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М АТЕРІАЛИ
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ВЕСНЯНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ

ТА ЛІКУВАННЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ»

Р.А. АБИЗОВ, В.Р. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, О.В. БУХЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
СПЕЦИФІЧНА ТА НЕСПЕЦИФІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ДИФТЕРІЇ
Дифтерія в довакцинальний період на території України була однією з основних причин
дитячої смертності. Разюче зниження захворюваності почалося у 1932 році завдяки масовій
імунізації дифтерійним анатоксином.
Спотворене інформування батьків та наявність негативної атмосфери навколо вакцинації, призводить до необґрунтованої відмови від
щеплень, не дивлячись на загрозу виникнення
епідемії.
Проведення імунізації проти дифтерії, яка
частіше локалізується у ЛОР-органах (Р.А. Абизов та співавтори, 2009), та алгоритм заходів по
діагностиці та лікуванню цього грізного захворювання, регламентуються наказами МОЗ України: № 14 від 25.01.1996 р., № 276 від 31.10.2000
р., № 354 від 9.07.2004 р, (Протокол діагностики
та лікування дифтерії у дітей.), та № 595 від
16.09.2011 р.
Профілактика дифтерії поділяється на
специфічну та неспецифічну. Неспецифічна
профілактика включає раннє виявлення, ізоляцію та госпіталізацію хворих, протиепідемічні
заходи. Профілактичні заходи в осередку інфекції здійснюються педіатром (сімейним лікарем)
та епідеміологом. Вони полягають у ранній діагностиці та ізоляції хворих на дифтерію, виявлені і санації носіїв токсикогенних штамів диф-

терії, медичному нагляді за особами які мали
контакт із хворим протягом останніх 7 діб, одноразовому бактеріологічному обстежені протягом двох діб від першого контакту, огляд отоларинголога у перші три доби, динамічне спостереження, та госпіталізацію хворих на ангіну в
осередку інфекції, проведення поточної та заключної дезінфекції.
Стосовно специфічної імунізації, згідно
наказу МОЗ України № 14 від 25.01.1996 р. імунізацію проводять адсорбованою коклюшнодифтерійно-правцевою вакциною (АКДП 1, та
адсорбованим дифтерійно-правцевим анатоксином зі зменшеним вмістом антигенів (АДП-М),
адсорбованим дифтерійним анатоксином зі зменшеним вмістом дифтерійного анатоксину (АДМ).
Щодо методів та дози введення анатоксину, його побічної дії та протипоказань в дитячому віці є відповідні інструкції.
Для підвищення імунітету у дорослих
проводиться одноразова вакцинація кожні 10
років.
Отже, навіть в період відносного спокою,
лікарям загальної практики, отоларингологам,
педіатрам, необхідно пам’ятати про неспецифічну і специфічну профілактику дифтерії та знати етапи проведення вакцинації.
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Р.А. АБИЗОВ, Н.В. БОЖКО, О.В. БУХЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ МІСЦЕВИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ
РАДИКАЛЬНИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ Са ГОРТАНІ ІІІ-ІV СТАДІЙ
Питома вага захворюваності чоловіків на
злоякісні новоутворення ЛОР-органів у структурі захворюваності населення України вікового
діапазону від 55-74 років складає 18,2% (за даними національного канцер реєстру за 2015 р.).
На вибір методів лікування, зокрема, радикальних (ларингектомія, розширена ларингектомія) впливає виявлення захворювання у термінальних стадіях, що в подальшому призводить до інвалідизації, збільшення рецидивів,
місцевих ускладнень, також, зниження показників виживаності, соціальної адаптованості, погіршення комфорту життя та тривалого періоду
реабілітації.
На базі ЛОР-клініки НМАПО ім. П.Л.
Шупика за період з 2009 по 2011 рр. на стаціонарному лікуванні з діагнозом Са гортані знаходилося 48 хворих, які потребували оперативного
втручання. Віковий діапазон пацієнтів складав
від 44 до 64 років. За локалізацією патологічного процесу виділено: серединно-підскладкова –
20,7 %, серединно-вестибулярна – 39 %, змішана – 18,75 %, тотальна -20,8 % хворих. За гістологічною класифікацією верифіковано: плоско-

клітинний зроговілий рак виявлено у 73% хворих, плоскоклітинний незроговілий – у 34,1%,
низькодиференційовані форми раку – у 2,4%,
аденокарцинома – у 2%. Пацієнтам було проведено хірургічне втручання в об’ємі ларингектомії з комбінованим неоад’ювантним лікуванням
(ДГТ, ПХТ).
У післяопераційному періоді виникли такі
ускладнення: фарингеальна нориця – в 9 % випадків, рубцевий стеноз трахеї – в 3%, ерозивна
кровотеча – в 2%. Вищенаведені ускладнення
пов’язані з місцевими змінами тканин в результаті впливу комбінованого неоад’ювантного лікування. Літературні джерела вказують, що ДГТ
приводить до зниження швидкості проліферації,
погіршення перфузії, вено- та лімфовідтоку та
схильності до рубцевих деформацій тканин.
Отже, ускладнення в ранньому післяопераційному періоді пов’язані зі змінами тканин в
результаті передопераційного опромінення та
хіміотерапії, що впливають на порушення трофіки та іннервації тканин і потребують ретельної уваги та застосування профілактичних заходів.

© Р.А. Абизов, Н.В. Божко, О.В. Бухенко, 2018

А.В. АНДРЕЕВ, И.К. ТАГУНОВА, К.Г. БОГДАНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ
С ГИПЕРТРОФИЕЙ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
Язычная миндалина довольно часто в зрелом возрасте становится объектом внимания
вследствие её чрезмерной гипертрофии или
превращения в очаг устойчивого инфицирования и повреждающего фактора системы иммунного ответа. Интерес представляет диагностика
состояний, связанных с гипертрофией язычной
миндалины (ГЯМ), разработка показаний к щадящим методам лечения этого органа для улучшения качества жизни пациентов.
У 119 больных с ГЯМ, изучены показатели частоты субъективной оценки состояния,
объективное состояние структур глотки. Отмечено, что у женщин основной группы
(21,7±6.0% больных) выявлены множественные
гиперпластические процессы органов репродуктивной системы, сочетающиеся с заболеваниями
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

щитовидной железы, что явилось основанием
для исследование гормонального профиля щитовидной железы: тироксин (СТ4) и трийодтиронин (СТ3). Интенсивность синтеза тироксина
регулируется тиреотропным гормоном, деятельность которого связана со скоростью его образования и уровнем антител (ТПО), которые блокируют его активность. Повышенная концентрация этих антител может привести к снижению уровня выработки гормонов щитовидной
железы.
Согласно данным таблицы, в целом по
группе имеет место относительное увеличение
содержания СТ4 и СТ3, при этом содержание
ТТГ остается в нижних пределах физиологического коридора. Однако при этом отмечается
многократное увеличение количества антител –
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АТПО и АТТГ. Можно полагать, что образование комплексов антитело-ТГ нарушает его
функцию, создает ситуацию дизрегуляции обра-

зования СТ4 и СТ3, что соответственно нарушает регуляцию ими интенсивности роста тканей и
дифференциации этих элементов.

Тиреодный гормональный профиль больных с ГЯМ
Показатель
Значения
Референтный интервал
Средний показатель по контрольной
группе
Средний показатель по основной
группе
Max значения
Min значения

ТТГ,
мкМЕ/мл
0,4-4,2

СТ-3
пмоль/л
2,6-5,7

СТ-4
пмоль/л
11,5-23,0

АТПО
МЕ/мл
˂ 34

АТТГ
МЕ/мл
˂ 115

2,0±0,21

3,1±0,19

14,9±0,30

25±0,14

110,0±0,41

1,89±0,19

5,71±0,11

18,04±0,31 350,26±1,32 467,3±1,37

5,63
0,006

25,82
1,02

Следует отметить, что разброс индивидуальных значений содержания СТ4 и СТ3 у
больных, вошедших в работу, происходил в десятикратном интервале, т.е. отличался высокой
индивидуальностью. Это можно объяснить неоднородностью группы больных с эндокринологическими сопутствующими заболеваниями.

21,4
1,04

1760
15,21

4000
10,26

Очевидно, дисбаланс содержания гормонов щитовидной железы, связанный с нарушением регуляции их образования, является характерным
для больных с гипертрофией язычной миндалины, но выраженность этого нарушения является
сугубо индивидуальной особенностью каждого
больного.

© А.В. Андреев, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, 2018

Д.М. БАЙРАК (МАРИУПОЛЬ, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТКАНЯХ ЯЗЫЧКА МЯГКОГО НЕБА ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
Целью начатого исследования является
изучение гистопатологических изменений в
язычке мягкого неба при его морфометрическом
отклонении от нормы у лиц с различной патологией.
Материалы и методы. Отобраны пациенты с морфометрическим отклонением в сторону увеличения (гипертрофия uvula palatinum).
Всем больным производилась увулотомия с последующим гистологическим исследованием
тканей. Операционный материал распределяется
на 2 группы: образцы, взятые у лиц страдающих
ронхопатией и лиц, перенесших в анамнезе 2 и
более эпизодов острого отека язычка.
Результаты и обсуждение. В обеих
группах выявлены небольшие и незначительные
отличия в отношении содержимого желез, их
количества, состояния мышечных волокон и
соединительной ткани, числа жировых клеток,
изменений со стороны кровеносных сосудов и
эпителия. Только дилатационная трансформация железистых протоков, фиброз, отек и ин-
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фильтрация стромы наблюдались исключительно у пациентов с ронхопатией. Однако если механизм развития описанных изменений при храпе более-менее ясен (постоянная травматизация
под воздействием аэродинамического потока,
приводящая, посредством микроциркуляторных
нарушений, к развитию застойных явлений и
миоэпителиальной недостаточности), то, как
происходят изменения в мягком небе после перенесенной локальной острой ангиодистрофии,
не совсем понятно. Во-первых, не ясна этиология этого состояния (варьирует от химической,
термической или физической травмы до аллергии, инфекции, медикаментозного либо наследственного ангионевротического отека, при этом
более 50% случаев интерпретируются вовсе как
идиопатические (Roberts J.R., 2001; Alcoceba E.
et al., 2010). Во-вторых, невозможно проследить
динамику развития процесса (т.е. провести
сравнительное исследование тканей в доклинический, ранний и поздний постклинический период).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

Выводы: Структура дистального отдела
мягкого неба у пациентов с ронхопатией и у лиц,
перенесших приступ острого отека язычка, претерпевает определенные изменения. В последнем
случае это зависит скорее всего от причин, вы-

звавших данное состояние. Однако, не исключено, что выявленные патологические изменения
могут в свою очередь являться и следствием пролонгированной обструкции дыхательных путей
на уровне мягкого неба (Berger G. et al., 2002).

© Д.М. Байрак, 2018

Д.М. БАЙРАК (МАРИУПОЛЬ, УКРАИНА)
ПОДАГРА И ДИСФАГИЯ + КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
На
основе
FDA-отчетов,
е-health
(Healthy.me) сообщает о 97 случаях возникновения дисфагии (Д) при подагре (П). В качестве
факторов, приводящих к развитию данного расстройства у больных П, исследователи допускают сопутствующую патологию: ГЭРБ (17 человек, или 17,53%), диабет (11 человек, или
11,34%) и пр., а также возможность побочного
действия от приема препаратов, в т.ч. аллопуринола (35 человек, 36,08%). Общеизвестно, что
разнообразие причин, вызывающих Д, вообще
варьирует от рассеянного склероза до депрессии
(данные FDA от 59153 пациентов с Д). Следовательно, весьма трудно определить патогенез Д
при наличии у пациента сочетанной патологии.
Тем более что сама П может являться не только
следствием генетического дефекта (первичная
П, при которой отсутствует фермент, превращающий мочевую кислоту в растворимое соединение), но и развиваться как обменное заболевание на определенном преморбидном фоне
(н-р при эндокринологических расстройствах,
т.е. вторичная П).
Клинически наиболее часто происходит
отложение микрокристаллов солей мочевой
кислоты (уратов) в ткани суставов, среди которых могут оказаться и такие исключения, как
сочленения позвоночника. Однако подагрические узелки (тофусы) могут образовываться и в
почечных лоханках, коже, костной ткани. Более редкой локализацией являются сердце, гортань (A. Tsikoudas et al., 2002) приводят литературные данные о 12 таких случаях), структуры глаза (единичные сообщения) и др. органы
(т.н. висцеральная форма П), реагирующие на
патологический процесс нарушением функции.
Наиболее загадочным в этом перечне кажется
поражение нервной системы. Хотя патофизиологически вполне допустимо развитие ишемизации периферических нервных образований на
фоне подагрической микроангиопатии или
формирование дисметаболической энцефалоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

патии (цереброваскулярных синдромов) на фоне АГ при П (Н.В. Бунчук, 1997; K.G. Saag,
2005; B.S. Kirby, 2008). В качестве иллюстрации Д, как неврологического осложнения П,
представляется следующее клиническое наблюдение.
Больной Д., 62 лет, поступил в терапевтическое отделение ГБ №4 им. И.К. Мацука с жалобами на резкую слабость, боли в суставах,
невозможность самостоятельно передвигаться,
затруднение при глотании пищи и жидкости,
поперхивание, невнятность речи. Страдает П 10
лет. Данные объективного осмотра соответствуют клиническому диагнозу: деформация суставов кистей и стоп, локтевых, коленных и тазобедренных суставов с ограничением подвижности, множественные тофусы на конечностях.
Осложнение: ХПН. Из лабораторных исследований обращает на себя внимание уровень мочевой кислоты – 690 мкмоль/л, мочевины – 42,5
ммоль/л, креатинина – 190,3 мкмоль/л, СРБ +++; в о. ан. крови: Нв – 84г/л, лейкоциты –
6,3х109, СОЭ – 81 мм/ч; в о. ан. мочи – протеин, лейкоцит- и гематурия (до 20 в п/зр). Консультация невролога: ДЭП III cт. с неврологической
симптоматикой в виде бульбарного синдрома.
ЛОР-статус: отоскопия – без патологии; наружный нос – крупный (более 1 см в d) мягкоэластический тофус в области спинки носа; фарингоскопия – под слизистой оболочкой рото- и
гортаноглотки множественные фолликулоподобные образования до 3-5 мм в d; непрямая
ларингоскопия – скопление слюны в области
грушевидных синусов, голосовая щель на 2/3
прикрыта атоничным и опущенным надгортанником. Было назначено ФЭГДС (закл.: гастродуаденопатия с гастродуаденальным рефлюксом) и рентгенография шейного отдела позвоночника (закл.: дегенеративно-дистрофические
изменения в межпозвонковых дисках С3-С6,
грыжи Шморля С3,4, спондилез С3-7). Больному была назначена соответствующая выявлен-
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ной патологии терапия, со стороны отоларинголога предложено альтернативное парентеральное питание и питательные клизмы (в т.ч. и для
профилактики аспирационных осложнений). На
фоне проведенного лечения явления Д значительно уменьшились, пациент выписан с улучшением: П относится к болезням «ошибок метаболизма» и полное ее излечение невозможно
(Т.В. Мироненко и соавт., 2013).
Интерес данного случая заключается в
полиморбидности течения П; развитие системной микроангиопатии впервые манифестировало функциональным расстройством на уровне

гортаноглотки, что могло быть обусловлено как
выявленными изменениями со стороны ЛОРорганов, так и наличием патологии в ЦНС и/или
в шейном отделе позвоночника.
Отдельно следует отметить, что недостаточность литературы по данному вопросу связана не с редкостью обсуждаемых проявлений, а
скорее с отсутствием клинической осведомленности: вовлечению в подагрический процесс
ЛОР-органов и постепенному развитию соответствующей симптоматики в виде охриплости
голоса, одинофагии, Д и пр., крайне редко уделяется внимание.

© Д.М. Байрак, 2018

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, Ю.А. ГАСЮК, В.О. БАЛИНСЬКИЙ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
СТАДІЇ РИНОСИНУСИТУ (ПАТОМОРФОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД)
Хронічні риносинусити є однією з найважливіших проблем сучасної оториноларингології. Первинним пусковим етіологічним чинником риногенного запалення слизової оболонки
верхніх дихальних шляхів є респіраторні віруси.
Останні пошкоджують мукоциліарний апарат на
поверхні слизової оболонки та унеможливлюють подальший захист більш глибоких відділів.
У таких умовах умовно-патогенна або навіть
сапрофітна флора здатна колонізуватись у деструктивно-зміненому епітелії та у підлеглій
сполучній тканині. Тому з патоморфологічної
точки зору можна виділити такі стадії запалення
слизової оболонки носової порожнини та навколоносових синусів, а саме: стадію серозного,
мукозного та гнійного катару.
За результатами власних досліджень
з’ясовано, що на стадії серозного катару слизова
оболонка має гофровану або складчасту форму.
Вона покрита багаторядним миготливим епітелієм, який в ділянках диференційованих структур вип’ячується у вигляді сосочків, а в ділянках
зон росту – навпаки інвагінує у підлеглу сполучну тканину. Очевидно, що такі зміни виникають внаслідок судинно-мезенхімальної запальної реакції, яка має нерівномірний характер. У
миготливому епітелії визначається помірна келихоподібна трансформація. На нашу думку,
такі метаморфози обумовлені частковою репаративною регенерацією епітелію або субституцією. Остання полягає у тому, що проліферуючі
вставні клітини спочатку диференціюються у
мікроворсинчасті, а із них утворюються перева-
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жно келихоподібні епітеліоцити. В подальшому
ці клітини превалюють у епітеліальному покрові, тому виділяють велику кількість рідкого альціан-позитивного секрету, в результаті чого на
поверхні слизової оболонки утворюється серозний катар. Поряд із келихоподібною трансформацією в епітелії спостерігається суттєве збільшення кількості CD68-позитивних макрофагів
та проліферація вставних клітин, тобто явища
базальноклітинної гіперплазії. У підлеглому
власному шарі слизової оболонки при серозному катарі на тлі гіперемії мікросудин формуються нечисельні периваскулярні клітинні інфільтрати, які складаються переважно із CD20позитивних В-лімфоцитів.
На стадії слизового катару експресія
CD68-позитивних макрофагів як в епітелії, так і
в периваскулярних інфільтратах власного шару
має більш виражений характер. Фагоцитарна
активність макрофагів регулює проліферацію
вставних клітин та їх подальше диференціювання, а також впливає на формування у власному
шарі клітинних інфільтратів. Деструктивні та
дисрегенераторні процеси в епітелії обумовлюють його подальшу келихоподібну трансформацію. Явища останньої також спостерігається і у
миготливо-мікроворсинчастому епітелії, що покриває вивідні протоки серомукозних залоз.
Звужені просвіти протоків обтуровані як альціан-позитивним секретом, так і гомогенною
ШИК-позитивною речовиною. Тому при загостренні хронічного етмоїдиту на поверхні слизової оболонки формується слизовий катар, який
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

складається із секрету превалюючих в епітелії
келихоподібних клітин, а також продукту гіперсекреції мукозний залоз.
В ході подальшого розвитку запалення
виникає стадія гнійного катару. У слизовій оболонці клітин ґратчастого лабіринту відбуваються суттєві деструктивні зміни. Насамперед вони
стосуються епітеліального покрову, де келихоподібні та поодинокі миготливі клітини десквамуються, а в базальних шарах спостерігається
виражена проліферація вставних клітин. У набряклій сполучній тканині власного шару навколо гіперемованих мікросудин визначаються
чисельні дифузні клітинні інфільтрати. Очевидно, що вони виникають внаслідок масової еміграції клітин лейкоцитарного ряду за межі судинної стінки. До їх складу входять CD20позитивні В-лімфоцити, плазмоцити, сегментоядерні лейкоцити та еозинофіли. Внаслідок розпушення базальної мембрани, частина клітин із

запальних інфільтратів мігрує в епітелій. Тому у
міжклітинних просторах між епітеліоцитами
визначаються сегментоядерні лейкоцити, які
дифузно інфільтрують весь епітеліальний шар
та виходить на його вільну поверхню. Там вони
частково руйнуються, утворюючи гнійні тільця
та, змішуючись із ШИК-позитивним мукозним
секретом, утворюють гнійний катар.
Отже, гострий риносинусит, а також любе загострення його хронічних риногенних
форм проходять певні послідовні стадії катару.
При гострих риносинуситах етіологічне та патогенетичне лікування хворих цілком визначено у протоколі, який базується на принципах
доказової медицини. Проте, при створенні протоколів щодо лікування хронічних риногенних
риносинуситів необхідно враховувати послідовні стадії катару, які відбуваються у слизовій
оболонці носової порожнини та навколоносових пазух.

© С.Б. Безшапочний, Ю.А. Гасюк, В.О. Балинський, 2018

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, А.В. ЛОБУРЕЦЬ, В.В. ЛОБУРЕЦЬ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ПИТАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ
ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНОЇ СИНУСОТОМІЇ
Хронічний риносинусит є одним з найбільш поширених захворювань в оториноларингологічній практиці. В Україні за останнє десятиліття питома вага риносинуситов щорічно
збільшується в 1,5-2 рази.
На етапі раннього післяопераційного періоду важливим є досягнення повноцінної епітелізації слизової оболонки, з відновленням функціонування мукоциліарної транспортної системи, дренажу і вентиляції синусів, носового
дихання і, як результат, – своєчасного клінічного одужання пацієнта. Попередньо проведені
дослідження свідчать, що досягненню цих завдань сприяє застосування препаратів на основі
гіалуронової кислоти.
Мета дослідження:обґрунтувати клінічну ефективність застосування препаратів, що
містять гиалуронат натрію, в післяопераційному
періоді у пацієнтів, що перенесли эндоназальную фронтотомию.
Матеріали і методи дослідження. У період з 2015 по 2017 рр. на базі ЛОР-відділення
Полтавської обласної клінічної лікарні нами
було обстежено і прооперовано 67 пацієнтів з
хронічним фронтитом. Для визначення об'єму
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хірургічного втручання, прогнозування, а також
аналізу і верифікації показників ефективності
лікування, що реалізовуються, використовувалася програма комп'ютерного планування ринохірургічних втручань, розроблена на кафедрі
біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.
Усі пацієнти були розподілені на 2 групи:
досліджувана – 1-а (n=31) і контрольна – 2-а
(n=36). Частини пацієнтів досліджуваної і контрольної групи, виконано хірургічне втручання
на лобовій пазусі за методикою простого дренажу (тип І), іншим – розширеного дренування
тип ІІ а. Доопераційне обстеження усіх пацієнтів включало комп'ютерну томографію, оптичну
ендоскопію і задню активну риноманометрію,
вивчення і аналіз яких дозволяв визначити об'єм
втручання і планування її етапів. За даними риноманометрії оцінювались показники аеродинамічного носового опору, значення якого в умовній нормі складало 0,3-1Δ кПа∙з/л. Пацієнтам
обох клінічних груп в післяопераційному періоді призначалася терапія, складена на підставі
сучасних протоколів лікування цієї нозології,
яка включала туалет порожнини носа, з проми-
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ванням водно-сольовими розчинами, застосування мукорегуляторів.
Згідно з регламентом, на 5 діб дослідження
введення препарату в лобовий синус повторювали. Ця маніпуляція виконувалася з великою обережністю, стежачи щоб гель проходив вільно, не
викликаючи підвищення тиску у фронтальному
синусі. Також пацієнти основної групи, починаючи з 2-го дня післяопераційного періоду, отримували интраназальные зрошування препаратом,
що містить в 1 мл гиалуронат натрію 0,1 мг і натрію хлорид 9,0 мг. Препарат застосовувався по
2-3 краплі в кожен носовий хід 4 рази в добу, після попереднього проведення туалету порожнини
носа. Тривалість інтраназального уведення препарату складала 10 діб.

