на основе морской воды в лечении
детей и подростков с хроническими гнойными средними отитами
Кокоркин Д.Н. Особенности патогистологии агрессивной детской холестеатомы
Коляда Н.А., Максимовская А.Н. Орофарингеальные проявления гастроэзофагиальной рефлюксной
болезни у детей
Комашко Н.А., Ванченко В.М., Багрій М.М., Геник Я.І., Ванченко Н.В. Патоморфологія назального
поліпозу на фоні бронхіальної астми
Кононов А.Е. Показатели тимпанометрии в ранней диагностике слуховых нарушений у рабочих
«шумовых» профессий судоремонтного производства
Корицький В.Г., Береговий Д.В., Шевага І.В., Добощук Л.Р., Чортківський Р.Т., Левчук В.А.
Тонзипрет в лікуванні фолікулярної ангіни у дітей

346

97
99
100
101
104
104
144
110
111
114
115
117
118
119
116
120
120
121
122
123
124
125
126
127
129
128
130
132
134
135
137
138
139
140
141

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Корицький В.Г., Говда О.В., Яшан О.І., Яшан А.О., Чортківський Р.Т. Доброякісні новоутвори верхніх
дихальних шляхів
Корицький В.Г., Гомза І.М., Береговий Д.Д., Чортківський Т.В., Добощук Л.Р., Багрій П.М.
Застосування Тонзильгону Н в лікуванні лакунарної ангіни у дітей
Косаківська І.А., Куркова О.В. Використання електрозварювальної технології при хірургічних
втручаннях на вусі у дітей
Косаковський А.Л., Біц В.П., Косаківська І.А., Шатець В.О. Досвід застосування препарату Називін
Сенситив при лікуванні гострого риніту та риносинуїту у дітей
Косаковський А.Л., Сегал В.В., Шатець В.О. Лікування захворювань біляносових пазух та порожнини
носа у онкогематологічних дітей
Косаковський А.Л., Шатець В.О. Сучасні підходи до діагностики ювенільного респіраторного
рецидивуючого папіломатозу
Кот Л.В., Пархоменко Т.А., Целикова А.О. Послеоперационное ведение больных, страдающих
гипертензивным синдромом
Котурбаш Р.Й., Заставна О.М., Попович В.І., Процюк І.В., Семенюк В.П., Пілецька Л.І.
Досвід організації кабінету слухомовної реабілітації в Івано-Франківській області
Котурбаш Р.Й., Попович В.І., Процюк І.В., Заставна О.М. Застосування арт-терапії у роботі з дітьми
із особливими потребами
Кравченко С.В., Запорощенко А.Ю. Использование биоимпланта «тутопласт» кость в реконструктивной
хирургии среднего уха
Кравченко Ю.Н., Гарюк Г.И., Губин Н.В., Сапелкин В.В., Губин В.Н. О значении судебно-медицинской
экспертизы при установлении ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей врачом
отоларингологом
Кривохатська Л.Д., Карась А.Ф., Карась Г.А., Яценко Т.О., Чайка С.П., Дубок О.В., Грушова О.А.
Скринінгові дослідження особливостей взаємодії композитних матеріалів з клітинами in vitro