Оцінку ефективності запропонованого
методу проводили шляхом аналізу суб'єктивних
і об'єктивних даних, які досліджувалися до операції, на 3, 5, 7 і 10-у добу після ендоназального
хірургічного втручання.
Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що місцеве застосування препаратів, що містять гіалуронову кислоту, дозволяє
істотно поліпшити репаративні процеси пацієнта в ранньому післяопераційному періоді. Можна рекомендувати застосування комбінацій препаратів гіалуронової кислоти, для фармакотерапії інтраопераційно і в післяопераційному періоді пацієнтам, які перенесли ринохірургічні
втручання, як ефективний протизапальний і муковідновлюючий засіб.

© С.Б. Безшапочний, А.В. Лобурець, В.В. Лобурець, 2018

С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ, О.Г. ПОДОВЖНИЙ, О.Р. ДЖИРОВ (ПОЛТАВА, УКРАИНА)
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
Аллергический ринит с каждым годом
набирает обороты в нашей стране и его широкое
распространение, постоянно заставляет совершенствовать используемые методы лечения. В
его фармакотерапию включаются:
- антигистаминные (Н1-гистаминовые
блокаторы);
- топические назальные кортикостероиды;
- кромоны (в последние годы используются все реже);
- деконгестанты;
- интраназальные антихолинергические
средства;
- антагонисты лейкотриенов;
- системные кортикостероиды.
Учитывая мировые исследования последних лет, в лечении аллергического ринита
на первое место выходят назальные кортикостероиды, которые влияют на его различные симптомы. Учитывая, что антигистаминовые препараты и антагонисты лейкотриенов воздействуют
только на одноименные рецепторы, то более
эффективным будет, использование эндоназальных кортикостероидов которые блокируют действие медиаторов на клеточном уровне на всем
протяжении аллергической реакции.
Аргументом в пользу использования топических кортикостероидов можно привести
слова «пионера» разработки и внедрения местных кортикостероидов Нильса Мигинла: «Если
вы можете местно лечить 50 г. больного органа,
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то совсем не обязательно лечить остальные
69 950 г. здоровых тканей».
Первый эндоназальный кортикостероид
«Бекламетазон» появился в 1973г. Также в виде
местных аппликаций давно используется «Дексаметазон». К современным назальным кортикостероидам относятся:
- R01AD01 Беклометазон
- R01AD05 Будесонид
- R01AD08 Флутиказон
- R01AD12 Флутиказона фуорат
- R01AD09 Мометазона фуорат
Мометазона фуорат имеет наименьшую
биодоступность среди кортикостероидов, как
следствие не воздействует на организм системно. При применении мометазона фуорат меньше
риск развития атрофических процессов в слизистой оболочке носа. E. Minshall и соавторы
сравнили гистологическую картину слизистой
оболочки полости носа до и после годичного
приема мометазона фуорат. Анализ биоптата
показал отсутствие, каких либо атрофических
изменений эпителия. Также длительное использование мометазона фуорат не вызывает формирование воспалительных процессов. Учитывая
все это препарат «Фликс» с действующим веществом мометазона фуорат имеет выраженный
противоаллергический эффект при отсутствии
системного воздействия.
Показаниями к использованию «Фликс»
является, лечение сезонного аллергического риЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

нита, а так же его профилактика, помимо этого
он применяется в лечении синуситов в комплексе с антибиотиками, лечении назальных полипов и связанных с ними симптомов.
Способ применения «Фликс»: Дети и
взрослые после 12 лет.
- Начальная доза: по 2 впрыска в каждую
половину носа 1 раз в сутки.
- Поддерживающая доза: по 1впрыску в
каждую половину носа 1 раз в сутки.
Дети от 2-х до 11 лет.
- Терапевтическая доза: по 1 впрыску в
каждую половину носа 1 раз в сутки.
Профилактический прием начинать за 2 4 недели до сезона цветения.
«Фликс» в исследовании BIOWAIVER
сравнивается с оригинальным мометазона фуоратом. Который в соответствии с директивой Европейского медицинского агентства от 20.01.2010г.
«Guideline on the investigation o fbioequivalence»

является альтернативным и доказательным исследованием в случае, когда невозможно провести исследование на биоэквивалентность. Это так
же отвечает национальному постановлению МОЗ
Украины СТ-Н МОЗУ 42-7,1:2014.
Наибольшей ошибкой при использовании
топических кортикостероидов, является не смывание слизи с полости носа, так как при этом не
достигается тесного контакта действующего
вещества и слизистой оболочки. С этой целью
лучше использовать изотонический раствор в
виде назального спрея. Лучше всего использовать препарат «Хьюмер», который благодаря
насадке промывает полость носа мягко и без
давления. Давление «Хьюмер» на расстоянии 1
см. в 4-5 раз ниже, чем в помповом спрее.
Необходимо учитывать, что правильное
применение препарата является строго обязательным для получения желательного терапевтического эффекта.

© С.Б. Безшапочный, О.Г. Подовжний, О.Р. Джиров, 2018

І.А. БЄЛЯКОВА, Т.П. ЛОЗА, С.П. ЧАЙКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН СЛУХО-МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ДІТЕЙ – КАНДИДАТІВ
НА КОХЛЕАРНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ
Згідно статистичних даних, в світі до 4%
населення мають проблеми пов’язані із зниженням слуху. Причини, що викликають сенсоневральну приглухуватість, численні і різнопланові.
Приблизно у 1-2% новонароджених та дітей
раннього віку виявляються порушення слухової
функції. Це особливий контингент, бо саме для
дітей слух відіграє найважливішу роль в розвитку мови та пізнавальних навичок. При цьому
вади слуху призводять до затримки або практично повної відсутності психомовного розвитку і,
як наслідок, неможливості отримати належну
освіту і подальшу соціальну адаптацію в суспільстві. В нашій країні кількість дітей, які мають
інвалідність внаслідок сенсоневральної приглухуватості та глухоти, досягає 6 % від загальної
кількості дітей інвалідів.
Поширеність сенсоневральної приглухуватості та глухоти у дітей ставить завдання своєчасного виявлення втрати слуху для того щоб
найбільш ефективно провести необхідні реабілітаційні заходи. Найбільш сучасним та дієвим
методом реабілітації дітей з тяжкими порушеннями слуху та глухотою на даний час вважається кохлеарна імплантація (КІ).
Ефективність кохлеарного протезування
залежить від багатьох факторів, а саме: віку диЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

тини, часу втрати слуху (до або після оволодіння мовою), досвіду користування слуховим апаратом, проміжку часу між втратою слуху і кохлеарним протезуванням, наявності супутніх захворювань та індивідуальних особливостей дитини. Кохлеарна імплантація повинна забезпечити слухове сприйняття звуків оточуючого середовища та мови, що буде сприяти появі усної
мови, розвитку мислення і подальшій соціальній
адаптації дітей з тяжкою сенсоневральною приглухуватістю у суспільстві.
Сурдопедагогічне
тестування
є
обов’язковим перед відбором кандидатів на кохлеарне протезування.. На думку багатьох дослідників, основні задачі такого обстеження дітей
полягають в тому щоб:
- з'ясувати, чи є пацієнт кандидатом на КІ
за показниками стану слуху;
- визначити ступінь сформованості залишкового слуху, мовлення, мовної системи, комунікативних і когнітивних навичок;
- оцінити перспективність використання
кохлеарного імплантату для розвитку слухомовного сприйняття і усного мовлення.
Мета та завдання дослідження
Мета роботи полягала в поліпшенні ефективності відбору дітей з тяжкими вадами слуху
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для кохлеарного протезування при використанні
сурдопедагогічного тестування. Основним завданням було визначення характеристик слухомовної комунікації за показниками розбірливості
усної мови у дітей різного віку – кандидатів на КІ.
Матеріал та методи обстеження
Було обстежено 53 дитини з тяжкими порушеннями слуху, з них – 21 дівчинка та 32
хлопчики віком від 2 до 15 років.
З метою виявлення ступеня втрати слуху
дітям молодшого віку (до 4 років) проводили
об’єктивну аудіометрію – реєстрацію КСВП, а
всім іншим – тональну порогову аудіометрію,
середню втрату слуху обчислювали на частотах
250-4000 Гц.
Для проведення сурдопедагогічного тестування всі діти були розподілені на три вікові
групи. Перша група – до неї увійшли діти віком
від 2 до 4 років ( 25 дітей), в другу - від 4 до 8
років ( 15 дітей) і в третю – від 8 до 15 років (13
дітей). Сурдопедагогічне обстеження проводили
враховуючи вік дітей, час втрати слуху, рівень
сформованості залишкового слуху, ступінь слухомовного розвитку, навички та спосіб сприйняття усної мови, особливості комунікації. За
станом розуміння мови і розвитком усної мови
кандидати на КІ складають такі основні групи –
ті, що втратили слух до оволодіння мовою (долінгвальні), і ті діти та підлітки, які втратили
слух після оволодіння мовою (постлінгвальні).
Результати
Згідно даних об’єктивної аудіометрії, у
дітей молодшого віку коротколатентні слухові
викликані потенціали або не реєструвались при
рівні стимуляції 100 дБ НL (11 дітей), або реєструвались при рівні 95-100 дБ НL (14 дітей). У
решти обстежених середні пороги втрати слуху
на частотах від 250 до 4000 Гц становили
(93,5±4,1) дБ.
Таким чином, виходячи із стану слухової
функції, всі діти були кандидатами на проведення кохлеарного протезування.
Показано, що у дітей, які втратили слух в
ранньому віці, дуже обмежені навички слухового сприйняття. У 20 дітей відмічалась реакція на
гучний звук барабана, яка проявлялася у вигляді
здригання, моргання, зажмурювання очей, повертання голови у бік джерела звуку.
За результатами наших досліджень, діти
молодшого віку, так звані «долінгвальні», взагалі не застосовували усну мову для спілкування.
Вони використовували природні жести, крики,
різноманітні гласноподібні вокалізації. Частина
з них (12 дітей) могли повторювати за дослідником за його проханням окремі склади або короткі слова мама, тато, баба, дай, гав-гав). 11 дітей
мали певні труднощі у відтворенні такого мов-
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ного матеріалу. Двоє дітей практично не могли
повторити ніякий тестовий матеріал, це було
пов’язано з тим, що вони мала розлади концентрації уваги та не носили постійно слуховий апарат, який, ймовірно, міг бути погано підібраним.
Було перевірено вміння обстежених розрізняти різні акустичні ознаки поданих сигналів
– тихий-гучний, один-багато. Ці завдання змогли більш-менш успішно виконувати 10 дітей,
решта або часто припускалася помилок, або не
розуміла поставленої задачі. Переважна більшість дітей (20 осіб) при спілкуванні могли використовували прості загальноприйняті комунікативні жести – «бувай-бувай», «пити», «дай».
Друга група – діти старшого дошкільного
та молодшого шкільного віку. Вони в більшості
могли визначати характеристики акустичних
сигналів (короткий-довгий, тихий-гучний і т.ін.
Їм був притаманний різний ступінь володіння
функціональною мовою. Це проявлялось в обмеженому сприйняттю мови за рахунок залучення читання з губ (7 дітей). При використанні
слухового апарату переважна більшість дітей
застосовували слухо-зоровий спосіб сприйняття
мови. Вони могли розпізнавати знайомі слова, і
навіть прості речення, повторюючи їх за вчителем. Власна мова таких дітей складалась з коротких фраз, що містили в основному 3-6 слів і
мали певні порушення граматичної та/або звукоскладової структури.
Вимова пацієнтів цієї групи також була
змінена за рахунок наявності специфічного достатньо- або слабо-виразного (13 дітей) та сильно-виразного (2 дітей) носового відтінку голосу.
Артикуляція була або слабка, або частіше занадто напряжена. Діти надавали перевагу повільному темпу мови. Вони мали особливі труднощі у вимові високочастотних шиплячих звуків – ч, ш, щ.
Третя група складалась з підлітків При
сурдопедагогічному тестуванні у них оцінювали
загальний обсяг словникового запасу, здатність
вступати в контакт зі сторонніми, рівень комунікабельності. Треба зазначити у цих осіб був
значніший словниковий запас, порівняно з попередньою групою, більш розгорнута мова. Більшість з них достатньо володіли усною мовою,
вона не була безладною і мала інтонаційну виразність. Підлітки розуміли звернуту до них мову за рахунок читання з губ, а також слухозорово (11дітей). 2 дітей мали труднощі з такими типами спілкування і переважно використовували дактильну мову. Підлітки навчались в
закладах для слабочуючих (7 дітей) та загальноосвітніх школах ( 6 дітей).
В перспективі діти цієї групи за умов, що
вони самі мають велику мотивацію для оволоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

діння мовою, а їх батьки багато уваги і часу
приділять розвитку їхньої власної мови та розумінню мови оточуючих, мають достатньо великі
шанси для успішних результатів КІ.
Також велику ефективність кохлеарної
імплантації можна передбачати у дітей молодшого віку за умов найбільш раннього протезування з використанням кохлеарного імплантата.
Імплантація в віці від 2 до 3 років дає, зазвичай,
високі результати за наявності адекватної післяопераційної реабілітації.
КІ у дітей другої вікової групи може дати
результати від незначних до суттєвих в залежності від віку проведення імплантації, загального рівня мовленнєвого та мовного розвитку. У
більш старших дітей ( від 8 до 15 років) ефективність кохлеарної імплантації залежить від віку
втрати слуху (долінгвальні або постлінгвальні
пацієнти), періоду глухоти, від рівня володіння
усною мовою.

Обов’язково треба враховувати також
спосіб розуміння мови ( читання з губ або слухо-зоровий), найбільш негативних результатів
можна очікувати у дітей, які, зазвичай, для спілкування використовують дактильну мову.
Таким чином, результати сурдопедагогічного тестування по виявленню можливостей
звуконаслідування, обсягу словникового запасу,
визначенню способів спілкування, рівня розвитку усної мови, дозволяють значною мірою прогнозувати ефективність проведення кохлеарної
імплантації. В тих випадках, коли дитина має
незначний рівень цих показників, її, ймовірно,
на даний час можна вважати « умовно» відповідною для кохлеарного протезування. Таким дітям необхідно приділити особливу увагу і провести додатковий підготовчий курс сурдопедагогічного навчання зі спеціалістом та залучити
батьків до активної роботи в цьому напрямку в
період до проведення кохлеарної імплантації.

© І.А. Бєлякова, Т.П. Лоза, С.П. Чайка, 2018

В.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. ЗАЙЦЕВ, Д.В. ЛЫЩЕНКО, А.К. МОРГАЧЁВА (ДНЕПР, УКРАИНА)
РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСПРИЯТИИ И РАЗВИТИИ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
В последние годы растет интерес к использованию музыкального обучения для повышения слухового и речевого развития у детей
с некоторыми формами расстройств общения, в
том числе у пациентов со снижением слуха после слухопротезирования или кохлеарной имплантации (КИ).
Первые кохлеарные импланты были разработаны только для понимания разговорной
речи и из-за низкой их производительности возможность получения удовольствия от музыки
даже не рассматривалась. После значительного
улучшения стратегий кодирования пользователи
имплантов стали воспринимать и получать положительные эмоции от музыки.
Исследования зарубежных авторов показывают, что имплантированные дети хорошо
воспринимают ритмические особенности музыки, что сопоставимо с нормально слышащими
сверстниками, но имеют значительно худшие
результаты для задач, связанных с восприятием
мелодии и тембра, а также сложных спектральных особенностей речи (идентификации говорящего, речи в фоновом шуме и т.п.). Прослушивание музыки активизирует широко распространенную двустороннюю сеть областей мозга,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

связанную с вниманием, семантической и синтаксической обработкой, эмоциональной реакцией и двигательными функциями. Известно,
что развитие музыкального слуха может способствовать лучшей пластичности мозга и способствовать более раннему развитию навыков
общения.
В ЛОР-клинике Днепропетровской медицинской академии за 12 лет кохлеарная имплантация была выполнена 146 пациентам с глухотой, большинство из которых (134 – 91,8%) составляли дети. В настоящее время 11 из них активно занимаются в музыкальных школах (фортепиано, флейта, скрипка, пение). Двое детей
неоднократно участвовали в международных
музыкальных конкурсах для пациентов с КИ.
Наши результаты показывают, что «музыкальные дети» - пользователи систем КИ,
имели лучшее восприятие слов, предложений,
навыков рифмовки и слуховую память, а также
имеют лучшую разборчивость речи в фоновом
шуме по сравнению с остальными имплантированными детьми. Наблюдения за детьми, занимающимися игрой на музыкальных инструментах или пением, позволяли нам сделать определенные выводы.
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Восприятие музыки в тишине и шуме было лучше в группе двусторонних пользователей
КИ (3 ребенка). Чем больше дети поли известные (предсказуемые) песни, тем лучше они воспринимали ритмы песен, а реакции на предсказуемые изменения в музыке (ритм, интенсивность, продолжительность, тембр, паузы) были
более ранними и выраженными сильнее. Повторение песни закладывало основы управления
голосом и помогало детям запоминать последовательности слов и фраз, что, в свою очередь,

способствовало улучшению памяти. Дети с КИ,
которые участвовали в музыкальной деятельности, лучше воспринимали грамматическую
структуру речи (порядок слов, мелодии речи,
интонации), чем другие дети с КИ.
Таким образом, занятия музыкой пациентами с КИ позволяют не только получать положительные эмоции, но и способствуют развитию слуховых и речевых навыков. Пение является перспективным инструментом для реабилитации детей с КИ.

© В.В. Березнюк, А.В. Зайцев, Д.В. Лыщенко, А.К. Моргачёва, 2018

О.Н. БОРИСЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ПРИЧИНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕОПЕРАЦИЙ ПРИ ОТОСКЛЕРОЗЕ
Операции при отосклерозе являются наиболее сложными и ответственными вмешательствами в отиатрии. Хорошие функциональные
результаты могут быть получены как после первичных вмешательств, так и после ревизий.
Степень улучшения слуха после операции как
правило удовлетворяет и пациента, и хирурга. К
сожалению, по данным литературы около 20 %
случаев нуждаются в повторных вмешательствах в отдаленном периоде. Большинство из этих
вмешательств связано с наличием кондуктивной
или смешанной тугоухости, которая не была
устранена в результате стапедопластики или
возникла в послеоперационном периоде. Далее
среди причин по частоте следуют головокружение, сенсоневральная тугоухость и искажение
восприятия звука. Отохирург может встретиться
во время реоперации с самыми сложными ситуациями и должен быть готов к их решению.
Перед проведением реоперации необходимо
ознакомиться с протоколом первично произведенной стапедопластики. Несмотря на это реоперация всегда должна рассматриваться как более сложное вмешательство. После реопераций
чаще встречается сенсоневральное снижение
слуха – от 0,4 до 20 % наблюдений, и полная
потеря слуха – от 1,2 до 14 %.
Проведен анализ 787 операций стапедопластики у больных отосклерозом, произведенных в отделе микрохирургии уха и отонейрохирургии ГУ “Институт отоларингологии им.
проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины” в
период с 2013 по 2017 гг. 43 (5,5 %) пациента
были повторно оперированы по различным причинам. Возраст реоперированных больных был
от 26 до 68 лет, среди них было 9 мужчин и 34
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женщины. 3 больных оперировались повторно
несколько раз. Временной интервал между первичной операцией и повторной составлял от 6
мес. до 10 лет. Все операции проведены одним
хирургом.
Чаще всего причиной реопераций было
снижение слуха – у 37 (86 %) пациентов. У 6
больных причиной повторного вмешательства
были жалобы на головокружение, которое возникло после стапедопластики. У 12 пациентов
причиной снижения слуха после стапедопластики была реоблитерация пластинки стремени костной тканью и фиксация протеза, у 2 больных
была сохранена передняя ножка стремени, которая фиксировала наковальню, у 9 больных имелась фиксация молоточка и наковальни в аттике,
у 2 больных отмечена фиксация протеза спайками, у 8 больных – смещение протеза и отсутствие контакта с наковальней, у 6 – слишком
длинный протез, у 2 – фиксация пластинки
стремени после ее мобилизации, у 2 – внутриулитковый блок.
Результаты операции оценивали с помощью аудиометрии через 3, 6 и 12 мес . Измеряли
тональные пороги по костной (КП) и воздушной
проводимости (ВП), а также костно-воздушный
интервал (КВИ) на частотах 250 и 500 Гц, 1, 2 и
4 кГц. Улучшения слуха после реоперации удалось добиться у 34 из 37 больных. В 2 случаях в
связи с внутриулитковым блоком и в одном
случае в связи с развитием сенсоневраьной тугоухости улучшение слуха не было достигнуто.
Средний порог ВП после повторной операции
уменьшился с 64,5 до 36,2 дБ, а средний порог
КП уменьшился с 23,4 до 17,6 дБ, что привело к
сокращению КВИ с 41,1 до 18,6 дБ.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

У больных с жалобами на головокружение был заменен стапедиальный протез на более
короткий, что привело к исчезновению головокружений и во всех наблюдениях удалось сохранить хороший слух.

Таким образом, жалобы на снижение слуха (86 %) являются наиболее частой причиной
проведения реоперации после стапедопластики.
Наиболее частой причиной снижения слуха является реоблитерация пластинки стремени.

© О.Н. Борисенко, 2018

Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
ТОПІЧНОГО КОРТИКОСТЕРОЇДНОГО ПРЕПАРАТУ «ФЛІКС»
ПРИ ЛІКУВАННІ СЕКРЕТОРНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ
У 2017 р. було проведено клініколабораторне дослідження 40 дітей, хворих на
секреторний середній отит (ССО), які знаходились на стаціонарному та амбулаторному лікуванні у ЛОР-відділенні міської дитячої клінічної
лікарні №1 м. Києва. Серед обстежених дітей
хлопчиків було 21, дівчаток – 19, віковий діапазон становив від 4 до 11 років, середній вік –
7,1±0,6 року.
Основну групу спостереження склали 20
пацієнтів, котрі отримували стандартне лікування, яке включало промивання носових ходів
ізотонічним розчином («Хьюмер») 2 рази/добу,
пневмовібромасаж б/п – 7-10 процедур по 5 хв.,
продування за Політцером слухових труб – 7-10
процедур. Поряд зі стандартною терапією, усі
обстежувані діти цієї групи отримували ендоназально топічний кортикостероїдний препарат
(ТКС) «Флікс» по 1 вприскуванню 2 рази/добу
протягом 14 діб. Контрольну групу склали 20
хворих, яким призначалося стандартне лікування в комплексі з назальними деконгестантами
(анемізація слизової оболонки порожнини носа
та носової частини глотки розпилюванням 0,050,1% розчину ксилометазоліну протягом 5 діб).
Дослідження включало такі етапи: скринінг (період набору пацієнтів) та період лікування (14 діб) з подальшим спостереженням за
хворими протягом шести місяців з проведенням
комплексної тимпанометрії та дослідженням
місцевого імунітету в ротоглотковому секреті
(РГС). До 7-го дня лікування в обох групах спостереження суттєво зменшилась кількість дітей
зі зниженням слуху, однак достовірне зменшення відчуття закладеності вуха виявлено лише в
основній групі, у якій комплексна терапія лікування ССО була доповнена ендоназальним ТКС
«Флікс».
У дітей основної групи після застосування препарату «Флікс» значення кількісного показника тимпанометрії компліансу (0,62±0,03)

достовірно відрізнялися (p<0,01) від таких у дітей контрольної групи (0,41±0,04). Аналогічна
ситуація спостерігалась і при визначенні градієнта з достовірністю відмінностей p<0,01. Даний
кількісний показник тимпанограми у дітей контрольної групи (0,35±0,03) був у понад двічі
меншим за значення градієнта порівняно з дітьми основної групи, що підтверджує більш швидке відновлення рухливості б/п та слухової функції у хворих при комплексному лікуванні із
застосуванням ТКС «Флікс».
Таким чином, порівняльний аналіз кількісних показників тимпанометрії обох груп дітей,
яким призначались різні схеми лікування, підтвердив високу клінічну ефективність застосування препарату «Флікс» поряд зі стандартною
терапією.
Паралельно з клінічними ознаками та даними тимпанометрії у дітей з ССО було проаналізовано зміни локального імунологічного статусу в РГС – секреторний імуноглобулін А
(sIgA), інтерлейкін-1 β (ІL-1β). За результатами
проведеного дослідження було встановлено, що
тільки у дітей основної групи достовірно нормалізувались значення sIgA та ІL-1β у РГС, чого
не спостерігалось у дітей контрольної групи.
У дітей дошкільного та молодшого шкільного віку надзвичайно важливим методом
діагностики ССО є акустична (комплексна) тимпанометрія, яку доцільно проводити в динаміці
– у стані спокою і при пробах Тойнбі та Вальсальви.
Застосування неінвазивних методів лікування ССО у дітей за допомогою ТКС препарату
«Флікс» дозволяє знизити частоту виникнення
негнійних захворювань середнього вуха, а також запобігти розвитку патологічних процесів у
середньому вусі та підвищити ефективність лікування ССО, зменшити кількість таких хірургічних втручань, як аденотомія, тимпанопункція, шунтування б/п у дитячому віці.