Крук М.Б., Крук М.М. Алгоритм комплексного лікування тубарної дисфункції
Крук М.Б., Крук М.М. Роль сеансів рефлексотерапії та гіпербарооксигенізації (ГБО) в
комплексному лікуванні тубарної дисфункції
Кузьмук І.О. Варикоз кавернозної венозної системи нижніх носових раковин у хворих на вазомоторний
риніт на фоні викривлення носової перегородки
Лайко А.А., Гавриленко Ю.В., Павловська Н.Ю., Сегал В.В., Шух Л.А. Особливості зупинки кровотечі
при оперативних втручаннях у дітей на лімфаденоїдному глотковому кільці під загальним знеболенням
Лайко А.А., Гавриленко Ю.В., Осадча Т.М. Порушення голосу органічного генезу у дітей
Лайко А.А., Мельников О.Ф., Гавриленко Ю.В. Сучасні методи діагностики і лікування запалення
слухової труби у дітей
Ламза О.Е., Ковтуненко В.В., Бородуля Л.В. Організація роботи отоларингологів в приймальному
відділенні лікарні інтенсивного лікування
Левицька С.А., Понич О.М., Співак О.Г. Генетична детермінованість розвитку хронічного запального
процесу в навколоносових синусах
Лешак В.І., Попович В.І., Дячун Н.Ю., Жолудєва Л.О. Роль імунологічних маркерів в діагностиці раку
носоглотки
Лившиц О.Д., Вареня В.Н. Наш опыт работы по реабилитации слуха и речи у взрослых пациентов с
бинауральным слухопротезированием
Лившиц О.Д., Рудая Е.А. Методы настройки слуховых аппаратов при различных формах тугоухости.
Что выбрать?
Лукач Е.В., Діхтярук В.Я., Сережко Ю.О., Красій Р.І., Стрежак В.В., Пашковський В.М.
Результати лікування хворих із злоякісними новоутвореннями ротової частини глотки
Мальована І.В., Протасевич Г.С., Ніколов В.В., Яшан О.І., Чортківський Т.В. Запальні та інші
захворювання зовнішнього слухового ходу
Мальована І.В., Протасевич Г.С., Саврас В.З., Могитич М.М., Дужик У.Р. Місцеве лікування
хронічного гнійного верхньощелепного синуїту
Мальована І.В., Протасевич Г.С., Яшан А.О. Лікування хронічного гнійного верхньощелепного синуїту
препаратами прополісу
Мальована І.В., Протасевич Г.С., Яшан О.І. Наукова і навчально-методична діяльність викладачів, які
працювали на кафедрі оториноларингології в минулому
Мамедова Л.В. Способ исследования психоэмоционального состояния больных хроническим гнойным
средним отитом
Маршал О.Н., Соломенцева О.Н. Наша тактика ведения больных с секреторным отитом
Мельник Я.С., Хоружий І.В., Ніколов В.В., Яшан К.О., Яшан А.О. Комплексне лікування гострого
гнійного верхньощелепного синуситу з застосування називіну у дорослих
Мельников О.Ф., Бредун А.Ю. Иммунологические аспекты выбора метода лечения патологии небных
миндалин у детей

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

142
144
146
146
147
149
150
150
151
153
152
155
156
157
158
159
159
160
161
162
163
164
164
165
166
169
171
172
175
176
177
179

347

Мельников О.Ф., Самбур М.Б., Заболотна Д.Д., Сидоренко Т.В., Рильська О.Г., Пелешенко Н.О.
Порівняльне вивчення показників імунологічної реактивності дослідних тварин при різних схемах
імунізації бактеріальними та вірусними антигенами
Мельников О.Ф., Заяц Т.А., Левандовская В.И., Тимченко С.В. Влияние тонзилотрена на реакции
иммунитета клеточного типа у больных хроническими воспалительными заболеваниями верхних
дыхательных путей
Мельников О.Ф., Пелешенко Н.А. Экспериментальное обоснование использования фитопрепарата
Имупрет для усиления локального и системного гуморального противовирусного иммунитета
Мельников О.Ф., Попович В.И., Герич О.М. Сенсибилизация к грибковым аллергенам у больных
полипозным риносинуситом
Мельников О.Ф., Пухлик С.М., Юревич Н.А. Иммунологические особенности больных аллергическим
ринитом с поливалентной сенсибилизацией к внутрижилищным аллергенам
Мельников О.Ф., Тимченко М.Д., Цимар А.В., Мурзина Э.А. Влияние препарата Ангиноваг на
показатели местного иммунитета в ротоглотке больных хроническими воспалительными заболеваниями
верхних дыхательных путей
Мельников О.Ф., Тимченко С.В., Тимченко М.Д., Волосевич Л.І., Поляковська О.О. , Смагіна Т.В.,
Заболотна Д.Д., Зарицька І.С., Нестерчук В.І. Особливості впливу імунотропних препаратів
бактеріального походження на часто хворіючих пацієнтів з різним станом піднебінних мигдаликів
Мельников О.Ф.,. Марушко Ю.В, Тимченко М.Д., Добриди М.Г. Оценка состояния местного
иммунитета в ротоглотке детей с хроническим тонзиллитом и острым фарингитом при терапии с
использованием препарата Лизак
Минина А.Ю. Борисенко О.Н. Транслабиринтный доступ в лечении больных акустической невриномой
Мінін Ю.В., Карась А.Ф., Карась Г.А., Кучеренко Т.І., Латишевська Г.В. ,Чайка С.П.
Клінічні прояви та особливості морфофункціонального стану слизової оболонки порожнини носа хворих
на хронічний вазомоторний риніт
Мінін Ю.В., Карась А.Ф., Кучеренко Т.І., Карась Г.А. Сучасні можливості фонохірургії при органічних
дистоніях
Мінін Ю.В., Кучеренко Т.І., Покришень Д.О. Вибір раціональної фонохірургії
Мітін Ю.В., Шиян С.П. Особливості змін окисного гомеостазу у хворих з поліпозним риносинуїтом
Мітін Ю.В., Васильєв В.М., Науменко О.М., Дєєва Ю.В., Біль Н.О. Наш досвід лікування хворих з
флегмонами шиї
Мітін Ю.В., Дідковський В.Л., Терентьєва К.Я. Результати інтраопераційного застосування ЗТП після
тонзилектомії проведеної під місцевою анестезією
Мітін Ю.В., Коновалов С.Е. Вплив хірургічного відновлення кровоплину на стан слухового аналізатора
у пацієнтів з екстравазальною комрпессією вертебральних артерій
Мітін Ю.В., Криничко Л.Р., Мотайло А.В. Лікувальна тактика при одонтогенній патології
верхньощелепної пазухи
Мітін Ю.В., Островська О.О. Лікування раніше оперованих хворих з приводу хронічного поліпозного
етмоїдиту
Мітін Ю.В., Тарасенко М.В. Характеристика морфологічних змін структур внутрішнього вуха у щурів
при моделюванні гіпотиреозу
Міщанчук Н.С., Трунова Р.О. Стан хронічної вестибулярної дисфункції у ліквідаторів наслідків аварії на
ЧАЕС у динаміці довготривалого (27 років) моніторингу
Молочек Ю.А., Готюк Ю.О. Діагностика і лікування новонароджених з атрезією хоан
Назарук Е.И., Гончарук В.П., Ободяк Д.Л., Калинкина Н.А. Применение ларингеальной маски при
анестезиологическом пособии в ЛОР-хирургии
Нечипоренко П.В. Применение аутохряща при открытом варианте тимпанопластики
Никулин М.И., Никулин И.М., Костровский А.Н. Наш подход к лечению мицетом верхнечелюстных синусов
Ніколов В.В., Башинський В.А., Протасевич Г.С., Говда О.В., Дужик У.Р. Захворювання зовнішнього носа
Ніколов В.В., Протасевич Г.С., Дужик У.Р., Бортнік В.А., Рудяк Г.П. Зв’язок хронічного тонзиліту з
псоріазом
Ніколов В.В., Протасевич Г.С., Яшан К.О. Лікування гострого дифузного зовнішнього отиту
препаратами прополісу у дорослих
Ніколов В.В., Протасевич Г.С., Яшан О.І., Яшан А.О., Чортківський Т.В. Захворювання вушної
раковини
Ніколов В.В., Хоружий І.В., Багрій М.П., Зінько А.В. Мікофін у місцевому лікуванні грибкового
ураження шкіри зовнішнього слухового ходу у дорослих
Никулин М.И., Никулин И.М., Костровский А.Н. Наш подход к лечению мицетом верхнечелюстных
синусов
Новакова В.В., Баньковская Е.Л., Муранова В.В., Малюгина Т.Л. Особенности узелков голосовых
складок в детском возрасте
Омерова Л.М., Шербул В.И. Новая доказательная база – новый взгляд на «Синуфорте»

348

183
179
181
181
182
185
184
180
190
185
187
188
196
191
192
193
194
195
196
197
199
201
203
204
205
206
207
208
210
211
212
341