© Ю.В. Гавриленко, 2018
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018
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Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ
За період 2014-2016 років у ендокринологічному та оториноларингологічному відділеннях Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» було проведено клінічне дослідження по вивченню ефективності комплексного лікування хронічного тонзиліту (ХТ) у дітей,
хворих на цукровий діабет 1 типу (ЦД-1).
До даного клінічного дослідження було
залучено 87 дітей, хворих на ХТ і ЦД-1 у віці
від 6 до 18 років. За тактикою лікування пацієнти були розділені на дві групи: основна (n=45),
діти в якій отримували BNO 1030 протягом 45
діб 3-ма курсами, починаючи з 1; 180; 360-го
дня ± 5 днів відповідно, і контрольна (n=42).
Дітям з ЦД-1 і ХТ як в основній, так і контрольній групі в зазначені терміни проводилося місцеве лікування ХТ – промивання лакун
ПМ розчином повідон-йод (Бетадин) по 30 крапель на 100 мл фізіологічного розчину на процедуру) і подальшим інтралакунарним нанесенням повідон-йод (1:2) трьома курсами по 7-10
маніпуляцій.
Ефективність терапії встановлювали по
зміні показника сумарного балу загальних і
окремих, типових для ХТ, симптомів. Загальні
симптоми (зміна температури тіла, зниження
апетиту, втомлюваність, наявність болю в ділянці серця) оцінювалися за 4-бальною шкалою з
підрахунком сумарного балу. Ступінь прояву
типових для ХТ симптомів (наявність казеозного детриту або рідкого гною в лакунах, валикоподібне потовщення і застійна гіперемія країв
піднебінних дужок, спайки, розрихленості або
склерозування поверхні ПМ, рубцеві зміни паратонзилярної клітковини, регіонарний лімфа-

деніт) оцінювали за 5-бальною шкалою і проводили розрахунок середнього балу.
Отримані найближчі та віддалені результати лікування дітей із ЦД-1 і ХТ продемонстрували достовірну перевагу запропонованого
методу консервативної терапії. Аналіз зміни
сумарного балу клінічних місцевих ознак ХТ у
дітей, хворих на ЦД-1 по групах свідчить про
значно кращу динаміку показника в ході лікування з 180-го дня і далі в основній групі дітей,
де спостерігалося достовірне зменшення даного
показника в 3,4 рази, в порівнянні з групою контролю – в 1,7 разів.
Спостереження за дітьми з ЦД-1 і ХТ, яке
проводилося протягом 1,5 років, підтвердило
також формування пролонгованого оздоровчого
ефекту, що проявлялося не тільки зниженням
частоти ЗХТ, але й захворюваності на ГРВІ.
Так, до включення у групи спостереження
дітей, хворих на ЦД-1 і ХТ середня частота ЗХТ
за рік у групі О-2 і К-2 становила 4-5 епізодів. А
на тлі комплексного лікування з включенням до
схеми BNO 1030 і повідон-йод середня частота
епізодів ГРВІ за час спостереження становила
1,4 на одну дитину в О-2, в порівнянні з 3,2 епізоди на одну дитину в К-2 групі пацієнтів.
Таким чином, впровадження розробленої
схеми комплексного лікування даної патології у
практичній діяльності оториноларингологів може
сприяти
оптимізації
лікувальнопрофілактичної допомоги дітям, хворим на ХТ і
ЦД-1, а також підтверджує ефективність і доцільність проведення консервативної терапії хронічних захворювань лімфоепітеліальних структур глотки.

© Ю.В. Гавриленко, 2018

О.О. ГАЛАЙ, С.Г. БОНДАРЕНКО, О.Р. ДУДА., О.В. ДРУЗЮК, С.Ю. КАРП, В.Ю. ЛУДЧАК,
І.М. СЕНДЕГА, Р.Р. СЛІПЕЦЬКИЙ, Т.Р. ЦЬОЛКО, М.Р. ШМІДТ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ПРИЧИНИ СМЕРТІ У ХВОРИХ З ПУХЛИНАМИ ГОЛОВИ ТА ШИЇ
ЗА ДАНИМИ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ РОЗТИНІВ
У хворих з онкопатологією органів голови
та шиї домінують неспецифічні ускладнення, які
суттєво лімітують проведення спеціального лікування i часто стають безпосередньою причиною смерті. Вивчення цих причин може підка-
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зати напрямки попередження ускладнень і, відповідно, сприяти покращенню результатів лікування пацієнтів вказаної категорії. Найбільш
об'єктивні дані про безпосередні причини смерті
можна отримати лише при аутопсiї.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

Матеріал та методи
Проаналізовано результати 56 протоколів
розтину хворих на рак органів голови та шиї, що
померли у відділенні пухлин голови та шиї з 2003
по 2017 роки. Протоколи аутопсiй розділили на
дві групи. 1-а група – 14 протоколів розтину пацієнтів, що отримували симптоматичну терапію.
2-а група – 42 протоколи хворих, що померли в
ранньому післяопераційному періоді після радикального хірургічного втручання. Розподіл хворих згідно нозологічних форм відображено в
табл. Більшість пацієнтів склали чоловіки –
78,6% (n=44), а жінки – 21,4% (n=12). Основною
причиною смерті був плоскоклітинний рак: високого ступеня диференціації G1 – (n=27), проміжного ступеня диференціації G2 – (n=15), низького
ступеня G3 – (n=5), недиференційований G4 –
(n=1), недиференційований рак щитоподібної
залози (n=2), папілярний рак (n=6).
Локалізація первинної пухлини
1-а група

Локалізація

2-а група

n

(%)

n

(%)

Слизова оболонка
порожнини рота

11

26,2

–

Гортань

12

28,6

6

42,9

Гортаноглотка
Ротоглотка
Бранхіогенний рак

3
5
2

7,1
11,9
4,8

4
1
–

28,6
7,1
–

Щитоподібна залоза

5

11,9

3

21,4

Шкіра

3

7,1

–

–

Привушна слинна залоза

1

2,4

–

–

Разом

42

100%

14

100%

Результати та обговорення
Безпосередньою причиною смерті у пацієнтів першої групи в трьох випадках була кро-

вотеча з пухлини – 21,4% (n=3), серцеволегенева недостатність – 21,4% (n=3), тромбоемболія легеневої артерії – 14,3% (n=2), гострий
інфаркт міокарда – 7,1% (n=1), ішемічний інсульт – 14,3% (n=2). Двобічна пневмонія визнана причиною смерті у 14,3% (n=2) і в одному
випадку констатовано поліорганну недостатність.
Найбільш частою причиною смерті у хворих другої групи була кровотеча з магістральних судин шиї яка встановлена у 10 пацієнтів
(23,8%): з загальної сонної артерії – 5, з зовнішньої сонної – 3, з внутрішньої сонної – 1 та з
внутрішньої яремної вени – 1.
Чотири пацієнти (9,5%) померли від двобічної абсцедуючої пневмонії. У 11,9% (n=5),
безпосеpедньою пpичиною смеpтi визнавалися
гостра серцево-легенева недостатність, у 4,8%
(n=2) констатовано гострий інфаркт міокарда. У
14,3% (n=6) виявлено тромбемболію легеневої
артерії. Кровотечу з місцевого рецидиву спостерігали у 9,5% (n=4). Гостре порушення мозкового кровообігу встановлено у 11,9% (n=5): в одного пацієнта – геморагічний інсульт, а в чотирьох – ішемічний. Ще в чотирьох хворих (9,5%)
причиною смерті визнана поліорганна недостатність. По одному випадку (2,4%) зафіксовано
набряк мозку та легеневу кровотечу (розрив булли). Необхідно зазначити, що в усіх випадках
післяопераційної смерті розбіжностей між клінічним та патологоанатомічним діагнозом не
було.
Висновки
Найчастіше безпосередньою причиною
смерті хворих першої групи встановлено ускладнення зі сторони серцево-судинної системи, а у
пацієнтів, що померли в ранньому післяопераційному періоді – кровотечі. Профілактика саме
цих двох ускладнень – шлях до зниження летальності у хворих з розглянутою патологією.
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Г.А. ГІРНА, І.Д. КОСТИШИН, М.М. РОЖКО, В.Р. РОМАНЧУК
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ВПЛИВ ІМУНОТЕРАПІЇ НА СТУПІНЬ ХІМІОПРОМЕНЕВИХ УСКЛАДНЕНЬ
У ХВОРИХ З КАРЦИНОМОЮ ПОРОЖНИНИ РОТА І РОТОГЛОТКИ
Актуальність. Враховуючи високі показники занедбаності раку слизової оболонки порожнини рота і ротоглотки – 70%, все більше
надається перевага нехірургічним методам лікуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

вання (хіміотерапія і променева терапія в різних
модифікаціях). У 63-90% хворих цієї групи спостерігаються загальні та місцеві побічні ускладнення (епітеліїт, дерматит, інтоксикація, нудота,
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лейко- і лімфопенія та інші), що не дозволяє
закінчити курс спеціального лікування. Однією
з причин цього є пригнічення імунокомпетентних клітин як ротової порожнини так і системно.
Мета дослідження: зменшення побічної
дії хіміопроменевого лікування хворих на рак
порожнини рота і ротоглотки шляхом корекції
імунного стану.
Матеріали і методи
Спостерігалось 20 хворих на рак слизової
оболонки порожнини рота і ротоглотки. 12
(60%) з них становили першу групу і отримували ДГТ дрібними фракціями з ретроградною
внутрішньоартеріальною хіміотерапією за модифікованою методикою «RADPLАТ» на фоні
імунотерапії. Контрольна група включала 8
(40%) хворих, яким проводилося аналогічне лікування, однак без імунотерапії.
Першу групу склали 5 (25%) хворих на
рак язика, 5 (25%) хворих мали рак слизової
оболонки дна порожнини рота і 2 (10%) хворих
– рак слизової оболонки твердого піднебіння. У
5 (25%) хворих цієї групи була ІІІ стадія захворювання, у 7 (35%) – ІV. У 9 (45%) спостережених хворих був плоскоклітинний рак G1 і 3
(15%) – G2. У 4 (20%) хворих другої групи відмічався рак язика, у 3 (15%) хворих – слизової
оболонки дна порожнини рота і у 1 (5%) – рак
слизової оболонки щоки. 3 (15%) хворих мали
ІІІ стадію і 5 (25%) – ІV. В 5 (25%) хворих контрольної групи був плоскоклітинний рак G1 і в 2
(10%) – G1.
Всім хворим регіонарна внутрішньоартеріальна хіміотерапія проводилася ретроградно
через темпоральну артерію. Згідно модифікованої методики «RADPLАТ» цисплатин вводився
по 20 мг кожен день з першого дня променевої
терапії насосом шприцевим ДШ-08 протягом 1
години впродовж 5 днів. Після завершення хіміотерапевтичного потенціювання променеву терапію продовжували до сумарної дози 40 Гр з
контролем загальних, місцевих змін та показників крові 1 раз на тиждень.
Хворі 1-ї групи крім хіміопроменевого лікування отримували імунотерапію. За 2 дні до
початку спеціального лікування вводили пропес
по 2 мл внутрішньом’язево 2 рази на день з інтервалом 10-12 год. протягом 5 діб, а потім в
наступні 10 днів – по 2 мл внутрішньом’язево 1
раз на добу зранку.
Результати дослідження
В обох групах хворих відмічався лікувальний ефект від запропонованого лікування
внаслідок локального підсилення променевої
терапії цисплатином за модифікованою методикою «RADPLАТ». Після завершення внутріш-

ньоартеріального потенціювання, отримавши 10
Гр гамма-терапії і 100 мг цисплатину у 70%
хворих відмічався регрес пухлини від 10-30%.
Клінічно різниці у швидкості настання регресії
чи її ступеня між групами хворих не було.
У хворих першої і другої груп не спостерігалося загальних ускладнень.
Місцево у 3 (15%) хворих 1-ї групи на
фоні імунотерапії запальних змін слизової оболонки до кінця лікування не відмічалося, у 3
хворих (15%) розвинувся катаральний епітеліїт
(І ступеня) після 22 Гр і спостерігався до кінця
лікування без поглиблення запального процесу.
У 6 (30%) хворих також був катаральний епітеліїт, однак він проявився раніше, після 10 Гр і
повного курсу хіміотерапевтичного потенціювання. На фоні подальшого їх лікування у 3
(15%) – виник осередковий епітеліїт (ІІ ступінь)
після 24-28 Гр.
У 2-й групі 1 хворий після 4 діб введення
цисплатину (80 мг) і після 8 Гр ДГТ мав катаральний епітеліїт, пізніше, отримавши 20 Гр у
нього ж спостерігався вогнищевий епітеліїт (І
ступеня), який швидко перейшов у плівчасту
форму (ІІІ) ступінь; також був дерматит шкіри
шиї ІІ ступеня. Це змусило тимчасово призупинити променеву терапію. У 7 (35%) хворих одразу після завершення регіонарного потенціювання спостерігався катаральний епітеліїт, який
переходив після 20-28 Гр у вогнищевий (ІІ ступінь).
Порівнюючи гематологічні показники між
групами хворих, середнє значення лейкоцитів у
хворих 1 групи 4,9 ммоль/л, а в 2-й 3,9 ммоль/л.
У 1 хворого 2-ї групи внаслідок лейкопенії ІІ
ступеня було відмінено останнє введення цисплатину. Кількість грануловмісних лімфоцитів у
1-й групі вища, що є ознакою природної кілерної активності.
Висновки
1. У хворих на рак порожнин рота і ротоглотки на фоні імунотерапії препаратом пропес
епітеліїт починає розвиватися пізніше ніж в контрольній групі, а також його ступінь нижчий в
кінці лікування.
2. На даному етапі дослідження відмічається позитивний вплив пропесу на кровотворну
систему, що дозволяє продовжувати заплановане лікування в повному обсязі.
3. Для підвищення ефективності лікування, покращення якості життя пацієнтів, профілактики і лікування хіміопроменевого епітеліїту, гемодепресії доцільно включати імунотерапію до основного виду лікування.
4. Аналіз результатів подальших спостережень буде висвітлено в наступних наукових
роботах.
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С.С. ГЛАЗУНОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ 2-3 РОКІВ З КОХЛЕАРНИМИ ІМПЛАНТАМИ
ТА СЛУХОВИМИ АПАРАТАМИ
Розроблений автором методичний посібник адресовано тим, хто виховує дитину молодшого дошкільного віку та займається її всебічним розвитком.
Мета книги – допомогти педагогам (дефектологам, логопедам, сурдопедагогам, вихователям ДНЗ, психологам та ін.), лікарям (сурдологам, невропатологам, педіатрам та ін.), а також батькам, бабусям і дідусям своєчасно організувати
профілактичну
та
корекційнорозвиваючу діяльність у медичних реабілітаційних центрах, дошкільних навчальних закладах і,
звичайно, у сім`ї, де малюк проводить більшу
частину свого життя у разі виявлення у дитини
тих чи інших порушень у розвитку базових навичок.
Видання містить цілу низку нескладних,
але ефективних вправ, які покращують увагу
малюка, вчать мислити, розвивають його слухову пам'ять та фонематичне сприймання, стимулюють м`язи артикуляційного апарату, розвивають дрібну моторику, озброюють математичними навичками.
Запропоновані методики упродовж багатьох років були апробовані в роботі з дітьми з
різними порушеннями у Київському міському
медичному центрі проблем слуху та мовлення
«СУВАГ» і показали високі результати.
Різноманітні розвиваючі завдання розміщені у певній послідовності. Тому і працювати
потрібно послідовно: від завдання до завдання,
від сторінки до сторінки, від варіанта до варіанта. До кожного заняття потрібно ретельно готуватися як дорослому, так і малюкові. Заздалегідь
варто ознайомитися зі змістом заняття, визначити його мету, скласти план, відібрати необхідні
навчальні засоби, оглянути і підготувати місце
проведення заняття. Важливо дати можливість і
дитині розглянути малюнки, наявний методичний матеріал стільки часу, скільки їй потрібно.
Потурбуйтесь, щоб малюк був у гарному настрої. Він повинен отримувати задоволення від

спілкування з дорослим, від процесу визнання,
власних міркувань і перших перемог – правильно виконаних завдань.
Працювати з дитиною можна у кабінеті
медичної установи, у дитячому садку чи квартирі, за столом, у кріслі, на дивані, на м’якому
килимі і навіть на вулиці, у парку чи на дитячому майданчику. Головне, щоб дитина і ви одержували задоволення від спільної навчальної гри.
Будьте терплячими, допомагайте дитині,
всіляко заохочуйте її, дайте їй можливість відчути себе переможцем. Якщо виникають труднощі, припиніть роботу, а через деякий час поверніться до неї знову. Вчіть дитину уважно
слухати завдання та запам’ятовувати його. Таке
ставлення до виконання вправ допоможе виховати відповідальність, акуратність та уважність,
а це, в свою чергу, стане запорукою успіху вашої дитини.
Заняття завжди слід закінчувати на позитивних емоціях. Не забувайте хвалити дитину,
відзначаючи її найменші успіхи. Постійно підвищуйте самооцінку малюка, його впевненість у
своїх силах, самостійність, бажання вчитися
далі. Кожний крок малюка – це обов’язково нове відкриття, яскраве враження, незабутнє досягнення. Сподіваємося, що наш практикум допоможе вам досягти успіху і подолати відставання
дитини у розвитку, підготувати її не тільки до
школи, а й до дорослого самостійного життя.
Методичний посібник схвалено до використання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (протокол № 2 від 01.06.2017
року) ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76912 від 16.02.2018 р.
Тільки в перші 3 роки життя діти навчаються тому, що будуть використовувати протягом усього подальшого життя.
Якщо дорослі у цей віковий період виказують підтримку дитині, вона буде розвиватися
швидкими темпами.
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А.Д. ГУСАКОВ, А.А. ГУСАКОВА, Д.Н. КОКОРКИН, В.В. СКОРОБОГАТЫЙ, В.А. КАШИРИН
(ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ВЕНТИЛЯЦИИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПОЛОСТЕЙ ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Оперирующий отохирург в своей повседневной практике часто сталкивается с проблемой послеоперационной полости височной кости, и с тем контингентом пациентов, которые не
в состоянии самостоятельно очистить глубокие
ретротимпанальные отделы. Такие больные, как
известно, постоянно нуждаются в аспирационном туалете уха, выполняемым врачом. Множество авторов в своих работах указывали на то,
что даже при идеально проведенном в техническом плане хирургическом вмешательстве по
поводу хронических недоброкачественных отитов, – остаются большие антромастоидальные
полости, требующие гигиенического ухода, и
порой настораживающие хирурга в плане развития гнойного воспаления, грануляционных процессов в этой области, возможно, даже деструкции костной ткани. Такие проблемы частых
обострений вызывают, как правило, «большие»
послеоперационные полости височных костей,
хотя дать четкое определение термина «большая
полость» достаточно сложно. В нашей клинике
принято считать, что большой антромастоидальной полостью является та полость, объем
которой превышает объем слухового прохода
более чем в 2 раза. Со времен выполнения первой общеполостной санирующей операции в
мире предлагалось множество методик по закрытию ретротимпанальной полости местными
тканями, алогенными или гетерогенными материалами. Наши убеждения на сегодняшний день
по поводу выбора материала для мастоидопластики остаются бескомпромиссными – аутоткани человека являются лучшим материалом для
пластики антромастоидальных полостей.
Однако причиной развития воспаления в
послеоперационных полостях сосцевидного отростка является не только значительная площадь вновь образованной поверхности мастоида, но в большей мере неадекватное ее вентилирование через наружное отверстие слухового
прохода. Проблемой соотношения диаметра наружного отверстия слухового прохода к площади поверхности антро-мастоидальной полости и
патологическими процессами, возникающими
при нарушении данного соотношения, активно
занимались профессора Мишель и Дидье Портманн (Бордо, Франция). Это натолкнуло нас на
мысль о сравнительном исследовании 3 групп
пациентов с хроническим аттико-антральным
отитом, которым выполнялась общеполостная

18

санирующая операция. В 1-й группе наблюдались пациенты без пластики слухового прохода
и мастоидопластики, во 2-й группе – с выполнением
мастоидопластики
мышечнопериостальным лоскутом и в 3-й группе – где не
проводилась пластика послеоперационной полости, но осуществлялось расширение наружного отверстия слухового прохода за счет продольно-поперечного разреза кожи перепончатого отдела с подшиванием «створок» полученного разреза к мукопериосту в углах раны, а также
с частичным иссечением хряща cavitas conchae.
Достаточно расширенным наружное отверстие
слухового прохода считалось тогда, когда для
обозрения послеоперационной полости не требовалась ушная воронка, либо осмотр возможно
было выполнить с помощью носового зеркала.
Результаты проведенного хирургического лечения оценивались в отдаленном послеоперационном периоде – через 3-5 лет. Количество пациентов во всех 3 группах составило по 15 человек в группе, возраст – 18-56 лет. У всех исследуемых непосредственно после санирующего этапа определялась «большая» антромастоидальная полость. В отдаленном послеоперационном периоде наиболее частые рецидивы воспаления в ретротимпанальных отделах височной
кости наблюдались в группе, где не проводилась
мастоидопластика и расширение наружного отдела слухового прохода. Каждый третий пациент данной группы нуждался в аспирационном
туалете антромастоидальной полости в условиях ЛОР-кабинета, часто в этом сегменте височной кости определялся воспалительный процесс
с преобладанием патогенной флоры. В группе
пациентов, которым была выполнена мастоидопластика мышечно-периостальным лоскутом, и
группе, где производилась пластика наружного
отверстия слухового прохода, отмечались примерно одинаковые удовлетворительные результаты течения послеоперационного периода.
Редкие, единичные случаи обострения среднего
уха, отсутствие признаков воспаления в послеоперационной полости. Пациенты, которым было расширено отверстие слухового прохода,
могли с легкостью выполнять гигиенический
туалет уха, самостоятельно очищать полость,
что привело к полной эпидермизации антромастоидального участка.
Таким образом, при отсутствии возможности облитерации «большой» послеоперационной
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полости в ходе санирующего вмешательства, либо при недостаточном количестве материала для
облитерации, есть альтернатива выполнения ши-

рокого наружного отверстия слухового прохода
для адекватной вентиляции даже значительной
площади антромастоидальной полости.
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А.Д. ГУСАКОВ, В.В. СКОРОБОГАТЫЙ, Д.А. САХАРОВ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНЕКСАМОВОЙ КИСЛОТЫ
С ЦЕЛЬЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА
ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Организм, как единый, отлаженный механизм четко контролирует свое внутреннее постоянство с целью сохранения жизнеспособности и жизнедеятельности. Одним из «охранников стабильности» физиологического баланса
является гемостаз. Гемостаз – это сложная биологическая система, которая обеспечивает сохранение жидкого состояния крови в обычных
условиях, а при нарушении целостности сосудистого русла останавливает кровотечение. Но
если в нормальных условиях процесс остановки
кровотечения занимает коротких промежуток
времени, то в случае различных соматических
состояний, хирургических вмешательств это
может доставить уйму хлопот и потраченного
времени.
В последнее десятилетие хирургиотоларингологи разработали большое количество способов тампонады носа в послеоперационном периоде, что значительно снизило выраженность кровотечений. Но, тем не менее, открытым вопросом остается улучшение гемостаза во время операций и послеоперационном периоде. Наша кафедра активно занимается решением этой проблемы на базе отделения микрохирургии ЛОР-органов Запорожской областной
клинической больницы. Наше исследование направлено на оптимизацию ведения послеоперационного периода при операциях в полости носа
и околоносовых пазухах.
Цель исследования. Главной задачей, поставленной перед нами, было исследовать комплексное применение (местное и системное)
транексамовой кислоты (Гемотран «Фармак») в
ЛОР-практике.
Материалы и методы
Исследуемую группу составили 55 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет с диагнозами:
«Искривление перегородки носа. Хронический
полипозный синусит», «Искривление перегородки носа», «Хронический полипозный синусит». Всем больным проводилось обследование:
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общий анализ крови, группа крови, резусфактор, кровь на RW, HBsAg, ЭКГ, рентгенография легких. У всех больных наличие заболевания было подтверждено клиническими данными, данными компьютерной томографии
околоносовых пазух.
Основной эффект препарата транексамовой кислоты связан с его способностью обратимо блокировать лизинсвязывающие места в молекуле плазминогена, тем самым предотвращая
взаимодействие плазминогена с лизиновыми
местами в фибриновом полимере. Как следствие, фибрин не разрушается. В дополнение к
этому транексамовая кислота усиливает синтез
коллагена, что способствует сохранению фибринового матрикса и увеличивает прочность
тромба. Вместе оба перечисленных эффекта
транексамовой кислоты способствуют стабилизации тромба.
Ранее мы по отдельности исследовали местное применение транексамовой кислоты
(промакивание и тампонада тампонами пропитанными Гемотран, фармацевтической компании Фармак (1 ампула на один тампон) и системного применения таблетированной формы
препарата транексамовой кислоты – Гемотран.
В обоих исследованиях получены позитивные
результаты.
В данной работе для сравнения результатов было сформировано 3 группы пациентов:
1-я группа – местное использование тампонов с транексамовой кислотой;
2-я группа – системное использование
таблетированной формы транексамовой кислоты по ранее разработанной на нашей кафедре
схеме (вечером за день до операции, утром перед операцией и на следующий день после операции перед удалением тампонов).
3-я группа – комплексное применение
(системно и местно) транексамовой кислоты.
Результаты исследования показали значительное превосходство положительного резуль-

19

тата в 3-й группе пациентов, т.е. при комплексном применении препарата транексамовой кислоты: операционное поле было практически
сухое, в послеоперационном периоде признаков
кровоточивости через тампоны не наблюдалось,
а при растампонировании пациентов кровотече-

ние было незначительным и самостоятельно
прекращалось через минуту, либо вообще не
обнаруживалось.
Исследование позволяет рекомендовать
именно комплексное применение препарата Гемотран для широкого использования.

© А.Д. Гусаков, В.В. Скоробогатый, Д.А. Сахаров, 2018

Ю.В. ДЄЄВА, Ю.В. ШЕВЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЦИНАБСИН
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ГНІЙНИМ АДЕНОЇДИТОМ
Гіпертрофія глоткового мигдалика (аденоїдні вегетації) є фізіологічним станом лімфоїдної тканини носоглотки, що зустрічається переважно в дитячому віці. В той же час, запалення
лімфоїдної тканини носоглотки – аденоїдит, або
назофарингіт (J 35.8 згідно МКХ-10), є надзвичайно поширеною патологію, що зустрічається в
дитячій оториноларингології. Розрізняють гострий та хронічний аденоїдит, які зустрічаються у
50% пацієнтів віком від 1 до 7 років. Далеко не
завжди діагноз аденоїдит дорівнює необхідності
хірургічного втручання, більше того операція
протипоказана при виявленні гострого запального процесу у носоглотці при будь якому розмірі глоткового мигдалика.
Метою нашої роботи була оцінка ефективності препарату «Цинабсин» у лікуванні
хворих на гнійний аденоїдит. Препарат призначався за звичайною схемою, залежно від віку (в
перші 2 доби по 1 таблетці 3, 6 або до 12 разів
на добу; в подальшому – по 1 табл. 3 рази на
добу), повільно розсмоктуючи, чи розбавляючи
водою.
Матеріали та методи дослідження. За
останні 6 міс. нами проліковано 126 пацієнтів на
гнійний аденоїдит у віці від 2 до 14 років. Дані
пацієнти розподілені на 3 групи: 1-а група (60
дітей) отримувала «Цинабсин» та класичну терапію, що включала промивання порожнини
носу сольовими розчинами, застосування місцевих антибіотиків, топічних кортикостероїдів,
рідше – деконгестантів, в окремих випадках –
промивання за Проетц та антигістамінні засоби.
2-а група (33 пацієнти) отримувала препарат
порівняння та класичну терапію. 3-я група (33
пацієнти) отримувала лише класичну терапію.
Лікування проводилось переважно амбулаторно.
Термін спостереження – 3; 7 та 14 діб. Нами
оцінювались як суб’єктивні (закладеність у носі,
ринорея, постназальний синдром, кашель, по-
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рушення носового дихання, храп чи сопіння, так
і об’єктивні симптоми (гіперемія, набряк слизових оболонок порожнини носу, затікання слизу
в носоглотці).
Результати дослідження
У переважній більшості випадків позитивний ефект від використання «Цинабсину» спостерігався вже на 3-ю добу спостереження; на 7у добу – у 72% пацієнтів відзначалось значне
покращення. Близько 94% обстежених на 14-у
добу не мали скарг і за об’єктивними даними не
мали ознак гнійного аденоїдиту. В 2-й групі ми
отримали схожі результати: позитивна динаміка
на 3-ю добу відмічалась у 60% пацієнтів, на 7-у
добу покращення відмічалось у 65% пацієнтів,
при цьому збільшення гіперсекреції з порожнини носу відмічалось у 35% дітей. На 14-у добу
не мали суб’єктивних та об’єктивних ознак аденоїдиту близько 90% пацієнтів, при цьому у
10% залишались ознаки гіперсекреції. У 3-й
групі лише у третини пацієнтів відмічалась позитивна динаміка на 3-ю добу лікування. В той
же час, на 7-у добу у 40% відмічалось покращення, на 14-у добу – суб’єктивні ознаки аденоїдиту зберігались у 40% дітей, об’єктивні виявлялись у 50%.
Для остаточного одужання курс лікування
має бути значно тривалішим, ми рекомендували
прийом препарату до 3 місяців.
Протягом усього періоду дослідження
ефективності використання препарату «Цинабсин» у жодного з хворих не спостерігалось алергічних реакцій та інших побічних ефектів при
його застосуванні як у монотерапії, так і в комплексі з іншими препаратами, що безумовно
свідчить про високий профіль безпеки застосування цього препарату.
Висновки
Таким чином, застосування препарату
«Цинабсин» в комплексному лікуванні пацієнтів
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з аденоїдитом є ефективним, як з точки зору
пацієнтів та їх батьків, так і з точки зору лікаря.
Високий терапевтичний ефект, добра
його переносимість, зручність застосування,

практична відсутність побічних ефектів дозволяють рекомендувати «Цинабсин» для
профілактики й лікування гнійного аденоїдиту.

© Ю.В. Дєєва, Ю.В. Шевчук, 2018

Ю.В. ДЕЕВА (КИЕВ, УКРАИНА)
АДЕКВАТНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛИТА
Инфекционные заболевания ЛОР-органов
– широко распространенная патология, в ряде
случаев требующая назначения антибактериальной терапии. Чаще всего врачи встречаются
с острым тонзиллитом. Острое воспаление лимфоидной ткани глоточного кольца – острый тонзиллит – является наиболее частым состоянием
среди детей и подростков в возрасте от 5
до 15 лет. Болеют лица молодого, наиболее работоспособного возраста. Исследования последних лет показывают, что самыми частыми
бактериальными возбудителями острых инфекций верхних дыхательных путей являются
Streptococcus pneumoniae (42%), Haemophilus
influenzae (29-38%), Moraxella catarrhalis (1720%), S. pyogenes (15-23%). В терапии острых
инфекций верхних дыхательных путей и уха
важная роль отводится макролидам, в частности
кларитромицину. Спектр активности кларитромицина характеризуется наиболее высокой среди макролидов активностью в отношении
стрептококков, в том числе S. pneumoniae и S.
рyogenes, метициллинчувствительных штаммов
Staphylococcus aureus, превосходящей таковую
эритромицина в 2-4 раза.
В последние годы все большее внимание
привлекает способность S. pyogenes персистировать в эпителиальных клетках человека, что
может быть одной из причин снижения эффективности β-лактамных антибиотиков. Кларитромицин способен проникать внутрь клеток
и сохранять свою активность в различных внут-

риклеточных структурах и тем самым обеспечивать эрадикацию β-гемолитического стрептококка группы А при неэффективности терапии
острого тонзиллита пенициллинами.
Среди всех кларитромицинов на рынке
Украины особый интерес вызывает «Фромилид
Уно», производства компании КRКА, который
представляет собой уникальную лекарственную
форму. «Фромилид Уно» имеет защитную кислотоустойчивую оболочку, способствующую медленному высвобождению активного вещества
в тонком кишечнике. Таблетка также содержит
альгинат кальция, который в присутствии воды
набухает и постепенно вытесняет молекулы кларитромицина, в результате чего обеспечиваются
постоянное всасывание препарата и возможность
однократного приема его в течение суток. При
сравнении однократного («Фромилид Уно»)
и двукратного («Фромилид») применения антибиотика выявлено, что фармакокинетика этих
двух форм практически идентична: достоверно
сравнимы пиковая и остаточная (в течение 24-36
ч) концентрации активного вещества. Достоверно уменьшились колебания концентрации кларитромицина
и
его
метаболита
(14гидроксикларитромицина) в плазме.
Все вышеизложенное, а также результаты
ряда клинических исследований позволяют рекомендовать «Фромилид» для адекватной этиопатогенетической терапии острого тонзиллита.
«Фромилид Уно» – доказанная эффективность с удобством приема 1 раз в сутки.

© Ю.В. Деева, 2018

О.В. ДІХТЯРУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
«СИНДРОМ МОВЧАЗНОГО СИНУСА»: КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
У зв'язку з широким використанням і
впровадженням в оториноларингології комп'ютерної томографії та відеоендоскопії значно поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

кращилася діагностика та виявлення патологічних процесів ураження носа і навколоносових
пазух. Одним з таких станів є «синдром мовчаз-
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ного синуса». Цей синдром все більше являє
інтерес для лікарів-отоларингологів сьогодення.
Синдром мовчазного синуса (СМС) – це
безболісна інволюція верхньощелепної пазухи
внаслідок оклюзії остеомеатального комплексу з
розвитком енофтальма. Хоча діагноз, як правило, передбачається клінічно, підтверджується
характерними
радіологічними
ознаками. Вперше ці клінічні симптоми були описані
професором Гарвардської медичної школи
W.W. Montgomery в 1964 р , однак термін «синдром мовчазного синуса» вперше ввів в 1994 р.
C. Soparcar. У літературі цей синдром характеризується як захворювання, що рідко зустрічається, однак власний досвід спостереження 7
випадків цього синдрому впродовж 2 років на
базі клініки оториноларингології НМУ імені
О.О. Богомольця, говорить про гіподіагностиу,
пов'язаною з недостатнім освітленням даної патології в літературі.
Клінічно усі хворі мали прояви орбітальної асиметрії – енофтальм, з опущенням очного
яблука донизу, в результаті западання всередину
передньої стінки верхньощелепної пазухи. Симптоми, характерних для гаймориту, були відсутні. Отже, хворі звертались по допомогу до офтальмологічного відділення. Відповідно до класифікації Kass, усі хворі мали 3-ю стадію розвитку
ателектазу максилярного синусу: енофтальм,
асиметрія обличчя.
«Золотим стандартом» діагностики СМС
є комп'ютерна томографія (КТ) навколоносових
пазух, яка і була виконана всім хворим, що забезпечило високу деталізацію кісткових структур, на відміну від магнітно-резонансної томографії.
Серед обстежених було 4 (57%) пацієнти
жіночої статі і 3 (43%) - чоловічої у віці від 24
до 63 років (середній вік – 42±3 роки).
Клінічний випадок: жінка, 57 років При
надходженні пред'являла скарги на болі в області щоки справа, дискомфорт при русі правого
очного яблука, косметичний дефект з боку пра-

вого ока. Дані скарги виникли в серпні 2016 р.
на тлі відносного здоров'я. Пацієнтка консультувала офтальмологом, рекомендована санація
хронічного осередку запалення. При огляді:
енофтальм з боку правого ока. При передній
риноскопії: носове дихання не утруднене, слизова оболонка рожева, волога, перегородка носа
суттєво не викривлена, нижні носові раковини
набряклі, виділень в порожнині носа немає. Інші
ЛОР-органи без особливостей. На КТ: затемнення максилярного синусу праворуч і зменшення в розмірів за рахунок втягнення кісткових стінок.
На підставі отриманих клінічних і радіологічних ознак був виставлений діагноз: синдром мовчазного синуса.
Пацієнтці проведено ендоскопічну верхньощелепну антростомію з відновленням її вентиляції. На тлі проведеного лікування хвора відзначила зникнення болю в області очного дна
справа, дискомфорту при русі правого очного
яблука. На повторному КТ через 1 рік відзначалася пневматизація всіх навколоносових пазух,
обсяг правого максилярного синусу збільшився
на 20%. Також відзначено зменшення енофтальма на 1-2 мм.
У всіх 7 пацієнтів, вдалося домогтися достатнього розширення співустя і повної санації
пазухи. Жодному з них не потрібно було проведення реконструкції нижньої стінки орбіти.
Висновок: Синдром мовчазного синуса
характеризується безболісним енофтальмом,
пов'язаних з інволюцією верхньощелепної пазухи внаслідок обструкції її отвору. Типовим є
звернення до офтальмолога зі скаргами на появу
енофтальма, диплопії, що з'явилися протягом
0,5-1 року після загострення симптомів хронічного синуситу.
Оптимальним сучасним методом лікування даної патології являється ендоскопічне хірургічне втручання – антростомія (за необхідністю
– мікрогайморотомія), яка дозволяє відновити
аерацію верхньощелепної пазухи.

© О.В. Діхтярук, 2018

В.Я. ДІХТЯРУК, О.В. ДІХТЯРУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ РАКУ
Перший медичний опис раку молочної залози знайдено ще в єгипетському тексті, датованому 2500 роком до н.е.: «Опукла пухлина в грудях (…) на дотик – неначе кулька з обгорток».
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Щодо лікування давній автор зазначив: «Лікування такої хвороби немає». Вже за часів Гіппократа, близько 400-го року до нашої ери з'явилося
спеціальне позначення раку – karkinos (краб).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

Однак Гіппократ висловив думку, що «рак краще
взагалі не лікувати – так хворий проживе довше»,
тому що хірургічні операції ставили під загрозу
життя пацієнта і, як правило, закінчувалися сумним результатом. Лише після того, як у1846 р.
дантист Вільям Мортон запропонував загальну
анестезію у вигляді інгаляційного ефірного наркозу, а в 1865 р. шотландський лікар Джозеф Лістер запропонував карболову кислоту в якості антисептика, почався сяючий період хірургічного
радикалізму в онкології.
У 1896 р., через рік після відкриття Вільгельмом Рентгеном Х-променів, Емілю Груббе,
двадцятирічному студенту-медику з Чикаго,
прийшла в голову натхненна думка використовувати рентгенівські промені для лікування раку
молочної залози. Почався новий напрям ракової
медицини – радіаційна онкологія.
Єдиними відомими причинами виникнення раку у людей були чинники навколишнього
середовища, такі як радій, азбест, тютюн, сажа
(соматична теорія). Пейтон Раус (Нобелівський
лауреат 1959 р.) виявив, що рак може передаватися від птаха до птаха шляхом введення пухлинних клітин з допомогою ін’єкцій (вірусна
теорія раку).
У Другу світову війну в 1943 р. під час
повітряного нальоту на порт Барі в Італії було
використано сотні тон гірчичного газу. У потерпілих цей газ убивав нормальні білі кров`яні
тільця в організмі, і це спонукало фармакологів
розмірковувати про можливе використання аналогічного хімічного препарату, щоб нищити рак
білих кров’яних клітин. На започаткування хіміотерапії – «хімічної зброї» проти ракових клітин надихнула, в буквальному сенсі, війна.
У 1860 р. селекціонер гороху Грегор Мендель доказав, що спадкові риси передаються
генами (теорія спадковості), які містять дезоксирибонуклеїнову кислоту (ДНК), яка є головним носієм генетичної інформації. Дослідник
Джордж Бідл доказав, що гени переносять інструкції для синтезу білків – складних багатовимірних молекул, які є основними робочими
структурами клітини. А вже у 1970 р. дослідники Вермус та Бішоп (Нобельські лауреати 1989

р.), досліджуючи саркому Рауса у курей, показали, що тільки один ген (онкоген) викликає
переродження в клітині і викликає рак. Вчені
довели, що попередники ракових генів існують
у нормі у всіх живих істот (птахів, тварин і у
людей) у двох варіантах: протоонкогена (той,
що породжує рак) і антиокогена, або супресора
раку (той, що стримує поділ).
Завдяки активації онкогенів та одних сигнальних шляхів і інактивації генів супресорів та
інших сигнальних шляхів, в клітині з’являється
рушій, що стимулює розмноження (патологічний мітоз), блокується процес клітинної смерті і
завдяки цьому клітини стають «безсмертними»
навіть після кількох поколінь поділу, клітини
набувають здатності налагоджувати своє власне
кровопостачання судинами (раковий ангіогенез)
та мігрувати до інших органів, проникати в інші
тканини й колонізувати ці органи.
Усвідомлюючи ключову роль кіназ в фізіології клітин, дослідники в 1980-х роках розробили біля 30 нових препаратів.
Станом на 2009 р. секвеновано геном різних форм лейкемії, меланоми, раку легень, яєчків, підшлункової залози, і складено повний каталог мутацій для кожного типу цих форм раку.
В майбутньому лікування хворих буде індивідуальним, в залежності від мутацій в тих чи
інших генах та ушкоджених сигнальних шляхах,
які будуть виявлені при секвенуванні геному
хворого, і спричиняють зростанню і триванню
пухлини. Для лікування раку, а також для відновлення того чи іншого органу після хірургічного
втручання обов’язково будуть використовувати
стовбурові клітини.
Очевидно, секрет перемоги над раком полягає в тому, щоб знайти способи і запобігти
мутаціям в уразливих клітинах, або способи
знищувати клітини-мутанти, не перешкоджаючи
при цьому нормальному діленню. Лаконічність
цього твердження не відповідає грандіозності
завдання. Злоякісне і нормальне клітинне ділення так переплетені генетично, що розплести їх,
відокремити один від одного – мабуть, одна з
найсерйозніших наукових проблем, що стоять
перед людством.

© В.Я. Діхтярук, О.В. Діхтярук, 2018
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А.М. ДРУМОВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ
ХРОНІЧНИХ ПОСТІМПЛАНТАЦІЙНИХ ГАЙМОРИТІВ
За спостереженнями оториноларингологів
частота одонтогенних гайморитів коливається
від 2 до 25% від загального числа хворих з патологією верхньощелепних пазух. В останні роки поряд з швидким розвитком хірургічних методик і матеріалів для протезування в краніофаціальній хірургії, відокремився особливий вид
супутньої патології, названої нами – хронічний
постімплантаційний гайморит (ХПГ).
Мета дослідження – оптимізація діагностики, лікування, профілактики і метафілактики
ХПГ на основі вивчення етіопатогенетичних
механізмів розвитку.
Матеріали і методи засновані на результатах діагностики лікування та моніторингу 157
пацієнтів, які спостерігалися в клініці кафедри
оториноларингології Одеського національного
медичного університету в період з 2013 по 2016 р.
Відповідно до мети та встановлених задач
робота виконувалося у декілька етапів. Використовувалися додаткові методи обстеження – КТ
навколоносових пазух. У обстежених всіх груп
проведено визначення типу якості кісткової
тканини верхньої щелепи по С. Misch шляхом
вимірювання її рентгенівської щільності. За результатами, отриманими в ході термографічного
обстеження, за допомогою комп'ютерної програми для інфрачервоного термографа побудовані реперні термограми щелепно-лицьової області хворих хронічним постімплантаційним
гайморитом з різною кількістю імплантів. Проведений аналіз таксономічного спектру мікробного «пейзажу» слизової оболонки краніофаціальної області (порожнина носа, вміст верхньощелепної пазухи) у пацієнтів з хронічним постімплантаційним гайморитом. Проведені імуно-

логічні дослідження, визначено вміст імуноглобулінів різних класів в сироватці крові 2 груп
хворих і практично здорових волонтерів. Визначили in vitro вплив імунотропних препаратів на
продукцію клітинами крові хворих з ХПГ про- і
протизапальних цитокінів, активність природніх
цитолітичних клітин і фагоцитів.
У стадії загострення захворювання пацієнтам призначалася етіопатогенетичне лікування
за схемою морфолін-метил-триазоліл-тіоацетат
+ аскорбінова кислота + BNO-1985 + динатрієва
сіль метиленбісфосфонової кислоти.
Висновки
Вивчено і розроблено клінічну і КРТ семіотику ХПГ. Визначено характерні КРТ, денситометричні ознаки і показники об'єктивної
наявності ХПГ. Встановлено, що при даній патології превалюють проліферативні процеси в
порожнині гайморової пазухи. При одонтогенних гайморитах переважно визначають ексудативну форму запалення. При виконанні КРТ обстеження визначено, що у пацієнтів з ХПГ превалює, за класифікацією С. Mich, тип кістки D3 і
D4 (частота 46,43% і 32,14%, відповідно).
Аналіз рентгенівської структурної щільності кісткової тканини після 1-го курсу лікування ДСМБК через 6 міс. показав достовірне
збільшення цього показника для губчастої кістки максимально на 24%, для компактної кістки –
на 12%. Лікувальний алгоритм із застосуванням
ДСМБК при ХПГ у осіб, які перенесли ДІ, забезпечив збільшення тривалості ремісії з 4,5±0,9
міс. до 22,2±1,4 міс. Відзначимо, що в ринології
практично відсутній досвід застосування бісфосфонатів для склерозування кісткової тканини
нижньої стінки верхньощелепної пазухи

© А.М. Друмова, 2018

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА
ОЗЕНА В ПРАКТИЦІ ДИТЯЧОГО ОТОЛАРИНГОЛОГА
Озена – особлива форма риніту з надзвичайно смердючим запахом. Виявляється ця недуга, як окремі випадки захворювання, в підлітковому періоді, після 12-15 років, і триває практично все життя. Назва хвороби походить від рослини з берегів річки Ганг (Індія), яка має дуже не-
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приємний запах. Хвороба розповсюджена по
всьому світу, але частіше зустрічається в країнах
Південно-східної Азії, значно рідше в Європі.
Клінічна картина захворювання характеризується виявленням в носовій порожнині численних смердючих кірок, атрофії слизової обоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