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Остапченко В.П., Протасевич Г.С., Гавура І.А., Говда О.В. Гіпербарична оксигенація в комплексному
лікуванні сенсоневральної приглухуватості
Паламарчук В.В., Яценко Л.Д. Систематизація препаратів платини різних поколінь, які застосовуються в
ЛОР-онкології
Паламарчук В.В., Яценко Л.Д., Пашковський В.М. Протидія болю у онкоотоларингологічних хворих
Паламарчук В.В., Яценко Л.Д., Пашковський В.М. Лікування локальних хіміопроменевих ускладнень у
ЛОР-онкологічних хворих
Пантюхин Ю.Н. К вопросу о хирургическом лечении отгематом
Папп О.В., Борисенко О.М. Хірургічна анатомія ретрофаціального доступу до яремного отвору
Пилипюк Н.В., Гобжелянова Т.А., Пилипюк Д.Н. Онкологические аспекты хронического ларингита
Писанко В.М., Мельников О.Ф., Б.М.Миронюк, Коберник О.В., Кобзарук Л.І., Тимченко С.В., Сапіжак
І.І., Смолянинова І.І. Імунологічний статус дітей з хронічними рецидивуючими риносинуситами та
можливість його корекції
Писанко В.Н., Климнюк Г.И., Чубко С.П., Кравченко С.В. Лечение детей со злокачественными
опухолями ЛОР-органов
Пискунов С.З., Певчев В.А., Барбашев С.В. Играют ли роль в патогенезе хронического тонзилита
петрификаты в небных миндалинах?
Піонтковська М.Б., Пилипюк М.В., Юрін О.С., Чумаков О.М., Гобжелянова Т.О., Пилипюк Д.М.
Оптимізація післяопераційної променевої терапії у комплексному лікуванні розповсюдженого раку
навколоносових порожнин
Плаксивий О.Г., Воєвідка Г.С., Калуцький І.В., Чфурко Т.Г., Цуркан М.М., Кульчицька Т.Л., Мазур
О.О. Ефективність ендоларингеальних втручань при прямій піднаркозній ларингоскопії за матеріалами
ЛОР-центру ОКЛ
Плаксивий О.Г., Ванкевич В.С., Яцків В.В., Лудин О.І. Використання ЯМІК-катетеру у лікуванні атрезії хоан
Плаксивий О.Г., Ільянцева Г.П., Калуцький І.В., Цуркан М.М., Мазур О.О., Яцків В.В., Лека І.Є.
Кохлеарна імплантація як етап відновлення слуху в контексті діяльності дитячої сурдологічної служби
Чернівецької області
Плаксивий О.Г., Яцків В.В., Ванкевич В.С., Лудин О.І. Мельник Є.С., Квасницький І.Б. Пристрій для
місцевого впливу дозованим від’ємним тиском у комплексному лікуванні кохлеарного невриту
Попович В.І., Ванченко В.М., Дудій П.Ф., Рижик В.М., Геник Я.І. Радіоіндукований рак як тяжке
віддалене променеве ускладнення
Попович В.І., Кошель І.В., Пілецька Л.І., Семенюк В.П. Лікування хронічних риносинуїтів,
асоційованих із порушенням трансмембранного переносу хлору у дітей
Почуева Т.В., Харченко Е.И. Динамика функции обоняния у больных с острым риносинуситом
Почуєва Т.В., Ямпольська Є.Є., Сапожнікова І.М., Сапожніков О.В. Нові підходи до визначення
мікробного пейзажу ротової порожнини і структур лімфо-аденоїдного кільця при сполучений запальній
патології у дітей
Приставко Т.М., Деменков В.Р., Деменков И.В. Динамика изменений характера оперативных
вмешательств у больных хроническим гайморитом
Приступа И.В., Чухольская Н.А., Сятковская Ю.В. Использование гомеопатических препаратов в
комплексном лечении хронических тонзиллитов
Протасевич Г.С. Аденотомія у дітей першого року життя з власної оториноларингологічної практики
Протасевич Г.С. До питання про ускладнення тонзилектомії у малих дітей
Протасевич Г.С. Основні віхи трудової і творчої діяльності мого вчителя
Протасевич Г.С. Сторонні тіла глотки
Протасевич Г.С., Гавура І.А., Дужик У.Р., Андрейчин Ю.М. Конхотомія
Протасевич Г.С., Мальована І.В., Яшан О.І., Корицький В.Г., Чортківський Р.Т. Тонзилектомія
Протасевич Г.С., Ніколов В.В., Дужик У.Р. Позитивний вплив тонзилектомії на прояви псоріазу
Протасевич Г.С., Яшан Л.В., Добощук Л.Р., Чортківський Т.В., Ткачук В.М. Пункція верхньощелепної пазухи
Протасевич Г.С., Яшан О.І., Андрейчин Ю.М., Яшан К.О., Говда О.В., Новіков С.В., Левчук В.А.
Місцева фармакотерапія загостреного хронічного гнійного мезотимпаніту з використанням комбінилу
дуо у дорослих
Протасевич Г.С., Яшан О.І., Гавура І.А. Історія оториноларингології Тернопільщини
Протасевич Г.С., Яшан О.І., Герасимюк М.І., Мацькевич О.В., Войнаровський І.В. Загальне
медикаментозне лікування гострого верхньощелепного синуїту
Пухлик С.М. Наш опыт терапии экссудативных риносинуситову больных с аллергическими
заболеваниями
Пухлик С.М., Бучацкий М.С., Щелкунов А.П. Информативность двухмерной ультразвуковой
диагностики при экссудативных формах синуситов
Пухлик С.М., Дедикова И.В. Анализ результатов специфической иммунотерапии у пациентов с
различными вариантами полисенсибилизации
Пухлик С.М., Довженко В.В., Кузнецов Н.В. Ангиографическая диагностика и эндоваскулярное лечение
профузных рецидивирующих носовых кровотечений