лонки і носових раковин, їх кісткового скелету,
розширенням носових ходів, утрудненням дихання та втратою нюху.
Не дивлячись на численні наукові дослідження хворих з озеною, проблема захворювання залишається до кінця не вирішеною і в наш
час, оскільки остаточно не з’ясовані питання
етіології та патогенезу недуги, а існуючі методи
лікування хвороби в більшості випадків малоефективні.
Ще в 1885 р. Левенберг і в 1893 р. Абель
виявили у виділеннях з носа хворих на озену
особливий диплокок клебсієлу, яку ще називають паличка Абеля-Левенберга. Її знаходять у
70-99% обстежених хворих на озену.
В переважній більшості досліджень хвороби, автори відмічають ті чи інші порушення в
окремих ланках обміну речовин, в тому числі
заліза (гіпосидероз), змін в роботі внутрішніх
органів, ендокринній, імунній, нервовій систем,
наявності запалення та інфекційних процесів в
порожнині носа. Проте, виявлені порушення
при озені не є специфічними і не мають суттєвого значення в патогенезі захворювання. Не встановлено також генетичних чи спадкових факторів у розвитку захворювання. При озені відсутнє
контактне зараження людини. Тобто, існуючі
протиріччя в етіології і патогенезі захворювання
вказують на те, що озена є тяжким системним
захворюванням всього організму людини.
Під нашим спостереженням на протязі 35
років знаходяться двоє хворих на озену, жіночої
статі. Вперше хвороба виявлена в однієї дитини
(Мар’яна) в п’ятирічному віці, в іншої (Наталя)
– в 12 років. Обі хворі працюють, знаходяться
на диспансерному спостереженні. З роками в
однієї хворої прояви озени зменшилися, в іншої

– наступило одужання. У їхніх дітей жіночої
статі озена не виявлена.
В обох хворих, при передній риноскопії,
виявлялися кірки жовто-зеленого кольору, які
локалізувалися переважно на латеральній стінці
порожнини носа і легко виділялися. Слизова
оболонка була бліда, атрофічна, носові ходи
розширені, добре оглядалися всі частини порожнини носа, навіть, носовий відділ глотки. Нюх
відсутній. Отоскопія і фарингоскопія в нормі.
При рентгенографії приносових пазух спостерігали пристінкову гіперплазію слизової оболонки
верхньощелепних пазух. У виділеннях з носової
порожнини виявляли у великій кількості різноманітну мікрофлору. Аналіз крові, сечі були у
нормі. В біохімічних обстеженнях сироватки
крові відхилень не було виявлено.
Лікування хворих було консервативним.
Регулярно механічним способом очищали порожнину носа від кірок і шляхом промивання її
слабким сольовим розчином. В порожнину носа
вводили почергово тампони просочені йоддіцерином та обліпиховим маслом. Використовували антибіотики чутливі до виділеної мікрофлори
носа, а також препарати заліза: ферум-лек, актиферин та муколітики, імунокоректори, вітаміни. Проводилося періодичне санаторнокурортне лікування місцевими мінеральними
водами з великим вмістом заліза (Сойми), загартовування організму і, звичайно, дотримування
особистої гігієни дома і в громадських місцях.
Отже, своєчасне встановлення діагнозу,
правильне проведення обстеження, раціональне
харчування, активне комплексне лікування та
постійне спостереження за хворими, дозволяє
значно покращити їм життя, а в окремих випадках добитися одужання.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ДІТЕЙ З АДЕНОЇДНИМИ ВЕГЕТАЦІЯМИ
Аденоїдні вегетації (гіпертрофія глоткового мигдалика) – є актуальною медичною і соціальною проблемою, яка знаходиться в центрі
уваги не тільки дитячих отоларингологів, але і
педіатрів та лікарів інших спеціальностей. Аденоїдні вегетації, як і вся лімфоглоткова тканина
Вальдеєра-Пирогова, відносяться до периферичних органів імунної системи, яка з перших днів
життя дитини приймає активну участь в формуванні реакцій клітинного і гуморального імуніЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

тету. Ця тканина забезпечує слизову оболонку
носа, приносових пазух і носоглотку імунокомпетентними клітинами і контролює активність
місцевої імунної відповіді, відомої, як муконазальний імунітет (О.Ф. Мельников, 2002; Л.В.
Гуляєва і співавт., 2011; А.А. Лайко, 2013).
У дітей дошкільного віку лімфоїдна тканина глотки більш активно реагує на антигенний вплив значною її гіперплазією. По даних
різних авторів аденоїдні вегетації зустрічаються
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у 45% дітей цієї групи (Ю.Б. Исхаки, 1985; И.Б.
Солдатов, 1994; М.С. Плужников, 2002). Зараз
спостерігається виразна тенденція до зростання
даної патології. Якщо в 60-х роках минулого
століття гіпертрофія глоткового мигдалика була
у 4-16% дітей, у 70-80-х роках – вже у 9,929,2%, то у 1999 р. її частота виросла до 37-76%
(F.Levy, 1999, Э.Р. Нейвірт, С.М. Пухлик, 2000).
Це обумовлено, як фізіологічним, спадковим
станом чи аномаліями конституціональними,
так і персистуючими алергічними впливами,
частими вірусними інфекціями респіраторного
тракту і обсіменіння його патогенною флорою,
нервово-ендокринними змінами, порушеннями
обміну речовин, гіповітамінозом, екологічними
та іншими факторами, які знижують реактивність організму дитини (С.Б. Безшапочний і співавт., 2010 та ін.).
Анатомічна локалізація аденоїдних вегетацій суттєво утруднює їх візуальну оцінку, що
негативно впливає на своєчасну діагностику,
лікування і динамічний контроль за їхнім станом.
Лікування аденоїдних вегетацій проводиться консервативним, але частіше хірургічним методом – операція аденотомія. Показаннями до операції служать не стільки величина
аденоїдних вегетацій, скільки викликані ними
порушення в організмі дитини та з метою попередження можливого їх виникнення в подальшому житті. В той же час хірургічне втручання
не завжди приводить до ліквідації патологічного
стану, оскільки виникають рецидиви захворювання. Так, по даним різних авторів, частота їх
розвитку коливається від 4 до 75% (Б.В. Шевригін, 1982; М.І. Волощук і співав., 1989; П.М. Дорошенко, 1996). Цьому сприяє неповне видалення аденоїдної тканини, анатомічна будова
носової частини глотки, часті запальні процеси
в глотці, алергічні стани, загальна та локальна
імунна недостатність організму дитини тощо.
А.Д. Гусаков (2017) вказує, що виконана стандартна аденотомія у 18% випадках є неефективною. В той же час проведена візуально контрольована операція, знижує рецидив захворювання
до 3,3%.
Мета дослідження – вивчення віддалених результатів хірургічного лікування дітей з
аденоїдними вегетаціями.
Матеріали та методи
На протязі 2011-2015 років у ЛОРвідділені ОДЛ була проведена операція аденотомія у 356 дітей. Із всіх прооперованих дітей на
контрольний огляд з’явилося 210 дітей, які піддалися аналізу. Віком від 3 до 7 років було 85,
від 7 до 12 років – 125 дітей. Хлопців було 116,
дівчат – 94. Тривалість захворювання була від 2
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до 4 років. Консервативне лікування цих дітей
не було ефективним.
Діагноз захворювання встановлювався на
основі даних анамнезу, скарг і об’єктивного дослідження носової частини глотки і всіх ЛОРорганів. Клінічно аденоїдні вегетації проявлялися значним утрудненням носового дихання, частою і тривалою нежиттю, порушенням сну, нічним хропінням, часом з апное, кашлем, денним
перебуванням з відкритим ротом, гугнявістю,
зниженням апетиту, капризністю, періодичним
болем голови, у частини дітей спостерігався
енурез, зниження слуху тощо.
Всі діти оглядалися педіатром. У 83 дітей
проведена класична операція під місцевим знеболенням з використанням аденотома Бекмана,
у 127 – під інтубаційним наркозом. Контрольні
обстеження дітей виконувалися через один місяць, після зникнення післяопераційних реактивних зміни в носоглотці та через 5-6 міс. і через
один рік, коли стає можливий розвиток рецидиву захворювання.
Результати дослідження
та їх обговорення
Критеріями ефективності лікування було
відновлення носового дихання та зникнення інших патологічних симптомів в дитини. В результаті проведеного нами дослідження встановлено, що при проведені операції аденотомії у
дітей дошкільного віку рецидив захворювання
виник у 18,8% випадках. У цих дітей частіше
спостерігалися різні інфекції, порушення в імунному статусі та алергічні захворювання. Для
кращого візуального огляду аденоїдних вегетацій та більш ретельного їх видалення, нами запропоновано пристрій для підтягування і фіксації м’якого піднебіння (патент №60107, 2011). В
післяопераційному періоді в більшості дітей
уже через тиждень покращувалося носове дихання, зменшувалися виділення, закладання носа. У віддаленому періоді через 5-6 міс добрий
клінічний ефект був у 162 (77,1%) випадках,
значне покращення – у 19 (9,0%). При огляді
дітей через рік позитивний результат встановлено у 169 (80,5%) випадках, покращення – у 21
(10,0)%. Рецидив захворювання у всіх 210 обстежених хворих спостерігався у 20 (9,5%) дітей. Повторна операція аденотомія виконана
через 1,5-2 роки у 8 дітей, в яких наступило
одужання, іншим успішно проведено консервативне лікування. Нами не виявлено залежності
частоти рецидивів аденоїдних вегетацій від виду
знеболення.
Висновки
На основі проведеного нами дослідження
встановлено, що для зменшення кількості рецидивів захворювання, до хірургічного лікування
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

аденоїдних вегетацій у дітей, потрібно відноситися більш зважено, особливо враховувати їх
вік, загальний стан, наявність супутніх захворювань. Перед хірургічним втручанням потрібне ретельне обстеження дитини та якісне лікування виявлених супутніх захворювань. Необ-

хідно передбачити позитивний результат лікування, а не просто механічно видаляти збільшену тканину, не враховуючи індивідуальних особливостей та існуючих захворювань дитини,
щоби не дискредитувати позитивні результати
операції аденотомії.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ЗАГЛОТКОВОГО АБСЦЕСУ
Заглотковий абсцес є рідким захворювання
дітей грудного і малечого віку, який виникає, в
основному, до 3-4 років життя. Захворювання
частіше спостерігається у дітей, ослаблених різними інфекціями, із зниженою імунною реактивністю організму, які знаходяться на штучному
вигодовуванні, мають анемію, рахіт, діатези.
Сприяють захворюванню анатомо-фізіологічні
особливості будови глотки у дітей малечого віку.
Хвороба розвивається в результаті проникнення
інфекції в лімфатичні вузли рихлої клітковини
заглоткового простору, де виникає запальний
процес та нагноєння. Локалізується заглотковий
абсцес частіше в середній частині глотки.
Клінічна картина захворювання характеризується утрудненням носового дихання при
локалізації абсцесу в носовій частині глотки, а
при його знаходженні в зоні ротоглотки, порушується дихання через рот. Якщо він розвився в
нижніх відділах глотки виникає удушшя. При
заглотковому абсцесі спостерігається також порушення ковтання, велика салівація, зміна голосу – гугнявість, підвищення температури тіла до
390С, неспокій дитини, вимушене положення
голови тощо. Діти, як правило, відмовляються
від їди. Всі місцеві симптоми захворювання залежать від локалізації абсцесу.
Діагностика заглоткового абсцесу не
складна. Вона проводиться на основі анамнезу,
скарг та об’єктивних даних: рино-, фарингоскопії, пальпації задньої стінки глотки та її пункції
в місці найбільшого випинання. Діагностика
захворювання у новонароджених дітей утруднена. Прогноз захворювання в багатьох випадках
сумнівний, оскільки можуть виникнути серйозні
для життя дитини ускладнення.
Під нашим спостереженням на протязі 30
років було 14 дітей. 5 хворих було грудного віку, інші – у віці до 3 років. У 2 дітей заглотковий абсцес ускладнився набряком гортані, у 1 –
менінгоенцефалітом. При фарингоскопії у всіх
дітей було видно випинання тканини глотки в

зоні ротоглотки, зменшення її об’єму, утруднення дихання, ковтання, клекотіння в горлі,
неспокій дитини, підвищення температури тіла
до 390С, вимушене положення голови – дещо
позаду і в хворий бік. В лежачому положенні
стан дітей погіршувався. В більшості випадків
відмічалося збільшення регіональних шийних
лімфатичних вузлів. При пальпації глотки пальцем виявлялася округла, тістувата, еластична,
флюктуюча припухлість тканин, яка частіше
була дещо збоку від середньої лінії. Всім дітям
проводилося лабораторне дослідження, рентгенографія органів грудної клітки, бактеріологічне
дослідження гною з абсцесу. Виділялися штами
бактерій Staph. аureus, Strept. рneumoniae.
Лікування заглоткового абсцесу у всіх
випадках було невідкладним із-за важкого стану
дітей. Спочатку проводилася пункція абсцесу,
відсмоктування шприцом гною, промивання
його розчином антибіотиків, а потім скальпелем
робили невеликий розріз слизової оболонки глотки, в рану вводили гострий затискач в напрямку абсцесу, розводили його бранші і випускали
залишки гною, який видаляли. Кровотеча була
незначною і зупинялася самостійно. Призначалися парентерально антибіотики широкого спектру дії, знеболюючі препарати, антипіретики,
дезінтоксикаційна терапія тощо. На протязі декількох днів проводилося механічне розведення
країв рани для повного випорожнення абсцесу.
Стан дітей швидко покращувався. Уже через 2-3
дні знижувалася температура тіла, відновлювалося дихання, ковтання, зменшувалася інтоксикація і на 6-7 день діти виписувалися додому під
динамічний огляд педіатра.
Таким чином, правильно проведена тактика невідкладної допомоги дітям при заглоткових абсцесах приводить до швидкого їх одужання і дозволяє уникнути небезпечних ускладнень у вигляді набряку гортані, менінгоенцефаліту, медіастиніту, сепсису, які можуть загрожувати життю хворого.
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, В.В. ГАЕВСКИЙ, А.Ф. ЕВЧЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ И ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ
Одним из основных факторов риска,
ухудшающих результаты лечения больных раком гортани при Т1, 2 и 3 является не абластичное иссечение опухоли. Стремление хирургов
максимально повысить эффективность хирургического лечения у этих больных привело к изучению и внедрению в практику технологии интраоперационного контрастирования опухолевого поражения с помощью красителей. Результат органосохраняющей операции у больных
раком гортани заключается не только в функциональном сохранении органа, но и сохранение удовлетворительного качества жизни больного.
Сегодня известны методики интраоперационной визуализации белым светом и с помощью метахроматических красителей, используемые в медицине. Имеются многочисленные
сообщения об использовании метахроматических красителей в диагностике хронических
воспалительных и неопластических процессов
органов головы и шеи. Нами ранее сообщалось
о применении для диагностики заболеваний
гортани на дооперационном этапе и интраоперационно для визуализации границ неопроцесса
2% толуидинового синего и аласенса, которые
обладают способностью поглощаться клетками
злокачественных опухолей. В настоящее время
нами применяется и изучается технология интраоперационной визуализации ракового процесса с помощью бриллиантового синего (молекулярная формула C27H34N2O4S).
Цель работы – изучение эффективности
интраоперационной цветовой визуализации
опухолевого процесса для проведения органосохраняющей операции на основе использования синтетического анилинового красителя –
бриллиантового синего и оценки профилактического антиоксидантного действия Биоцерулина.
Материалы и методы
Нами изучена клинико-морфологическая
семиотика рака гортани у 40 больных подлежащих комбинированному органосохраняющему
лечению: операция + лучевая терапия. Среди
них у 20 пациентов имели место пациенты
T1N0M0, а у 20 был рак гортани T2-3N0M0.

Гистотип опухоли был G1 и G2. Для уточнения
границ опухолевого процесса до операции мы
проводили фиброларингоскопию белым светом,
используя фиброларингоскоп FNL-15RP3 Pentax
(Япония) после адреналиновой пробы зоны исследования.
Больные распределены на 2 группы в зависимости от стадии процесса. Пациентам 1-й
группы (n=18) при Т1 в виде хордэктомии.
Больным 2-й группы (n=22) при Т2 и Т3 варианты резекции гортани. Для улучшения визуализации границ опухолевого процесса применяли
интраоперационную цветовую визуализация
при помощи синтетического анилинового красителя – бриллиантового синего. Во время операции и в послеоперационном периоде больным
с Т2-3 в течении 10 дней проводилась терапия
сопровождения – инфузионная антиоксидантная
терапия Биоцерулина по 100мг в/в, 1 раз в сутки.
Результаты исследования
Учитывая высоко и умеренно дифференцированный гистотип опухоли (G1 и G2), всем
пациентам на первом этапе проведено хирургическое лечение. Интраоперационно визуализировали границы опухолевого поражения за счет
цветовой окраски в синий цвет, используя бриллиантового синего. Иссечение проводилось по
наружной границе синего окрашивания. Послеоперационный период протекал гладко. На вторые сутки пациенты были деканулированы. Через три недели провели послеоперационный
курс лучевой терапии с терапией сопровождения – инфузией Биоцерулина 100мг в/в для нейтрализации агрессивных окислительных радикалов, профилактики лучевых повреждений и
рецидива опухоли.
Выводы
Таким образом, используемая методика
позволила абластично провести хирургическое
лечение у всех больных, а применение Биоцерулина позволила пациентам перенести комбинированное лечение без осложнений. Наблюдение
больных в течение 6 мес. показало отсутствие
рецидива и удовлетворительное качество жизни
больных.

© Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, А.Ф. Евчева, 2018
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Ф.Д. ЄВЧЕВ, І.Е.ЧЕРНИШЕВА, А.Ф. ЄВЧЕВА (ОДЕСА, УКРАЇНА)
УСКЛАДНЕННЯ У ХВОРИХ ІЗ НОВОУТВОРЕННЯМИ
ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Парафарингеальний простір є найскладнішим анатомічним та функціональним утворенням за своєю топографією і різноманітною
гістологічною будовою тканин. Ця область поділяється за допомогою пучка Ріолані на два
навкологлоткові простори: передньо- і задньобічний. Ці просторі мають важливе клінічне
значення, тому що у просторі проходять важливі нервові і судинні структури яких при пухлинному ураженні або травмах спостерігаються
значні функціональні порушення. За будовою
найскладнішим є задньо-бічний простір. До
цього простору прилягає навколосонна (каротидна) ділянка, в якій проходять гілки ЗСА, ВЯВ і
нервові стволи IX-XII пар черепно-мозкових
нервів та симпатичні нервові сплетіння. За статистикою, у 70 % випадків пухлини локалізуються в задньо-бічному просторі, які представляють групу новоутворень нейрогенного і судинного походження: невриноми, менінгіоми,
хемодектоми, гангліоневроми, а також лімфаденіти та бічні кісти III і IV типу. Пухлини, які
розвиваються в задньо-бічному просторі, можуть проявлятися комплексом клінічних симптоматичних і функціональних ускладнень – порушень. Ці порушення можуть нести в собі тяжкі і стійкі ускладнення, які пов’язані не тільки із
ростом пухлини, але із хірургічним втручанням.
Особливі порушення спостерігаються, коли новоутворення навкологлоткового простору мають
інтимні взаємовідносини зі стінкою глотки, з
магістральними судинами та нервовими структурами шиї. У передньому просторі зустрічаються новоутворення які є вихідними з глоткового відростка привушної слинної залози: аденоми, лімфаденіти та бічні кісти I і II типу за
класифікацією Беллі. Пухлини цього простору,
як правило, не дають судино-нервових порушень на доопераційному етапі, але після операції спостерігаються тільки минущі периферичні
невропатії (оніміння, відчуття існування стороннього тіла, зміна тембру голосу та ін.).
Мета дослідження – вивчити ступінь,
кількість ускладнень у хворих з новоутворення-

ми фаринго-парафарингеальної і визначити найбільш важливі і які найчастіше спостерігаються
автономні і периферичні судино-нервові ускладнення після операції з метою проведення реабілітаційних заходів на етапах лікування.
Матеріал і методи
Нами прооперовано 40 хворих із пухлинами парафарингеального простору: 18 хворих з
пухлинами переднього простору і 22 з пухлинами задньо-бічного. З них 9 (22,5%) хворих з невриномою, 10 (25%) – з парагангліомою (ПГ), 10
(25 %) хворих із запаленням і ураженням лімфатичних вузлів і 10 (25 %) хворих із БКШ III і IV
типу, які локалізувалися у зоні біфуркації. 1
хворий був з атиповою парагангліомою, яка локалізувалася у передньо-бічному просторі.
Результати
Клінічний діагноз ставився на основі
об’єктивних, суб’єктивних і інтроскопічних
(СКТ, МРТ і УЗД) методів дослідження. Ураження пухлиною судино-нервових структур
проявлялися глотковими минущими симптомами (відчуття існування стороннього тіла, зміна
тембру голосу, порушення функції ковтання,
мовлення та зміна зовнішнього вигляду хворого
до операції, які проходили через дві неділі після
операції. У 100% хворих порушення мозкового
кровообігу у вигляді транзиторних атак, функціональних розладах органів голови і шиї до і в
післяопераційному періоді не було.
Висновки
Таким чином, ускладнення у прооперованих хворих були минущі і залежали від розмірів
та локалізації новоутворень, від доопераційної
тренувальної підготовки колатеральної компенсації за Матасом у хворих з судинними пухлинами (доброякісними хемодектомами) з метою
профілактики судинних порушень головного
мозку і ока у післяопераційному періоду. Хворим з пухлинами нервових структур проводили
фізичні реабілітаційні методи у вигляді масажу
гілок нервових структур, які пошкоджені інтраопераційно з метою відновлення порушеної функції м'язі у після операційному періоді.
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А.Я. ЖЕЛТОВ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НОСОГЛОТКИ
У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Экссудативный отит чаще всего встречается в дошкольном и младшем школьном возрасте, чему способствует транзиторный возрастной иммунодефицит, начало активного посещения детского коллектива (то есть расширение
контакта с инфекционными патогенами) и непосредственное инфицирование респираторными
вирусными инфекциями. Развивающийся при
этом отек слизистой оболочки носа ведет к нарушению проходимости слуховой трубы, изменению реологических свойств слизи и давления
в полостях среднего уха. Ее адаптационные
компенсаторно-приспособительные реакции на
любые внешние воздействия осуществляет вегетативная иннервация, которая, как и слизистая
оболочка полости носа и околоносовых пазух,
обеспечивается параартериальными и постганглионарными (крылонебный узел) нервными волокнами. Постоянное раздражение патологическим содержимым или гипертрофированной
лимфоидной тканью зон вегетативной иннервации из зоны крылонебного узла способно приводить к нарушению микроциркуляции крови в
иннервируемых зонах. Отсюда следует, что патогенетически обоснованным методом лечения
ЭСО может явиться восстановление равновесия
вегетативной иннервации слизистой оболочки
отделов носоглотки.
Именно эти представления о генезе формирования и рецидивирования ЭСО легли в основу проведения настоящего исследования с
разработкой комплексной коррекции выявленных нарушений и последующей оценке ее эффективности.
С этой целью нами была прослежена динамика клинико-эндоскопических изменений у
117 детей с ГГМ и ЭСО в возрасте от 5 до 7 лет
до и после проведения оперативного удаления
участков гипертрофированной лимфоидной
ткани носоглотки, среди которых были 27 детей
с хроническим гнойным аденоидитом и ЭСО, и
90 детей с ГГМ и ЭСО без признаков хронического гнойного воспаления. Клиническую груп-

пу сравнения составили дети с ГГМ и ЭСО такого же возраста, которым на протяжении последнего года была проведена стандартная аденотомия аденотомами Бекмана.
С иммунофизиологических позиций нами, прежде всего, учитывалось, что радикальное вмешательство на аденоидах могло иметь
супрессорное воздействие на иммунитет ребенка. В частности, к таким негативным последствиям аденотомии относят развитие компенсаторной гипертрофии небных и трубных
миндалин, лимфоидной ткани задней стенки
глотки и т.д.
Современные научные данные свидетельствовали о преимуществах резекций ГМ и хирургических вмешательств с использованием
инновационных технических возможностей. У
детей 1-й группы использование коблатора
и/или шейвера позволяло под визуальным контролем выполнять операцию по радикальному
удалению ГМ, имеющей явные признаки хронического воспаления, особенно тщательно манипулируя в области боковых стенок глотки. У
детей 2-й группы объем операции был рассчитан на сохранение части миндалины на задней
стенки глотки для поддержания функциональной активности механизмов локальной иммунной резистентности. Аденотомия, выполняемая
под общим обезболиванием и под визуальным
контролем с использованием современных технических возможностей (шейвера и коблатора),
позволяла не только индивидуализировать объем вмешательства, но и, что самое главное при
ЭСО – оценивать состояние боковой стенки,
глоточного устья слуховой трубы и проводить
адекватные санирующие приемы.
В результате было достигнуто то, что рецидивы ЭСО в течение 2-х лет после визуально
контролируемой щадящей аденотомии с санацией зон вегетативной иннервации наблюдались в шесть раз меньше (3,3%), чем после
обычной аденотомии (18,0%), что было статистически значимым.