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

213
214
215
215
216
216
217
218
218
219
220
221
222
223
224
224
225
226
228
229
230
245
246
247
248
232
233
235
242
236
239
241
249
251
251
253

349

Пухлік С.М., Піонтковська М.Б., Осадчук А.М., Суворкіна А.О. Постімплантаційна хвороба
верхньощелепної пазухи: запалення чи дистрофія?
Пухлик С.М., Щелкунов А.П., Титаренко О.В., Бучацкий М.С. Подходы к антибактериальной и
антимикотической терапии больных острыми риносинуситами купального сезона
Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Арттерапия (АТР) у больных с ограниченными сенсорными
возможностями (ОСВ) (сенсоневральными нарушениями слуха (СННС))
Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Интегративный подход и интегративная психотерапия (ИТП) у детей с
ограниченными сенсорными возможностями (ОСВ) в сочетании с аутизмом (А) и аутического круга
расстройствами (АКР)
Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Особенности проявления алекситимии (АЛТ) и эллюзии (ЭЛ) у детей с
сенсоневральным нарушением слуха (СННС)
Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Поведенческая психотерапия (ППТ) у детей с ограниченными
возможностями (в т.ч. сенсоневральными нарушениями слуха (СННС) в сочетании с аутизмом (А) и
аутического круга расстройствами (АКР)
Рахманов В.М., Рахманов Р.В. Телесно-ориентированная психотерапия (ТОП) у детей с ограниченными
сенсорными возможностями (ОСВ) в сочетании с аутического круга расстройствами (АКР)
Рижик В.М., Скорохода А.О., Попович В.І., Дудій П.Ф. Доброякісні пухлини вуха: можливості точної
діагностики
Розкладка А.И., Журавлев А.С., Демина Е.В. Результаты коррекции сенсоневральных нарушений слуха
и церебральной гемодинамики у пользователей плееров
Розкладка А.І., Лоза Т.П., Бєлякова І.А., Холоденко Т.Ю., Луценко В.І., Чайка С.П. Аналіз порушень
слуху у дітей за статистичними даними МОЗ України
Розкладка А.І., Холоденко Т.Ю., Бєлякова І.А., Микитенко Д.О., Луценко В.І., Лоза Т.П.
Особливості молекулярно-генетичних змін у дітей з вродженою долінгвальною сенсоневральною
приглухуватістю та глухотою
Розкладка А.І., Бєлякова І.А., Холоденко Т.Ю., Луценко В.І., Лоза Т.П., Чайка С.П. Скринінгове
обстеження слуху у новонароджених та дітей раннього віку
Селезнев К.Г., Берест И.Е., Хомяков К.А. Морфотип фаций носового секрета при различных формах
риносинусита
Селезнев К.Г., Климов З.Т., Уткина А.В. Наш опыт лечения злокачественных опухолей
верхнечелюстной пазухи Т-3,4
Селезнев К.Г., Андреев П.В., Харьковский А.В., Сердюк С.Н., Алагос Ю.В. Клинико-иммунологические
паралели различных форм острого тонзиллита
Селезнев К.Г., Малеев О.В., Долженко С.А., Сердюк С.Н. Диагностика и лечение ранней стадии рака гортани
Селезнев К.Г., Сердюк С.Н., Кардаш К.А., Долженко С.А., Андреев П.В. Опыт применения
современных материалов при лечении назальной ликвореи
Сережко Ю.О. Якість життя хворих на рак верхніх дихальних шляхів ІІІ-ІV стадії при хіміопроменевому
лікуванні
Ситухо М.И. Оценка безопасности интратимпанального введения глюкокортикоидов
Скорая Н.В., Скорий Є.Г., Резніченко Ю.Г., Пантюшенко Л.І. Зміни мікробного пейзажу ротоглотки у
пацієнтів з ЛОР-патологією і застосування сімейної корекції для лікування
Скоробогатый В.В., Каргальская Н.И. К вопросу лечения аллергического ринита у больных
бронхиальной астмой
Скорый Е.Г., Окул Т.И., Стельмах О.В., Малюга В.Г., Пантюшенко Л.И. Оптимизация лечения
хронического риносинусита у детей с муковисцидозом
Соннік Н.Б., Подовжній О.Г., Алатар Джабер, Лобурець А.В. Комплексне лікування аденоїдитіву дітей
Сребняк И.А., Сушко Ю.А., Борисенко О.Н., Кизим А.И. Врожденная и приобретенная холестеатома
среднего уха – наш взгляд на патогенез
Стрежак В.В., Сережко Ю.О., Діхтярук В.Я., Лукач Э.В. Ефективність методів спеціального лікування
хворих на рак гортані 3-ї стадії (Т3N0M0)
Сушко Ю.А., Борисенко О.Н., Сребняк И.А., Прокопенко Е.Е., Джус В.Т. Результаты билатеральной
кохлеарной имплантации по данным отдела микрохирургии уха и отонейрохирургии ГУ «Институт
отоларингологии им.проф.А.И.Коломийченко НАМН Украины»
Сыроежкин Ф.А., Дворянчиков В.В., Швецова М.В. К вопросу о коррекции смешанной тугоухости
Тагунова И.К., Олешко А.Я., Бахолдина Е.И., Андреев А.В. Оценка уровня эндогенной интоксикации у
больных хроническим тонзиллитом с носительством стрептококковой инфекции до и после криотерапии
Тагунова И.К., Пухлик С.М., Богданов К.Г., Андреев А.В. Дисфагия и гипертрофия язычной миндалины
Талалаенко И.А., Боенко Д.С., Гринчак А.И. Сравнительная характеристика объективных показателей
носового дыхания у больных хроническими синуситами
Тімен Г.Е., Кудь Л.А., Кобзарук Л.І., Руденька К.Л., Сапіжак І.І. Особливості комп’ютерних томограм
скроневих кісток, магнітно-резонасних томограм голови та даних узд судин голови та шиї у дітей із
сенсоневральними ураженнями слуху

350

254
316
255
256
257
258
259
260
261
262
262
263
266
267
264
268
269
270
271
272
273
274
275
275
276
277
278
279
279
280
281