© А.Я. Желтов, 2018
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А.С. ЖУРАВЛЬОВ, О.Г. АВРУНІН, Н.О. ШУШЛЯПІНА, С.А. ХУДАЄВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ОНЛАЙН АНКЕТУВАННЯ, ЯК СУЧАСНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ
ДОСЛІДЖЕННЯ НЮХОВОЇ ФУНКЦІЇ
На даний час накопичилась достатня кількість спостережень, які показують, що при
багатьох, здавалося б при абсолютно різних за
своїми ознаками захворюваннях, може порушуватися нюхова функція. Пусковим механізмом
до розвитку нюхових розладів можуть бути не
тільки різноманітні за своєю етіологією та клінічною характеристикою захворювання, але і
виробничі
фактори,
лікарські
препарати,зловживання палінням, парфумами та іншими ароматичними подразниками нюхового рецептора. За результатами наших досліджень
нюхова функція найчастіше порушується при
різних захворюваннях порожнини носу, центральної нервової системи, алергічних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, грипі. У процесі
проведених спостережень було відмічено, що
відсоток нюхових порушень при захворюваннях
порожнини носу та центральної нервової системи досягає суттєво високих цифрових показників (22,1% у осіб із захворюваннями нервової
системи і не менш, ніж у 76% хворих з риногенною патологією). Причому у більшості випадків
порушення нюху пов’язано з порушенням дихання (близько 70%). Ці відомості співпадають з
літературними даними інших авторів, що займаються проблемою порушення нюху. Таким
чином, перед лікарем часто стоїть нелегке завдання зі з’ясування причини розладу нюху, що
настало. Однак, головна трудність на шляху до
успішного лікування полягає у пізньому зверненні хворих. Найчастіше, пацієнт не відмічає
порушення нюху, або просто не звертає на це
увагу, особливо на ранніх стадіях розвитку захворювання, що у подальшому не дозволяє почати своєчасну адекватну терапію. Через цей,
фактично, прихований фактор, важко достовірно встановити статистику розповсюдженості
порушення нюхової функції.
Доказовий підхід з інструментальною реєстрацією рівнів ураження органу нюху, спря-

мований на визначення відповідної симптоматики та локалізації патологічного процесу, можливий лише у спеціалізованій клініці. Але, як
було сказано вище, через нечасту звертаємість,
виникає замкнуте коло, пов’язане з наростанням
симптоматики, що не контролюється спеціалістом. Тому, доцільна розробка підходів, спрямованих на проведення необтяжливого для різних
соціальних груп пацієнтів інтерактивного анкетування. Таке вирішення проблеми можливе
шляхом створення в мережі інтернет (у першу
чергу, при застосуванні соціальних мереж) онлайн анкетування. Спільно з ненав’язливими
засобами реклами здорового способу життя,
шкоди самолікування та своєчасного звернення
до спеціаліста, можливо створення інтерактивних анкет-опитувальників для інтерв’ювання
учасників. Такі анкети містять нескладні для
розуміння середньостатистичним користувачем
питання як безпосередньо, про стан нюхового
аналізатора, так і про стан організму та можливих супутніх патологіях. З урахуванням того,
що збір та обробка даних відбувається автоматично, це звільняє спеціаліста від рутинних
процедур паперового анкетування. Однак, основною складністю даного підходу є розробка в
соціальній мережі простого і адаптивного опитувальника, що не містить спеціальні терміни,
але дозволяє отримати достатню кількість інформації для аналітичного аналізу. На достовірності такого анкетування, безумовно, позначається
фактор суб’єктивності. Але навіть за кількістю
людей, що зацікавились та пройшли анкетування, можна судити про поширеність розладів нюху та важливості самої методики. У перспективі
планується доповнити інтерактивне тестування
проведення онлайн-консультацій, щоб протестований був упевнений у тому, що його дані не
просто формально оброблені, але і розраховувати на реальну консультацію спеціаліста.

© А.С. Журавльов, О.Г. Аврунін, Н.О. Шушляпіна, С.А. Худаєва, 2018
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А.С. ЖУРАВЛЬОВ, В.І. ШАПОШНИКОВА, Н.О. ШУШЛЯПІНА, Є.В. ДЬОМІНА
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АТРОФІЧНИЙ РИНІТ
В останні роки спостерігається зростання
розповсюдженості захворювань носа і приносових пазух. Запальні захворювання порожнини
носа супроводжуються порушенням носового
дихання. Хронічними формами риніту страждає
10-20% населення, серед них особливе місце
займає хронічний атрофічний риніт – дегенеративне захворювання слизової оболонки та кісткової тканини порожнини носа, яке супроводжується порушенням трофіки слизової оболонки, утворенням кірок та порушенням функції
носового дихання.
Численні наукові праці щодо розробки підходів до лікування хронічного атрофічного
риніту, свідчать про актуальність цієї теми, проте їх низька ефективність змушує шукати нові
шляхи вирішення даної проблеми.
В теперішній час приділяється багато уваги нетрадиційним методам лікування, до яких
відноситься ароматерапія. Ефірні олії мають
антимікробну, протизапальну, регенеруючу,
захисну дію, яка виявляється в більшості випадків достатньо ефективною, та не має негативного впливу на організм людини. Але на сьогодні
не достатньо вивчено клінічний ефект використання ефірних олій в комплексному лікуванні
атрофічного риніту.

У наукових дослідженнях останніх років
отримані переконливі докази того, що атрофічні
зміни слизової оболонки порожнини носа викликають зниження функції мукоциліарного
транспорту, виходячи з цього необхідним є
вплив на провідний патогенетичний фактор
шляхом очищення порожнини носа від кірок за
рахунок використання ефірних олій.
Враховуючи вищезазначене, нами був запропонований спосіб удосконалення лікування
хронічного атрофічного риніту шляхом використання іригації ефірних олій у комбінованій терапії хворих на хронічний атрофічний риніт.
Суть методу полягає в послідовному очищенні
порожнини носа від кірок за допомогою іригатора та використанні комбінації ефірних олій,
дія яких спрямована на зволоження слизової
оболонки порожнини носу та посилення її регенеративної здатності, зменшення запального
процесу. Крім того, ароматерапія володіє седативним ефектом, що важливо, враховуючи порушення психоемоційного стану у хворих на
хронічний атрофічний риніт.
Таким чином, новітня методика впливає
на головний чинник патогенезу хронічного атрофічного риніту, тому подальше дослідження і
використання цього методу є виправданим.

© А.С. Журавльов, В.І. Шапошникова, Н.О. Шушляпіна, Є.В. Дьоміна, 2018

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.И. ЯЩЕНКО, Е.В. ДЕМИНА, А.А. КАРЧИНСКИЙ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ
В условиях стремительного внедрения
последних достижений научно-технического
прогресса в педагогический процесс приобретают особую актуальность методы донесения
информации обучающимся на до- и последипломном периодах. В настоящее время это возможно как при непосредственном контакте со
студентами (презентация в виде комбинированных слайдов, видеоролики, видеоэндоскопия),
так и дистанционно (по скайпу).С другой стороны, каждый преподаватель имеет свою собственную систему изложения современной информации, что также является чрезвычайно интересно. И это имеет огромное значение для
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достижения конечного результата высококвалифицированного обучения студентов – будущих врачей. Поэтому предоставленные возможности слушать и воспринимать лекционный материал аудиторией, который подаётся различными преподавателями, является немаловажным в процессе обучения.
В этом плане чрезвычайно интересным
является кооперация отечественных университетов с зарубежными. В Харьковском национальном медицинском университете начата программа, которая предусматривает его взаимодействие с вузами Австралии. В рамках данной
программы предусматривается обмен современЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

ной информацией в области оториноларингологии отечественными и зарубежными коллегами
на русском и английском языках для студентов.
Подготовка реализации этого проекта выявила две основные проблемы – техническая и
чисто оториноларингологическая. Для решения
первой задачи необходимо было создать базу
оборудования и компьютерного обеспечения на
Украине, которая бы позволила устойчиво принимать изображения лектора, а также презентацию излагаемого материала на длительный отрезок времени (1,5-2 часа) и с достаточно высоким
качеством. Это касалось как собственно изображения, так и звукового контакта с аудиторией
(излагаемый материал, вопросы и ответы).
С другой стороны (Австралия) необходимо компьютерное обеспечение, которое было бы
в состоянии транслировать звук и двойное изображение (лектор и презентация) одновременно.

Медицинская проблема заключается в
том, чтобы унифицировать терминологические
аспекты, классификации и т.д. при изложении
материала зарубежными лекторами. Этот процесс ведётся и находится на стадии завершения.
В настоящее время лекции для студентов
ХНМУ излагаются отечественными преподавателями на русском языке по скайпу.
Для постдипломных студентов (аспирантов) предусмотрено проведение научных исследований одновременно в двух университетах:
ХНМУ и, в настоящее время, университет
Macquarie University Sydney Australia. В перспективе рассматривается возможность взаимодействия с Университетом Мельбурна.
Таким образом, такая международная
кооперация ХНМУ с университетами Австралии
представляется актуальной и требует дальнейшего развития.

© А.С. Журавлев, М.И. Ященко, Е.В. Демина, А.А. Карчинский, 2018

Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, О.Ю. БРЕДУН (КИЇВ, УКРАЇНА)
НОВИЙ СПОСІБ ОЦІНКИ ІМУНОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ
Авторами запропоновано новий метод
оцінки імунофункціонального стану піднебінних мигдаликів, у якому збережено базовий
принцип – поєднання неспецифічного та специфічного подразнення тканини мигдаликів, як
складової частини імунної системи, однак застосовані нові, більш селективні подразники:
специфічний подразник – препарат ОМ-85
(Бронховаксом) та неспецифічний — низькочастотний
(880
кГц)
ультразвук
(апарат
“ТОНЗИЛОР-М”). Препарат ОМ-85 вводився
інтралакунарно. Ультразвуком впливали на мигдалики прицільно. До того ж, кількість сеансів
впливу було подовжено до 7 діб.
Цей метод має суттєві переваги над визначенням так званих критеріїв щодо оцінки
клінічного стану при хронічному тонзиліті,
наприклад, за шкалою Sentor/McIsaac, або
спрощеним медико-страховим підходом за

Paradise за кількістю загострень хронічного
тонзиліту на рік, в яких повністю відсутні дані
про імунофункціональний стан саме мигдаликів та системи імунітету в цілому. Звертаючи
увагу на всю привабливість нового підходу за
новим методом, можна вважати за доцільне
провадити ще більш реальну оцінку стану
імунітету та можливості на його основі як локальної так і системної імунокорекції, необхідність та рівень якої можна оцінити при застосуванні клініко-імунологічної бальної оцінки стану хворого на хронічний тонзиліт за 28
параметрами, де новий метод є складовою частиною.
Майбутнє тонзилярної проблеми належить індивідуальному підходу до хворого з
обов’язковим урахуванням імунологічного статусу, включаючи імунофункціональний стан
мигдаликів кільця Пирогова-Вальдейера.

© Д.І. Заболотний, О.Ф. Мельников, О.Ю. Бредун, 2018
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Д.Д. ЗАБОЛОТНА, Л.В. ЗАБРОДСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ СЕЗОННОГО АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ
Представлені матеріали післяреєстраційного дослідження ефективності,переносимості
та безпеки комбінації лікарського засобу
МОНТУЛАР® (монтелукаст 10 мг) та L-ЦЕТ
(левоцетиризину дигідрохлорид 5 мг) у таблетках по 5 мг виробництва “Kusum Healthcare Pvt.
Ltd”. Обмежені клінічні дослідження проведено
у 40 амбулаторних хворих на сезонний алергічний риніт (САР).
Дане дослідження проводилось, як наглядове (неінтервенційне), відкрите, не порівняльне, в якому призначалась комбінація лікарських
препаратів МОНТУЛАР® та L-ЦЕТ,у пацієнтів
з САР протягом 28 діб.
МОНТУЛАР® (монтелукаст 10 мг) є антагоністом лейкотрієнових рецепторів, який
конкурентно блокує зв’язування лейкотрієнів
C4, D4, E4 з лейкотрієновими рецепторами, чим
блокує ефекти самих лейкотрієнів – зменшує
кількість еозинофілів, зменшує кількість слизу,
знижує проникність судин.
L-ЦЕТ (левоцетиризину дигідрохлорид 5
мг) являє собою антигістамінний препарат тривалої дії, блокатор Н1-гістамінових рецепторів.
Важливою клінічною перевагою препарату є наявність протизапальних характеристик. У
левоцетиризина відсутні такі типові для антигістамінових препаратів побічні явища, як негативна дія на серцево-судинну систему чи тератогенна дія.
Всі пацієнти відповідали критеріям включення / виключення, описаним в протоколі дослідження, і проходили обстеження і моніторингові процедури, що не виходять за рамки звичайної рутинної медичної практики. Всі дані,
що стосуються призначеного лікування та результатів обстеження пацієнтів, випадків виникнення побічних реакцій, вносили в амбулаторну карту і в «Індивідуальну реєстраційну форму
хворого». Також, кожен пацієнт вів «Щоденник
пацієнта», розроблений спеціально для цього
дослідження.
Дослідження проводилось в 3 етапи: Етап
скринінгу (3–5 днів): відбір пацієнтів. Етап лікування (до 28 днів). Всі пацієнти, включені в
дослідження, отримують ЛЗ МОНТУЛАР® і ЛЗ
L-ЦЕТ® в рекомендованій дозі. Етап спостереження (7 днів). Протягом 7-ми днів після закінчення прийому ЛЗ МОНТУЛАР® і ЛЗ L-ЦЕТ®
лікар оцінює вираженість симптомів сезонного
алергічного риніту у пацієнта.
Проведено такі дослідження:
1.
Збір анамнезу.
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2.
Реєстрація суб'єктивних скарг
пацієнта.
3.
Об'єктивне обстеження пацієнта
(оториноларингологічний огляд, алергологічне
обстеження).
4.
Клінічне обстеження (ЧСС, АТ,
огляд шкіри і видимих слизових);
5.
Біохімічний аналіз крові (АЛТ,
креатинін).
6.
Загальний аналіз крові (лейкоцити, еритроцити, тромбоцити, гемоглобін, кольоровий показник, еозинофіли ШОЕ).
7.
Загальний аналіз сечі (колір, реакція, питома вага, білок, цукор, епітеліальні
клітини, лейкоцити, еритроцити, солі).
Проводились шкірні алергологічні тести
методом прик-тестування. При алергологічному
обстеженні залучались пацієнти, які мали позитивні результати прик-тестів до пилку бур’янів.
Виявлено наступне співвідношення сенсибілізації: амброзія+полин+соняшник – 20 пацієнтів,
амброзія – 12 пацієнтів, полин – 8 пацієнтів.
Оцінка вираженості симптомів та ефективності препарату проводилося за шкалою від 0
до 3. Також враховувалася нормалізація кількості еозинофілів в периферичній крові, відсутність еозинофілів в мазках з носу.
В результаті проведених досліджень були
отримані
наступні
дані,
щодо
оцінки
суб’єктивного та об’єктивного стану хворих під
час лікування.
Через тиждень прийому препаратів (7-а
доба) 72,5% (29 пацієнтів) відмічають зникнення явищ кон’юнктивіту, покращення сну та денної активності. Біля 50-55% (20-22 пацієнта)
відмічають значне покращення носового дихання та зменшення виділень з порожнини носа до
1 бала, усунення свербежу в порожнині носа
(47,5%-19 пацієнтів), приступів чихання (40%16 пацієнтів) за перший тиждень, які покращуються на протязі всього періоду лікування та
зберігаються ще і в період спостереження (тиждень після закінчення лікування).
Терапевтична ефективність використання
препаратів: 90% (36 пацієнтів) – відмічали високу ефективність комбінації препаратів. У більшості хворих оцінка переносимості була 2 бали.
Аналіз наведених результатів досліджень
свідчить про те, що комбінація препаратів
МОНТУЛАР® (монтелукаст 10 мг), та L-ЦЕТ
(левоцетиризину дигидрохлорід 5 мг) та терапія
препаратом L-Цет не впливає негативно на результати загальних аналізів крові та сечі в диЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

наміці лікування хворих на сезонний алергічний
риніт.
За результатами проведених досліджень
можна зробити такі висновки:
Комбінація препаратів МОНТУЛАР®
(монтелукаст 10 мг), та L-ЦЕТ (левоцетиризину
дигидрохлорід 5 мг) високоефективна при лікуванні хворих на сезонний алергічний риніт.
Досліджувані препарати МОНТУЛАР®
(монтелукаст 10 мг) та L-ЦЕТ (левоцетиризину
дигидрохлорід 5 мг) виробництва “Kusum
Healthcare Pvt. Ltd” достатньо добре переносяться хворими, в дослідженні не зареєстровано патологічних змін лабоpатоpних показників

клінічного обстеження хворих в процесі лікування.
Форма випуску препаратів МОНТУЛАР®
(монтелукаст 10 мг), та L-ЦЕТ (левоцетиризину
дигидрохлорід 5 мг) в таблетках виробництва
“Kusum Healthcare Pvt. Ltd” зручна в зберіганні
та використанні.
На підставі результатів проведених клінічних
досліджень
комбінація
препаратів
МОНТУЛАР® (монтелукаст 10 мг), та L-ЦЕТ
(левоцетиризину дигидрохлорід 5 мг) “Kusum
Healthcare Pvt. Ltd” рекомендується для використання в лікуванні хворих на сезонний алергічний риніт.

© Д.Д. Заболотна, Л.В. Забродська, 2018

В.С. ЗАЙЦЕВ, Н.В. КИТЕНКО, Е.В. ЛИТОВКИНА, А.Н. ГАЙДАШ (ДНЕПР, УКРАИНА)
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МАРКЕРОВ КРОВИ
ПРИ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТАХ
Одно из ведущих мест в структуре воспалительных заболеваний ЛОР-органов занимают
острые риносинуситы (ОРС) (Д.И. Заболотный
и соавт., 1997; А.И. Крюков и соавт., 2007). В
последние десятилетия уровень их распространенности не только не снижается, но и постоянно растет, что проявляется увеличением как абсолютных (заболеваемость), так и относительных (частота в структуре ЛОР-патологии) показателей (В.И. Попович, 2016).
В настоящее время основной проблемой
клинической практики является разграничение
вирусного и бактериального ОРС. Это важно с
точки зрения распространённости каждого из
названных процессов: по данным многочисленных публикаций острый бактериальный риносинусит (ОБРС) встречается в 7-10% наблюдений, в остальных случаях речь идет о вирусной
этиологии заболевания – остром вирусном риносинусите (ОВРС). Эти данные требуют избирательного подхода к схемам этиотропного лечения с назначением противовирусной или системной антибактериальной терапии.
Основным методом дифференциальной
диагностики вирусного и бактериального ОРС
остаётся анализ клинических данных. При этом
одним из важнейших критериев является длительность заболевания. Диагностическая роль
лучевых методов при воспалительных заболеваниях околоносовых пазух (ОНП) является весьма сомнительной, поскольку изменения, выявЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

ленные в них при ОВРС практически неотличимы от таковых при ОБРС. Поэтому в соответствии с руководством EPOS при неосложненных
формах ОРС рентгенологические исследования
не показаны. Значительно большую специфичность в дифференциальной диагностике форм
ОРС обнаруживают изменения в гемограмме
пациентов.
Целью нашего исследования явилась
оценка диагностической значимости воспалительных маркеров крови у больных с ОРС.
Пациенты и методы исследования. Под
нашим наблюдением находилось 29 больных с
диагнозом ОРС в возрасте от 21 года до 57 лет.
Сроки обращения за помощью были от двух до
семи суток. Больные наблюдались в ЛОР кабинете медицинского центра «Клиника семейной
медицины». Обследование включало сбор анамнеза, эндоскопический осмотр ЛОР органов,
риноскопию, лучевое обследование ОНП, общий и биохимический анализы крови. С использованием указанного диагностического алгоритма установлены следующие локализации
воспалительного процесса в ОНП: верхнечелюстной синусит (гайморит) – у 16 (55,2%) больных, гаймороэтмоидит – у 8 (27,6%), гемипансинусит – у 3 (10,3%), фронтит – у 2 (6,9%). По
результатам клинического обследования все
пациенты были разделены на две группы: большую – 22 (75,9%) составили больные ОВРС,
меньшую – 7 (24,1%) – пациенты с ОБРС.
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При оценке результатов общего и биохимического анализов крови отмечены существенные различия в исследуемых группах больных. Как общую закономерность следует отметить наличие в гемограммах больных лейкоцитоза. В группе пациентов с ОВРС он выявлялся
у 12 (54,5%), в группе больных ОБРС – у 4
(57,1%). В каждой из групп уровень лейкоцитоза составлял в среднем (10,4±1,3)х109 и
(12,1±1,1)х109 соответственно, при этом в обеих
группах наблюдался палочкоядерный сдвиг влево. Наряду с этим в лейкоформуле больных с
ОВРС в большинстве случаев 13 (59,1%) отмечался лимфоцитоз, а у больных с ОБРС – нейтрофилёз – 6 (85,7%). Отмеченное в обеих группах повышение СОЭ в среднем до 21,3±1,7
мм/час и 25,3±1,8 мм/час соответственно, в силу
своей низкой специфичности не представляло
большой диагностической ценности.
Большая выраженность отличий в группах выявлена по результатам биохимического
анализа крови, прежде всего С-реактивного
белка (С-РБ). Исследование его сывороточной
концентрации проводилось с использованием
метода латексной агглютинации. Нормальные
показатели С-РБ в сыворотке крови человека
находятся в пределах 5-10 мг/л. В группе больных ОВРС превышение нормального уровня СРБ отмечено всего в 7 (31,8%) случаях, в остальных 15 (68,2%) – он оставался близким к
верхней границе нормы, не превышая 8 мг/л.

Среднее значение концентрации С-РБ в сыворотке крови больных ОВРС составило 8,2 мг/л,
не достигая достоверно значимых величин
(р>0,05).
Более значительное повышение концентрации С-РБ отмечено в группе больных ОБРС.
Лишь в одном случае он не превышал референсных значений, у остальных 6 (85,7%) уровень его находился в диапазоне значений от 14
до 48 мг/л. Максимальное значение концентрации С-РБ в сыворотке крови – 48 мг/л выявлено
у 2 больных с острым гнойным риносинуситом,
что коррелировало с тяжестью воспалительного
процесса. Среднее значение уровня концентрации С-РБ в сыворотке крови больных ОБРС составляло 19,8±1,5 мг/л, что достоверно отличалось от показателей в норме (p<0,05). Следует
отметить, что повышенные уровни концентрации С-РБ в этой группе больных значительно
превосходили по частоте регистрацию лейкоцитоза – 85,7% против 57,1%.
Таким образом, из всех воспалительных
маркеров крови у больных ОРС наибольшую
диагностическую значимость имеет концентрация С-РБ в сыворотке крови. Большие различия
в уровнях этого показателя у больных с ОВРС и
ОБРС позволяют использовать его в качестве
теста дифференциальной диагностики этих заболеваний. Полученные данные необходимо
учитывать при выборе адекватной лечебной
тактики.