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

Тімен Г.Е., Писанко В.М., Чубко С.П., Кобзарук Л.І. Визначення об’ємних показників ангіофіброми
основи черепа та прогнозування інтраопераційної крововтрати
Тімен Г.Е., Руденька К.Л., Вінничук П.В., Бєлякова І.А., Кудь Л.А. Використання глутаргіну у
комплексній терапії хворих з сенсоневральною приглухуватістю
Тимчук С.М., Ковтуненко О.В., Шпортько Б.В. Роль ультразвукового дослідження у виборі об’єму
шийної дисекції у хворих на рак гортані
Типикин В.П. О возможностях коррекции приобретенных дефектов наружного носа с применением
пластин экофлон
Типикин В.П., Киреев П.В. Местный иммунитет глаз и влияние на него хронического полипозного синусита
Тишко Ф.О., Гичка С.Г., Вільчинський О.І. Клініко-морфологічне обґрунтування тонзилектомії та
абсцестонзилектомії
Тишко Ф.О., Островська О.О., Терещенко Ж.А. Наслідки променевої терапії хворих на рак гортані
Толчинский В.В., Мироненко Н.Г. Характеристика фонации при различных вариантах хирургического
востановления голоса после ларингэктомии
Троян В.И., Синайко И.А., Костровский А.Н. Особенности микроциркуляции у больных раком гортани
T1-2N0M0 на этапе проведения послеоперационного курса лучевой терапии
Троян В.І., Назаренко К.Г., Костровський О.М., Нікулін М.І. Наш досвід об’єктивного дослідження слуху
Троян В.И., Тертышный С.И., Лобова Е.В. Морфологические аспекты радиочастотной термоабляции
плоскоклеточного рака ротового отдела глотки и гортани
Ушаков В.С. Применение клеевых плёнкообразующих композиций при эндоларигеальных оперативных
вмешательствах
Храпко И.М. Клинико-морфологические аспекты строения хряща носовой перегородки
Цимар А.В. Лікувальна тактика при гострому тонзилофарингіті
Цимар А.В., Мельников О.Ф., Тимченко М.Д. Иммуномодулирующая активность цитокинового
«коктейля» при культивировании клеток небных миндалин больных хроническим тонзиллитом с
грибковыми и микробными аллергенами in vitro
Цыган Л.С., Исаченко В.С., Дворянчиков В.В. Бад акустик в схеме лечения хронической
нейросенсорной тугоухости
Чернишева И.Э. Оказание неотложной помощи больным с носовым кровотечением на фоне
гипертонического криза
Чортківський Т.В., Яшан А.О., Яшан К.О., Могитич Д.М., Саврас В.З. Лікування хронічного
фарингіту
Чортківська Л.А., Янюк В.І., Гарасимів А.І., Яшан К.О. Мірамістин в комплексному лікуванні гострого
гнійного верхньощелепного синуситу у дорослих
Чухольская Н.А., Приступа И.В., Сятковская Ю.В. Опыт применения гомеопатических препаратов в
лечении аллергического ринита в амбулаторной практике
Шаменко В.А., Жакова В.Н., Лихолат Е.В. Наш опыт лечения осложненных острых средних отитов у детей
Шевага І.В., Бортнік В.А., Багрій П.М., Чортківська Л.А., Герасимюк М.І. Застосування фурасолу в
місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дорослих
Шевчук Ю.В., Борисевич К.П. Основні принципи лікування рецидивуючих середніх отитів у дітей
Шевчук Ю.В., Борисевич К.П. Постінтубаційні стенози гортані та початкових відділів трахеї у дітей
Шербул В.И., Омерова Л.М. Спонтанная назальная ликворея – диагностика и хирургическое лечение.
Клиническое наблюдение
Шидловська Т.А., Петрук Л.Г. Часові показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у
хворих з акутравмою
Шидловська Т.А., Шемлі Мохамед Використання часових показників КСВП у визначенні тяжкості
перебігу функціональних дистоній
Шидловський А.Ю., Шевцова Т.В. Стан різних відділів слухового аналізатора у хворих з початковими
проявами вертебрально-базилярної судинної недостатності
Шкоба Я.В., Абизов Р.А., Пойманова О.С., Шкобя Я.Я. Наш досвід лікування ВІЛ-інфікованих хворих
з патологією ЛОР-органів
Шкорботун В.О., Кунах Т.Г., Шкорботун Я.В. Профілактика латералізації середньої носової раковини
в функціональній ендоскопічній ринохірургії
Шкорботун В.О., Лакиза С.О., Самойленко С.С. Особливості клінічної симптоматики
ретрофарингеального абсцесу у дорослих
Шкорботун В.О., Маркітан Т.В. Удосконалення хірургічної тактики лікування та методики
оперативного втручання у пацієнтів з тонзилогенною глибокою флегмоною шиї
Шкорботун В.О., Пелешенко О.О., Самойленко С.С., Ігнатіщев М.Р. Заняття з анатомії в підготовці
лікарів-отоларингологів на передатестаційних циклах
Шкорботун В.О., Шкорботун Я.В., Кунах Т.Г. Прогнозування оптимального доступу для ендоскопічної
гайморотомії за даними 3d-реконструкції комп’ютерної томографії навколоносових синусів
Ягудин К.Ф., Ягудин Р.К. Пересечение подъязычной кости при наружном доступе к стенотической
патологии гортани у больных с осложненной анатомией шеи