© В.С. Зайцев, Н.В. Китенко, Е.В. Литовкина, А.Н. Гайдаш, 2018

Ю.М. КАЛАШНИК, Н.О. ШУШЛЯПИНА, О.Г. АВРУНИН, М.Г. МЕЛЬНИК
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
НОСОВОГО ДЫХАНИЯ
Врожденные анатомо-физиологические
аномалии или приобретённые в процессе онтогенеза нарушения строения латеральной стенки
носовой полости формируют периодическое или
постоянное затруднение носового дыхания. Это
создает условия для прогредиентного нарастания носовой обструкции. Длительное нарушение носового дыхания оказывает негативное
влияние на состояние нижних дыхательных путей за счет изменения характера носолегочных
рефлексов.
В свою очередь, возникающее увеличение
легочного сопротивления ведет к усилению
структурных изменений как в полости носа, так
и в верхних дыхательных путях.
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Таким образом, необходимость обеспечить адекватное носовое дыхание вынуждает
пациента использовать деконгестанты, которые
облегчают прохождение воздуха в верхних дыхательных путях, но способствуют нарастанию
системного спазма сосудов полости носа, и в
первую очередь, нижних носовых раковин,
представляющих основную рефлексогенную
зону носа.
Несмотря на разработанные методы тестирования носового дыхания, сохраняются значительные трудности в их проведении. Сложности
функциональной диагностики верхних дыхательных путей способствует то, что в большинстве патологических состояний пациент ощущает
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

нарушение носового дыхания только в форсированном режиме, при различных видах физических нагрузок, когда возникает ограничение в
поступлении необходимого количества кислорода за один дыхательный цикл. Это является причиной для перехода на ротовое дыхание. В диагностике возникающих нарушений носового дыхания основным методом в настоящее время является риноманометрия, позволяющая определить перепад давления и соответствующий расход воздуха через носовую полость.
Произведенные исследования в клинике
оториноларингологии Харьковского национального медицинского университета позволили установить, что по данным задней активной риноманометрии при форсированном дыхании в начальной фазе цикла вдоха присутствует прямо
пропорциональная зависимость между перепадом давления и расходом воздуха, что характерно для ламинарного режима течения, а затем
наступает переход в ярко выраженный турбулентный режим течения.
Поэтому, с точки зрения физиологии,
представляет интерес с дальнейшим изучением

режима движения воздушного потока в носовой
полости динамического характера при форсированном дыхании, обеспечивающим максимальное поступление кислорода в легкие. При возрастании будет осуществляться переход в турбулентный режим, что потенциально увеличивает расход воздуха при носовом дыхании.
Сравнительно быстрый переход в область выраженного турбулентного режима у пациентов с
хроническим затруднением носового дыхания
приводит к тому, что величина проходящего
воздуха растет достаточно медленно и приближение к показателям нормы может достигаться
за счет сильного напряжения дыхательной мускулатуры. Это вызывает чрезмерно быструю
утомляемость и, как следствие, переход на нефизиологическое дыхание ртом.
Таким образом, при хирургической коррекции явно выраженных хронических нарушений носового дыхания необходимо учитывать
образ жизни пациента, связанный с физиологическими нагрузками и необходимостью перехода к форсированному дыханию.

© Ю.М. Калашник, Н.О. Шушляпина, О.Г. Аврунин, М.Г. Мельник, 2018

М.В. КАЛАШНИК, М.И. ЯЩЕНКО, Г.М. БЛУВШТЕЙН, Г.М. БОНДАРЕНКО,
Ю.М. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КЕЛОИДОВ УШНОЙ РАКОВИНЫ
Келоидные рубцы ушной раковины – частый патологический процесс, обусловленный
нарушением репаративно-восстановительного
механизма заживления ран. Впервые келоидный
рубец был описан Жан-Луи Алибером в 1806 г.
Келоид (от греческого chele – коготь краба).
В основе формирования келоида наблюдается разрастание соединительной ткани, которая содержит избыточное количество гигантских (атипичных) фибробластов. Формируемое
внеклеточное содержимое содержит предшественники коллагена, эластина и мукополисахаридов. В келоиде фибробласты содержатся в активном состоянии длительное время.
Их количество возрастает в 3-6 раз в виде
малодифференцированных, функционально активных (гигантских) фибробластов с усиленным
метаболизмом. На этом фоне также увеличивается количество коллагена и кислых мукополисахаридов, что приводит к активизации роста
рубцовой ткани. Синтез коллагена в келоидах в
20 раз выше, чем в нормальной коже и 8 раз
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выше, чем в гипертрофических рубцах. Оказывая выраженное косметическое нарушение их
рост способствует заметному ухудшению качества жизни пациентов. Данные соображения
явились основой для проведения сравнительного анализа эффективности лечения больных с
келоидными рубцами.
Под нашим наблюдением с 2001г. находилось 18 больных с келоидными рубцами ушных раковин. Женщин – 17 (94,5%), мужчин –
1 (5,5%). По локализации – мочка ушной раковины у 10 (55,6%), средние отделы завитка – у
5 (27,8%), верхние отделы – у 3 (16,7%) пациентов. Длительность визуально регистрируемого процесса колебалась от 1,5 до 4 лет. У 12
больных (66,7%) раннее проводилась консервативная терапия или хирургическое вмешательство – иссечение келоидного рубца. Рецидив
заболевания наступал в сроки от 2,5 до 4 месяцев. Всем больным проведено повторное хирургическое вмешательство, характер которого
определялся объемом и распространенностью
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процесса. В 1-й группе – 11 пациентам с ограниченным распространением келоидного рубца
производилось лазерное иссечение образования. Репаративно-восстановительные процессы
длились около 3,5-4,5 недель с формированием
небольших размеров вторичного рубца. У 4
(22,2%) пациентов через 4-6 месяцев наступал
рецидив.
Во 2-й группе – 7 больным с обширными
келоидными образованиями, занимающими значительную часть ушной раковины, производилось иссечение келоида с последующей одномоментной пластикой свободным кожным
трансплантатом для устранения возникшего дефекта. К 7-8 суткам отмечалось начало активно-

го приживления кожного трансплантата, которое завершалось к 14-17 суткам. Рецидивов в
катамнезе при наблюдении в течение от 6 мес.
до 3 лет не было.
Таким образом, хирургическое лечение
келоидных образований ушных раковин остается достаточно сложной и актуальной задачей.
Расширение арсенала хирургического лечения
способствует уменьшению числа рецидивов келоидов. Использование кожного трансплантата
резко ограничивает зону вторичной воспалительной реакции и позволяет уменьшить уровень мукополисахаридов и эластина, что препятствует формированию незрелых форм фибробластов.
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О.М. КВАША, О.Є. СКОБСЬКА, О.Ю. МАЛИШЕВА, І.Г. КИСЕЛЬОВА, Л.В. БУБЛІЙ
(КИЇВ, УКРАЇНА)
КОМП’ЮТЕРНА СТАБІЛОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЇ
У ПАЦІЄНТІВ З МІННО-ВИБУХОВОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ
ЛЕГКОГО СТУПЕНЯ
Актуальність теми. Питання діагностики та лікування порушень вестибулярної функції, пов’язаних з мінно-вибуховою легкого ступеня черепно-мозковою травмою (ЧМТ), в тому
числі отриманих в реальних бойових умовах,
набули великої актуальності. Для об’єктивізації
вестибулярних порушень упродовж останніх
років
успішно
використовується
метод
комп’ютерної стабілографії (КС).
Мета – дослідити діагностичні можливості методу КС в об’єктивізації вестибулярної
функції при мінно-вибуховій ЧМТ легкого ступеня.
Матеріали та методи. Проаналізовані
результати обстеження 18 пацієнтів, що знаходились на лікуванні у відділенні нейротравми
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» з 2017 по 2018 рр., з
діагнозом: мінно-вибухова легкого ступеня
ЧМТ, яку отримали в зоні проведення антитерористичної операції на сході Україні. Середній
вік склав 31±11,02 рр. Серед обстежених було
16 чоловіків (88%), 2 жінки (12%).
У всіх пацієнтів суб’єктивні вестибулярні
розлади: запаморочення, порушення рівноваги,
нудоту та блювання, пов’язаних із запамороченням, оцінювали відповідно до Міжнародної класифікації
функціональних
порушень
–
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International Classification of Functioning,
Disability and Health – ICF (WHO, 2001).
Дослідження вестибулосоматичних спонтанних реакцій включало визначення наявності
та характеру спонтанного ністагму.
Для об’єктивної оцінки функції рівноваги,
стану координації рухів використовували
комп’ютерний стабілізатор з біологічним зворотні зв’язком «Стабілізатор -01-02» («Ритм», РФ)
з застосуванням тесту Ромберга з розплющеними і заплющеними очима та динамічну пробу
«Мішень». Групу порівняння склали 15 здорових осіб.
Основними критеріями відбору пацієнтів
для проведення дослідження були: відсутність
виражених розладів з боку вищих психічних
функцій, порушень зору, здатність самостійно
пересуватися в межах приміщення, самостійно
(без опори) підтримувати позу, зберігати рівновагу протягом не менше 2 хв., відсутність нейром’язових, або ортопедичних порушень.
Результати. У пацієнтів за шкалою
ICF/WHO оцінка суб'єктивних вестибулярних
порушень склала 3,8±0,8, що відповідало легким
та помірно вираженим порушенням.
Спонтанний горизонтальний ністагм дрібно- та середньоамплітудний, клонічний, 1 ступеня (виникав лише при погляді в сторону швиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

дкої фази ністагму) та позиційний ністагм діагностовано в 11 пацієнтів (61,1%).
При аналізі отриманих результатів при
проведенні КС у пацієнтів з мінно-вибуховою
легкого ступеня ЧМТ та групою порівняння
виявлено: характерний стабілографічний симптом – збільшення площі статокінезіграми більше 200 мм². Середнє відхилення загального
центру тиску в тесті Ромберга з розплющеними
і заплющеними очима (32,8± 5,1 мм і
25,8±4,21мм відповідно); площі статокінезіграми в позі Ромберга з розплющеними очима
(236,3±13,6 мм² і 203,9±12,7 мм² відповідно), в
позі Ромберга з заплющеними очима
(292,3±11,3 мм² і 203,9±8,4мм² відповідно) та
під
час
проведення проби
«Мішень»
(263,3±11,3 мм² і 2183,9±8,4мм² відповідно).

Значення швидкості та показники якості функції рівноваги були нижчі, ніж в групі порівняння. Аналіз результатів виявив вірогідну тенденцію до статистично значущих відмінностей
класичних базових показників статокінезіграми
(довжина коливань загального центру тиску,
площа статокінезіграми, середня швидкість
переміщення загального центру тиску) відповідно до групи порівняння.
Висновок.
Метод
КС
дозволяє
об’єктивізувати ступінь і характер вестибулярної дисфункції у пацієнтів з мінно-вибуховою
легкого ступеня ЧМТ. Використання методу КС
відкриває нові можливості об’єктивної клінікоекспертної оцінки вестибулярної дисфункції при
проведенні медико-соціальної та судовомедичної експертизи.
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В.В. КІЗІМ, В.В. ТОЛЧИНСЬКИЙ, Я.В. КІЗІМ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСУ
ПРИ НЕОПЛАСТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ГОРТАНІ
Причини виникнення поліпів і гранулем
гортані досить різноманітні: хронічні запальні
процеси верхніх дихальних шляхів, неадекватні
голосові навантаження, механічне подразнення
слизової оболонки гортані, паління, вживання
алкоголю, алергічні процеси, аутоімунні порушення, стресові ситуації. Ряд авторів провідну
роль у розвитку гранулем гортані відводять ларингофарингеальному рефлюксу (ЛФР) (R.
Shimazu, 2014; C. Storck, 2009; K. Tsunoda,
2007).
Ларингофарингеальний рефлюкс (ЛФР)
патологічний стан організму, що обумовлений
впливом шлункового рефлюктату на позастравохідні структури. Поліморфність скарг і різноманітність ларингоскопічних проявів при ЛФР
стали причиною розробки різних тестів, опитувальників і оцінювальних таблиць для попередньої діагностики ЛФР (D.W. Barry, M.F. Vaezi,
2010). «Золотим» стандартом діагностики ЛФР є
добовий рН-моніторинг, який полягає в реєстрації кислих рефлюксів впродовж доби.
Метою дослідження було удосконалення методів діагностики ЛФР при неопластичних
захворюваннях гортані.
Матеріали і методи. У 2013- 2017 рр. ми
спостерігали 96пацієнтів з неопластичними захворюваннями гортані на фоні ЛФР. Жінок було
31 (32,3%), чоловіків 65 (67,7%). Вік хворих ваЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

ріював від 23 до 78 років, в середньому складаючи 42 роки. Гранульоми гортані було діагностовано у 19 (19,8%) обстежених, поліпи – у 46
(47,9%), рак гортані T1-2N0M0 – у 31 (32,3%)
хворих.
Всім хворим виконувалось стандартне дослідження ЛОР органів, відеоендоларингоскопія. Діагноз ЛФР встановлювався на підставі
тестів The Reflux Symptom Index (RSI) і The
Reflux Finding Score (RFS), добового pHмоніторинга. Враховувалися клінічні прояви
ЛФР, а також характер і локалізація патологічних проявів в гортані, проводилося морфологічне дослідження біопсійного та операційного
матеріалу.
З метою діагностики ЛФР у хворих на рак
гортані нами було модифіковано стандартні тести RSI і RFS. У тесті RSI, показник «захриплість» був нами виключений, як симптом основного захворювання. Індекс більше «9» розцінювали як позитивний тест, що свідчить про
наявність ЛФР. З цієї ж причини в тесті RFS
враховувалося стан слизової оболонки, що не
уражена пухлинним процесом.
Результати та їх обговорення. Добовий
pH-моніторинг виявив наявність ЛФР у 9
(47,4%) хворих з гранульомами гортані. При
цьому тест RSI був позитивним у 16 (84,2%)
пацієнтів цієї групи. При оцінці результатів тес-
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тування за шкалою RFS переважали такі прояви
як: наявність ендоларингеального слизу (71,3%)
і набряк підскладкового простору (65,2%).
ЛФР-асоційовані поліпи гортані діагностовано у 18 (39,1%) хворих, тест RSI був позитивним у 35 (76,1%) обстежених в цій групі.
При ларингоскопії найчастіше визначались гіпертрофія міжчерпакуватого простору (81,2%) і
облітерація гортанних шлуночків (70,6%).
У 12 (38,7%) хворих на рак гортані T12N0M0, добовий pH-моніторинг виявив наявність рефлюксу. Модифікований тест RSI був
позитивним у 10 (83,3%) обстежених. При оцінці результатів тестування за шкалою RFS у хво-

рих на рак гортані частіше відзначалися гіперемія слизової оболонки (74,4%), гіперемія голосових складок (66,3%).
Висновки.
Ларингофарингеальний рефлюкс реєструється у 47,4% пацієнтів з гранульомами гортані і в 39,1% з поліпами гортані. У хворих на
рак гортані T1-2N0M0, ЛФР виявлено у 38,7%
хворих.
Модифіковані тести RSI і RFS є простими
і високо достовірними методами скринінгдіагностики ЛФР і динамічного спостереження
у хворих на рак гортані. Добовий рНмоніторинг є обов'язковим в діагностиці ЛФР.
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О.О. КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЦИТОЛОГІЯ ТА ЦИТОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕАЛЕРГІЧНИХ РИНІТІВ
Значення цитологічного дослідження в діагностиці хвороб носа і приносових пазух, і,
зокрема, в оцінці перебігу хвороби та ефективності лікування, подекуди ще недооцінюється і
недостатньо використовується. В носовому секреті здебільшого можна виявити всі зрілі клітини крові, клітини мезенхімального походження,
а також клітини епітелію.
Матеріал і методи. Впродовж десяти
років ми користуємося цитологічним методом
діагностики хвороб носа та приносових пазух.
Дослідження проводилися у відділі лабораторної діагностики Львівського обласного клінічного діагностичного центру (лікар О.В. Цвенгрош). Мазки слизу фіксуються і забарвлюються
за Романовським-Гімза в автоматичному режимі
та досліджуються під малим (первинна орієнтація), а згодом – під імерсійним збільшенням. На
підставі понад 200 досліджень і зіставлення їх
результатів з клінічними даними можемо зробити такі висновки.
Еозинофільні лейкоцити переважають в
цитологічних препаратах при алергічних процесах (цілорічний алергічний риніт) та еозинофільному поліпозі носа і приносових пазух. Їх збільшення може бути характерним також для гострих інфекційних процесів, проте – лише в перші дні хвороби.
При алергічному риніті відсоток еозинофілів часто перевищує 50%, а при еозинофільному поліпозі може сягати 100%.
Проте в наш час виділено форми хронічних нежитів, щодо яких алергічне походження
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не доказане. Зокрема – неалергічний еозинофільний риніт – NARES (1) та його різновид з еозинофілією крові – BENARS (2).
Такі форми ринітів окреслюються назвами nonallergic rhinitis або non Ig Emediated
rhinopaty.
В працях останніх років виділяють ще й
інші форми неалергічного риніту:
Неалергічний нейтрофільний риніт – nonallergic rhinitis with neutrophils (NARNE),
Неалергічний мастоцитариний риніт –
non-allergic rhinitis withmast cells (NARMA),
Неалергічний
eозинофільномастоцитариний риніт – non-allergic rhinitis with
eosinophils and mast cells (NARESMA).
В процесі лікування антигістамінними ліками та топічними кортикостероїдами форм
NARES та BENARS еозинофілія носового слизу
зменшується навіть на третину вихідного рівня.
Всі інші форми неалергічного риніту і, зокрема,
NARESMA часто ускладнюються астмою та
рецидивними отитами.
Мастоцити та келиху ваті клітини можуть
бути присутніми в цитологічних препаратахвідбитках слизової оболонки при алергічному
риніті, проте в носовому слизі вони здебільшого
відсутні. Їхня форма часто неоднакова, констатуються грубі мета хроматичні ґранули.
Мастоцити та келихуваті клітини можуть бути присутніми в цитологічних препаратах-відбитках слизової оболонки при алергічному риніті. , проте в носовому слизі вони
здебільшого відсутні. Їхня форма часто неодЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

накова, констатуються грубі метахроматичні
ґранули.
Висновок. Наш досвід показує, що цей
метод доступний і недорогий та значною мірою

спрямовує і доповнює інші методи дослідження.
Цитологічна класифікація неалергічних ринітів
потребує подальшого вивчення і уточнення, вона
може стати основою нової класифікації ринітів.

© О.О. Кіцера, 2018

ОЛ.ОЛ. КІЦЕРА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ХРОНІЧНІ НЕГНІЙНІ ОТИТИ: АУДІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Хронічні негнійні отити – група хвороб,
що характеризується катаральним запаленням
слизової оболонки середнього вуха, порушенням еквіпресорної та дренажної функцій слухової труби, погіршенням слуху, проте без наявності гнійних виділень та перфорації барабанної
перетинки.
Матеріал і методи. На базі аудіологічної
лабораторії кафедри оториноларингології Львівського НМУ протягом 2015…2017 років обстежено 275 пацієнтів, що звертались з приводу
зниження слуху та/або закладання вух без наявності болю і виділень. Проводилась отомікроскопія, тональна порогова аудіометрія, тимпанометрія та акустична рефлексометрія.
Хронічний катаральний отит (тубоотит,
туботимпаніт) – патологічний процес в середньому вусі, зумовлений дисфункцією слухової
труби зі зменшенням об’єму барабанної порожнини внаслідок втягнення барабанної перетинки.
Хронічний катаральний отит виявлено у
46% досліджених на підставі таких результатів
дослідження. Симптоми: відчуття закладання
вуха, незначне непостійне зниження слуху, низькочастотний шум. Отоскопічно: втягнення
барабанної перетинки і почервоніння її, особливо в ділянці руків’я молоточка. Аудіометрично:
підвищення порогів по повітряній провідності
на 20…30 дБ на низьких частотах (125…1000
Гц), нормальна кісткова крива. Тимпанометрія
типу С з відносним тиском у барабанній порожнині – 60…300 даПа. Акустичний рефлекс сумнівний або відсутній.
Хронічний ателектатичний отит – патологічний процес в середньому вусі, зумовлений
тривалою дисфункцією слухової труби з атрофією барабанної перетинки і утворенням ретракційних кишень.
Хронічний ателектатичний отит виявлено
у 16% досліджених на підставі таких ознак. Симптоми: відчуття стороннього тіла, незначне зниження слуху,низькочастотний шум. Отоскопічно:
втягнення і стоншення барабанної перетинки з
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

наявністю ретракційних кишень в розслабленій
частині. Аудіометрично: підвищення порогів по
повітряній провідності на 20…30 дБ на низьких і
середніх частотах (125…2000 Гц), нормальна
кісткова крива. Тимпанометрія типу С з відносним тиском у барабанній порожнині - 50…200
даПа і низьким компліансом (до 0,5 мл). Акустичний рефлекс сумнівний або відсутній.
Хронічний секреторний (ексудативний)
отит – патологічний процес в середньому вусі,
зумовлений тривалою дисфункцією слухової
труби з утворенням і накопиченням в барабанної порожнині густого ексудату.
Хронічний секреторний отит діагностовано у 28% обстежених на підставі таких критеріїв. Симптоми: відчуття рідини, повноти у вусі,зниження слуху з феноменом флюктуації, середньочастотний шум. Отоскопічно: набряк і
потовщення барабанної перетинки з ціанотичним або сірим забарвленням, обмеженням рухомості та наявністю пухирців повітря та рідини. Аудіометрично: підвищення порогів по повітряній провідності на 20…50 дБ на всіх частотах (125…8000 Гц), нормальна кісткова крива
(інколи підвищення кісткових порогів на 15..25
дБ на частотах 1000…3000 Гц). Тимпанометрія
типу В з відносним тиском у барабанній порожнині – 100…300 даПа). Акустичний рефлекс
відсутній.
Хронічний адгезивний отит – патологічний процес в середньому вусі, зумовлений тривалою дисфункцією слухової труби з утворенням рубців і спайок в барабанній порожнині.
Хронічний адгезивний отит визначено у
10% пацієнтів за такими результатами. Симптоми: відчуття стороннього тіла, постійне зниження слуху, середньочастотний шум. Отоскопічно:
втягнення і деформація барабанної перетинки з
обмеженням рухомості та наявністю тяжів і
спайок. Аудіометрично: підвищення порогів по
повітряній провідності на 30…50 дБ на всіх частотах (125…8000 Гц), кісткова крива з підвищенням кісткових порогів на 15..25 дБ на часто-

41

тах 1000…8000 Гц). Тимпанометрія типу В з
відносним тиском у барабанній порожнині –
100…300 даПа). Акустичний рефлекс відсутній.
Висновок: Для диференційної діагностики негнійних отитів, окрім отоскопії, конче пот-

рібними є аудіологічні обстеження: тональна
аудіометрія, тимпанометрія та акустична рефлексометрія. Ці методики дозволяють встановити і
диференціювати діагноз, що є необхідним для
визначення правильної лікувальної тактики.
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В.В. КІЩУК, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, О.Л. ГОНЧАРУК, І.В. ДМИТРЕНКО, О.Д. БОНДАРЧУК,
К.А. ЛОБКО, П.А. РАУЦКІС, Я.П. ГРИЦУН, А.С. ІСНЮК, С.В. СКІЧКО, Н.А. БАРЦІХОВСЬКА,
В.В. КОРОЛЬЧУК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
МЕДИЧНІ І ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ТАКТИК КОНТРОЛЮ
СТАНУ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У КОМАТОЗНИХ ХВОРИХ З ОРОТРАХЕАЛЬНОЮ
ІНТУБАЦІЄЮ І НАЗОГАСТРАЛЬНИМ ХАРЧУВАННЯМ
Актуальність: У коматозних хворих з
відсутністю свідомості і підтримкою життєвих
функцій медикаметозним шляхом з використанням оротрахеальної інтубації для штучної вентиляції легень (ШВЛ) і назогастральним зондовим харчуванням внаслідок пригнічення фізіологічних захисних механізмів санації верхніх
дихальних шляхів створюються умови для виникнення вторинних застійних риносинуситів,
які в свою чергу негативно впливають на загальних стан пацієнта і є фактором ризику виникнення подальших ускладнень (Deutschman C.S.
at al., 1986; Meyer P. at al., 1988; Payne S.C.,
Benninger MS., 2006). З метою тривалої санації
трахеобронхіального дерева, зменшення медикаментозного анестезіологічного навантаження,
можливості оцінки свідомості без гіпнотиків,
седативних, знеболюючих ліків використовуються певні втручання і принципи (трахестомія,
зміна положення назогастрального зонда, його
тимчасове видалення, орогастральне харчування
тощо (Барціховська Н.А., Корольчук В.В., 2018).
Мета: вивчення ефективності і економічного ефекту при заміні оротрахеальної інтубації на трахестому, периодичною зміною положення назогастрального зонда з тимчасовим
видаленням у коматозних хворих за рахунок
зменшення використання міорелаксантів, гіпнотиків і знеболюючих препаратів.
Матеріали та методи: вивчено ефективність і економічний ефект при корекції порушення стана верхніх дихальних шляхів у 21 коматозного хворого, що проходили лікування у
реанімаційних відділеннях ВМКЦ ЦР за допомогою ендоскопічних та ренгенологічних мето-