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

282
282
284
285
285
286
288
289
290
290
291
292
293
295
294
296
297
297
299
300
301
302
303
304
305
306
308
309
310
311
312
313
314
314
316

351

Ягудин К.Ф., Ягудин Р.К. Ранее закрытие трахеостомы у больных, оперированных на гортани наружным
доступом
Янюк Л.Я., Янюк М.М., Гарасимів А.І., Чортківська Л.А., Яшан К.О. Застосування гатилину в
лікуванні хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит
Яремчук С.Э., Макарчук М.Ю., Весельський С.П., Варенюк І.М., Пустовалов А.С.
Дослідження проективної дії препарату «Синупрет®» на миготливий епітелій при риніті
Яценко Л.Д., Паламарчук В.В. Антиоксиданты растительного происхождения в онкологии
Яценко Л.Д., Паламарчук В.В. Радиомодификация при лечении слизистой полости рта и ротоглотки
Яценко Л.Д., Паламарчук В.В. Влияние полиплатиллена на качество жизни больных
Яцків В.В., Яшан О.І. Перспективи використання лазерної поляриметрії у діагностиці хронічного
ексудативного середнього отиту
Яшан Л.В., Вакіряк П.І., Протасевич Г.С., Ніколов В.В., Корицький В.Г. Медикаментозне лікування
гострого фарингіту
Яшан О.І., Герасимюк М.І. Морфологічне обґрунтування апоптозу лімфоцитів як маркера компенсації
/декомпенсації хронічного тонзиліту
Яшан Л.В., Гілейко Н.С., Ніколов В.В., Кицай Г.П., Чортківська Р.Т., Гарасимів А.І. Лікування
фолікулярної ангіни у дорослих
Яшан О.І., Дужик У.Р., Протасевич Г.С., Мальована І.В., Башинський В.А. Загальне та хірургічне
лікування хронічного верхньощелепного синуїту
Яшан О.І., Корицький В.Г., Протасевич Г.С., Яшан К.О., Чортківський Р.Т. Аденоїдні вегетації і
аденоїдити
Яшан Л.В., Протасевич Г.С., Вакіряк П.І., Могитич М.М., Чортківський Т.В. Паратонзилярний
абсцес
Яшан О.І., Протасевич Г.С., Ковалик П.В., Гавура І.А. Гострокінетичні сторонні тіла стравоходу, їх
діагностика, лікування, ускладнення
Яшан О.І., Протасевич Г.С., Яшан А.О. Використання консервованої аутофасції при тимпатопластиці
Яшан О.І., Протасевич Г.С., Яшан А.О. Усунення “сухої” перфорації барабанної перетинки при
мезотимпаніті (мірингопластика)
Яшан О.І., Протасевич Г.С., Яшан К.О., Кицай Г.П., Вакіряк П.І. Сторонні тіла порожнини рота і
дихальних шляхів
Яшан О.І., Хоружий І.В. Морфологічні зміни у внутрішньому вусі при гострому середньому отиті
(експериментальне дослідження)

352

317
318
319
320
321
321
322
323
325
326
327
329
331
332
334
335
337
339

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2013