дів, а також економічного розрахунку різниці
кількості і вартості медикаментозного забезпечення.
Результати: В результаті виконаних обстежень визначено: 1) у 85,7 % коматозних хворих з оротрахеальною інтубацією і назогастральним зондом з другої доби з’являються ознаки
порушення фізіологічногої санації верхніх дихальних шляхів (виділення, застійна гіперемія,
рентгенологічні ознаки потовщення слизової
оболонки і ексудату біляносових пазух; 2) виконання нижньої трахеостомії, періодична зміна
положення назогастрального зонда з тимчасовим його видаленням полегшує санацію носа,
глотки і трахеобронхіального дерева у 83,3 %
хворих з низькими прогностичними ознаками і
необхідністю тривалої штучної вентиляції легень; 3) перехід на ШВЛ через трахеостому з
періодичною зміною варіанту зондового харчування зменшує кількість знеболюючих, седативних і релаксуючих препаратів для постійного
використання, а також на періодичну переінтубацію. Економічний ефект в середньому складає
понад 1713,8 грн/добу; 4) використання згаданої
тактики лікування покращує санацію дихальних
шляхів, а також зменшує витрати часу в т.ч. періодичну переінтубацію.
Висновки: у коматозних хворих з необхідністю тривалої ШВЛ використання трахеостоми, періодична зміна варіанта зондового харчування покращує санацію дихальних шляхів,
зменшує витрати часу в т.ч. на періодичну переінтубацію, зменшує вартість додаткового медикаментозного забезпечення з середнім економічним ефектом понад 1713,8 грн./добу.
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В.В. КІЩУК, О.Д. БОНДАРЧУК, В.М. ОЛЬХОВ К.І. ГОРБАТЮК, І.В. ДМИТРЕНКО,
К.А. ЛОБКО, А.І. БАРЦИХІВСЬКИЙ, Я.П. ГРИЦУН, В.В. МАКСИМЧУК,
А.С. ІСНЮК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ВИДАЛЕННЯ АДЕНОМ ГІПОФІЗА
Аденома гіпофіза – це доброякісне новоутворення, яке утворюється з клітин аденогіпофіза (передня частка гіпофіза), що грає величезну роль в підтримці нормального гормонального
балансу організму. Аденоми, розташовані в ділянці основи черепа («турецьке сідло»), становлять 10% від числа всіх первинних пухлин, що
розвиваються в тканинах головного мозку.
Більшість аденом – це пухлини, які хоч і
не мають морфологічних ознак злоякісності,
проте здатні до проростання і механічного здавлення прилеглих до гіпофізу структур головного
мозку, що проявляється у вигляді зорових, неврологічних та ендокринних порушень. Крім того, аденома гіпофіза може супроводжуватися
такими ускладненнями, як апоплексія (крововилив в пухлину) і кістозне її переродження.
Матеріали і методи. За період 20172018 р. нами прооперовано 19 пацієнтів з діагнозом аденома гіпофіза. У 3 хворих пухлина
була ускладнена апоплексією. Всім пацієнтам
попередньо виконано аналіз крові на гормони
гіпофіза, МРТ та СКТ дослідження, для виявлення поширення та розмірів пухлини, консультація лікаря-офтальмолога. Прооперовані на базі
нейрохірургічного відділення №20 ВОПНЛ ім.
академіка О.І. Ющенка за участю бригади лікарів: нейрохірург, оториноларинголог та анестезіолог. Операція виконана за допомогою ендоскопічної апаратури фірми STORZ, методом ендоназального транссептального транссфеноідального видалення пухлин. Розмір пухлин коливався в межах від 15 мм до 50 мм.
Відомий спосіб хірургічного лікування
пухлин гіпофіза передбачає їх видалення з використанням вищевказаного доступу. Розріз носової перегородки виконують в задніх її відділах
біля основи. Відсепаровувалась слизова з обох
сторін перегородки, і частково кісткова частина
видалялась єдиним блоком до передньої стінки
пазух основної кістки. Видалялась передня стінка пазух в максимально можливих межах та між
пазушна перегородка для забезпечення адекватного огляду і доступу до порожнини турецького
сідла. Видалялась також слизова оболонка пазух. Хрестоподібно розріз твердої мозкової обо-

лонки. Під контролем ендоскопа видаляється
пухлина. Утворена порожнина виповнюється
жировою тканиною, попередньо взятою з стегна
пацієнта, стегнова фасція, вкладається на жирову тканину. Фасція фіксується під тверду мозкову оболонку кістковою пластинкою видаленого
із задніх відділів перегородки носа. Для профілактики ліквореї та кращої герметизації вкладається губка «Тахакомб» розміром 10 х10 мм..
Викраюється слизово-окістний клапоть перегородки носа на живлячій ніжці зі сторони доступу, та вкладається в основну пазуху, яка виповнюється «дурасілом». Слизова протилежної сторони та хрящовий відділ переділки носа залишаються не травмованими, також частково зберігається кістковий відділ перегородки носа.
Операція закінчується тампонадою, марлевим
тампоном з офлокаїном та йодоформом, порожнини носа зі сторони доступу.
Результати і їх обговорення.
Першу добу хворі проводили в реанімаційному відділенні, на другу добу переводили в
стаціонар нейрохірургічного відділення. На
наступний день після операції практично 100%
пацієнтів відмічали зменшення, чи повну відсутність неврологічної симптоматики (головний біль був основною скаргою в доопераційному періоді). На третю добу більшість хворих
відмічали покращення зору, що було підтверджено консультацією окуліста (розширення
полів зору). У віддаленому періоді (3 міс. і більше) відмічалось покращення зору до 30-40%
у більшості хворих. При контрольному МРТ
дослідженні спостерігалось тотальне видалення пухлини.
Висновки:
1. Методика ендоназального транссептального транссфеноїдального доступу дозволяє
максимально зберегти анатомічну будову порожнини носа, та основної кістки.
2. Використовуючи ендоскопічну техніку
для видалення аденом гіпофізу, застосовуючи
ендоназального транссептального транссфеноїдального доступу, ми зводимо до мінімуму можливість розвитку післяопераційних внутрішньочерепних ускладнень.
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В.В. КІЩУК, Я.П. ГРИЦУН, І.В. ДМИТРЕНКО, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ,
О.Д. БОНДАРЧУК, К.А. ЛОБКО, В.В. МАКСИМЧУК, А.С. ІСНЮК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
РОЛЬ МОДУЛЯЦІЇ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ
В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ
Актуальність. На сьогодні залишається
не вивченою роль оксидативного стресу в патогенезі хронічного специфічного запалення верхніх дихальних шляхів у хворих на різні форми
склероми, а можливості модуляції оксидативного стресу та антиоксидантного захисту залишаються предметом наукового пошуку.
Мета: вивчити стан вільнорадикального
окислення та антиоксидантного захисту у хворих із різними формами склероми та оцінити
вплив препарату ацетилцистеїну на показники
оксидативного стресу та антиоксидантну систему.
Матеріал та методи. Показники оксидативного стресу вивчали в таких групах пацієнтів: група 1 – практично здорові пацієнти
(n=20); група 2 – хворі на склерому з переважно
інфільтративною формою (n=31); група 3 – хворі на склерому з переважно атрофічною формою
(n=30); група 4 – хворі на склерому з переважно
рубцевою формою (n=31). Хворі на склерому
(n=92) були розділені на 2 групи: 47 хворих контрольної групи отримували стандартну терапію,
45 хворих основної групи додатково отримували
препарат ацетилцистеїну (флуімуцил) по 400
мг/день протягом 4-6 місяців.
Результати. За умов різних форм склероми відмічаються деякі специфічні особливості
змін в про- та антиоксидантному гомеостазі.
Так, інфільтративна форма склероми супроводжується найбільш виразною активацією прооксидантної системи (ксантиноксидаза), що супроводжується більш істотним зростанням інтенсивності вільнорадикальних реакцій окиснення
ліпідів та протеїнів та більш масштабними змінами редокс-статусу протеїнів, що ймовірно
асоціюється з вираженою активністю запального процесу та цитокіновим дисбалансом, порівняно з іншими формами склероми. За атрофічної та рубцевої форм виникає більш істотне
зменшення активності антиоксидантної ланки
(каталаза, супероксиддисмутази та відновлений
глутатіону) та менш виразні зміни прооксидант-

ної системи, активності пероксидації ліпідів і
протеїнів та редокс-статусу протеїнів, що асоціюється з ослабленням запальної реакції та
змінами проліферативного потенціалу клітин,
порівняно з інфільтративною формою.
Застосування стандартної схеми лікування склероми супроводжувалось зменшенням
активності ксантиноксидази на 32,3% (медіана
2,39 мкмоль/хв·мг протеїну до лікування проти
2,05 мкмоль/хв·мг протеїну після лікування;
р<0,05) та вільнорадикального окиснення ліпідів
на 20,1% (з 8,72 до 7,13 мкмоль/л відповідно,
р<0,05). За цими ефектами стандартна терапія
значно поступалась модифікованій терапії, на
тлі якої активність ксантиноксидази зменшувалася з 2,42 до 1,75 мкмоль/хв·мг протеїну
(р<0,01), а рівень малонового діальдегіду на 44,8
% (з 8,86 до 5,00 мкмоль/л, р<0,05).
Стандартна терапія не викликала достовірних змін активності каталази та сироваткової
супероксиддисмутази в сироватці крові, тоді як
модифікована терапія із включенням препарату
ацетилцистеїну сприяла збільшенню активності
антиоксидантних ферментів (каталази та супероксиддисмутази) та запасів відновленого глутатіону, чинила депримуючий вплив на процеси
вільнорадикального окиснення ліпідів та протеїнів, покращувала редокс-статус протеїнів.
Висновки
Склероматозне ураження верхніх дихальних шляхів супроводжується дисбалансом в системі про- та антиоксидантів, що супроводжується активацією процесів вільнорадикального
окиснення ліпідів та протеїнів і викликає порушення редокс-статусу протеїнів.
Модифікована терапія склероми із включенням препарату ацетилцистеїну зменшувала
зміни прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, збільшувала активність антиоксидантних
ферментів, чинила депримуючий вплив на процеси вільнорадикального окиснення ліпідів та
протеїнів, а також покращувала редокс-статус
протеїнів.
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ВЕСТИБУЛОМЕТРІЯ У ПРАЦІВНИКІВ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ
ЗА ДАНИМИ ЦЕНТРУ АЕРОКОСМІЧНОЇ МЕДИЦИНИ
Актуальність. За даними літератури, від
10 до 20% спеціалістів, професія яких пов’язана
з дією вестибулярних подразників (пілоти, моряки, водії транспорту та інші), вимушені з часом змінювати свою спеціальність через вестибулярну дисфункцію. Схожі випадки є результатом незадовільного професійного відбору осіб
для роботи в умовах прискорення.
Мета. Дослідити та вивчити найбільш
ефективні методи вестибулометрії при професійному відборі і можливість професійної діяльності при вестибулярних порушеннях та засоби
їх профілактики.
Матеріали та методи
Дослідження вестибулярно-вегетативної
стiйкостi при безпрервній та перервній кумуляції прискорень Коріоліса (Наказ МОУ №402 від
14.08.2008 р., статті 35 зі змінами 2017 року) за
даними Центру аерокосмічної медицини, на базі
Військово-медичного
центру
Військовоповітряних сил України.
Результати
Проведене дослідження на базі Центру аерокосмічної медицини дало змогу отримати такі
дані: з 1000 щорічно обстежуваних працівників
льотного складу (з яких 700 – льотний персонал,
300 – обслуговуючий), було виявлено вестибулярні дисфункції у 40 осіб (6%) льотного персоналу, у 10 осіб (3%) обслуговуючого персоналу.
Згідно Наказу МОУ №402 від 14.08.2008 р., статті 35 (зі змінами 2017 року), під час огляду осіб
льотного складу, стан вестибулярно-вегетативної
стійкості визначається за результатами дослідження на обертальному кріслі Барані (БКПК –
методу безпрервної кумуляції прискорень Коріоліса, ПКПК – перервної кумуляції прискорень
Коріоліса) або гойдалці Хiлова. Пункт «а» передбачає стійку, яка не піддається тренуванню, знижену стійкість до вестибулярних подразників,
дані особи визначаються непридатними. Легкі

вестибулярно-вегетативнi реакції у вигляді незначного збліднення, невеликого гiпергiдрозу,
виявлені під час вестибулометрії, при хорошому
перенесенні польотів i відсутності будь-яких відхилень у стані здоров’я не є підставою для застосування статті. Особи льотного складу, оглянуті
за пунктом «б» даної статті, визнаються придатними до льотної роботи в разі виникнення у них
вестибулярно-вегетативних реакцій під час
польоту, коли вони перебувають на борту як пасажири. При огляді льотного складу БКПК проводиться протягом двох хвилин, ПКПК — протягом однієї хвилини. Льотному складу авіації
ВМС ЗС України при відборі на літаки i вертольоти палубного базування проводиться визначення вестибулярної стійкості всіма трьома методами (БКПК – 3 хв., ПКПК – 2 хв., випробування на гойдалці Хiлова – 15 хвилин). Інтервали
між дослідженнями – один день. Якщо є підозра
на тимчасовий або симптоматичний характер
вестибулярних розладів, то необхідні стаціонарне
обстеження та лікування. Пункт «в» означає тимчасове симптоматичне пониження стійкості до
вестибулярних подразнень, особи придатні, після
здійснення профілактичних методів щодо вестибулярних дисфункцій. Профілактичні заходи, які
проводяться особами льотного складу є: тренування на брусах, центрифузі, лопінг тренажері та
барокамерні тренування.
Висновки
1. Своєчасне виявлення вестибулярних
порушень у працівників льотного складу ВПС
України на стадії первинних проявів має принципово важливе значення, так як цей час є найбільш оптимальним для успішного ліквідування
відхилень.
2. Важливе раннє визначення дисфункцій
для попередження небезпечних ситуацій як для
власного здоров’я особи льотного складу, так і
пасажирів борту.
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ПІДХІД ДО ВИБОРУ ДОСТУПУ В ХІРУРГІЇ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ
Актуальність: Захворювання носа та навколоносових пазух (ННП) займають вагоме
місце серед патології верхніх дихальних шляхів
та реєструються у всіх вікових групах. За останні роки неухильно зростає питома вага гострих
та хронічних гайморитів (ХГ) до 40 – 45 %, що
обумовлено, як поліморфізмом етіологічних
факторів, так і характером супутньої патології.
Існують різні підходи до оперативного лікування патології ННП, серед яких при захворюваннях верхньощелепних пазух (ВЩП) виділяють
такі основні групи: І – ендоскопічна ендоназальна гайморотомія, шляхом розширення природнього співустя ВЩП, ІІ – ендоскопічна гайморотомія через присінок порожнини рота, ІІІ –
радикальна гайморотомія по Caldwell-Luc (18981900), Denker (1905), Canfield (1907), Sturman
(1910). Протягом останніх 10-15 років вибір методу хірургічного втручання на ВЩП при одній
і тій же патології – гнійному, поліпозному гаймориті та при кістах варіює від ендоскопічної
гайморотомії через fossa canina до різних методів ендоскопічної ендоназальної гайморотомії..
При ендоскопічній гайморотомії через fossa
canina забезпечується найбільш повний доступ
до усіх відділів ВЩП, однак в післяопераційному періоді нерідко спостерігається реактивний
набряк м'яких тканин обличчя, гіпостезія, парестезія і невралгія гілок трійчастого та лицьового
нерва, тривалі тупі болі в ділянці кісткового вікна. Відновний період може подовжуватися до
декількох місяців. При ендоскопічному ендоназальному підході розширюють природнє співустя пазухи, забезпечуючи тим самим дренаж, однак не завжди вдається оглянути пазуху повністю і ретельно видалити кісту, поліпи або стороннє тіло. Можливість вибору різних методів
гайморотомій, окрім показів, залежить також і
від рівня надання медичної допомоги. Якщо на
третинному рівні застосовуються методики
FESS–ендоскопічна ендоназальна гайморотомія,
шляхом розширення природнього співустя
ВЩП, то на вторинному рівні метод гайморотомії через fossa canina є більш доступним, оскільки застосування методів FESS обмежене, внаслідок відсутності спеціалізованого обладнання
та досвідчених спеціалістів. Таким чином, не
дивлячись на існуючі та впровадженні в практику нові методики оперативного лікування, пи-

тання реоперацій та рецидивів запальних процесів в ВЩП залишається актуальним по теперішній час, що підтверджує щорічний приріст числа
хворих з ХГ на – 1,5-2,0 %.
Під нашим наглядом на базі ЛОР-клініки
ВОКЛ імені М.І. Пирогова за період від жовтня
2017 р. по березень 2018 р. знаходилося 94 пацієнта, яким було проведено гайморотомію. Досліджувана група складала 60 жінок – (63,8 %) та
34 чоловіків – (36,2 %) у віці від 18 до 64 років.
Середній вік пацієнтів становив 41 ± 1,5 рік.
Кожного пацієнта було обстежено за схемою. У
загальній структурі оперативних втручань на
ВЩП було виділено такі основні види їх патології: 20 – (21,3 %) хронічний гнійний гайморит,
28 – (29 %) – кісти ВЩП, 29 – (31,6) – хронічний
поліпозний риносинусит, 12 – (12,8 %) – хронічний одонтогенний гайморит, 5 – (5,3 %) – сторонні тіла ВЩП. Досліджувана група була поділена на підгрупу А – 45 – (47,6 %) пацієнтів,
яким було проведено ендоскопічну гайморотомію в ділянці fossa canina та підгрупа Б – 49 –
(52,3 %) пацієнта, які були прооперовані ендоскопічним ендоназальним методом гайморотомії,
шляхом розширення природнього співустя
ВЩП. В ранньому післяопераційному періоді
пацієнти отримували знеболюючу терапію. Набряк м’яких тканин – у пацієнтів з підгрупи А у
8 пацієнтів – (16,7 %) не спостерігався. У 21 – (
46,7 % хворих) набряк пройшов до 4 доби, а в 16
– (36,7 % хворих) залишався до 5-7 доби. У 49 –
(100 %) пацієнтів з підгрупи Б набряку не виявлено. Термін перебування в стаціонарі: підгрупа
А – 7±1 днів, підгрупа Б – 4±1 днів.
Висновки
1. Після ендоскопічної гайморотомії в ділянці fossa canina тривалість больового синдрому, до 6 днів, спостерігалася у 14 – (46,7 %) пацієнтів; набряк м’яких тканин, до 7 днів у 16 –
(36,7 %)
2. Після ендоскопічної ендоназальної
гайморотомії тривалість больового синдрому, до
3 днів, спостерігалася у 7 – (15,1 %) пацієнтів,
набряку не виявлено в жодного пацієнта, період
відновлення 4±1 днів.
3. Підхід до вибору оперативного втручання на ВЩП має свої покази та повинен бути
вирішений в кожному випадку індивідуально до
пацієнта.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ
Актуальність
Склерома – хронічне специфічне прогресуюче захворювання, яке викликається паличкою Волковича-Фріша, і є загальною інфекцією
людини. Захворювання характеризується цілим
рядом біохімічних змін у хворих, а також особливостями гістологічної структури уражених
тканин, специфічними імунобіологічними зрушеннями. Поряд з переважним ураженням верхніх дихальних шляхів, яке призводить до їх
деформації та стенозу з розвитком дихальної
недостатності, захворювання супроводжується
загальною специфічною інтоксикацією, зміною
основного обміну. В регуляції обмінних процесів в організмі важливу роль грають тиреотропний гормон та гормони щитовидної залози. В
літературі, як у вітчизняній так і іноземній, дані
про стан ендокринної системи у хворих на склерому є досить мізерними та суперечними. Питаннями стану ендокринної системи, зокрема
функції щитовидної залози та прогресуванням
склеромного процесу в Україні займались ще в
першій половині та середині ХХ ст. Львівські та
Івано-Франківські оториноларингологи.
Мета – виявити функціональний стан щитовидної залози та активність тиреотропної функції гіпофізу у хворих на склерому
Матеріали та методи
Дослідження проводилось на базі склеромного центру у м. Вінниця. В дослідженні
приймало участь 26 хворих різних вікових груп
від 32 до 78 років з різним стажем захворювання. Серед хворих переважали жінки – 22 особи,
4 чоловіки. Визначався рівень тиреотропного
гормону та вільного тироксину (Т4), як найбільш інформативні маркери активності щитовидної залози. Дослідження було виконано за
використанням методик діагностичної лабораторії "Сінево".
Результати
Згідно сучасних лабораторних даних рівень тиреотропного гормону у дорослих складає

0,27-4,2 мкМО/мл, значення рівня 0,93-1,0
мкМО/мл вважається відносно неблагопрємним.
Показники тироксину загального та вільного у
дорослих 0,93 – 1,7 нг/дл. Рівень тироксину з
віком, особливо після 55-60 років, дещо знижується при одночасному підвищенні активності
тиреотропного гормону до 10 мкМО/мл, що підтверджує зниження видільної функції щитовидної залози. За даними літератури склерома частіше зустрічається серед жінок ніж серед чоловіків, середні ж значення рівня тиреотропного
гормону та тироксину є однаковими. В виконаних в середині ХХ ст дослідженнях функціональну активність щитовидної залози визначали
методом індикації радіоактивного йоду. Активність визначали за рівнем поглинання йоду. У
більшості хворих було відмічено деяке зниження активності щитовидної залози, в середьому
статистичний результат був близький до норми.
В нашому кількісному дослідженні, яке було
виконано відповідно за використанням сучасних
діагностичних методик рівень тиреотропного
гормону коливався від 0,06 мкМО/мл до 4,39
мкМО/мл. У 6 хворих рівень був нижче за нижню межу норми (0,27 мкМО/мл), у 6 хворих рівень не досягав цифри 1,0 мкМО/мл, в одної
хворої рівень був дещо вищий за лабораторну
норму 4,39 мкМО/мл. Середній результат склав
1,6 ±0,76 мкМО/мл. Рівень вільного тироксину
(Т4)у більшості пацієнтів був в межах норми з
тенденцією до зниження і коливався від 0,914 до
1,65 нг/дл. Середній результат склав 1,24±0,14
нг/дл.
Висновки
Як і в попередніх дослідженнях, які виконувались близько 50 років тому за використанням радіологічних методів, так і з використанням сучасної діагностичної техніки можна прийти до висновку, що функціональна активність
щитовидної залози у хворих на склерому дещо
знижена, причина чого є хронічна гіпоксія та
інтоксикація.
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А.П. КОВАЛИК, П.В. КОВАЛИК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА РУБЦЕВИЙ
СТЕНОЗ ГОРТАНІ, ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЯКИХ ЗАСТОСОВАНО ЛІОФІЛІЗОВАНІ
КСЕНОДЕРМОІМПЛАНТАТИ
В останні роки у світі при лікуванні ран
все частіше використовують для покриття раневої поверхні штучні замінники шкіри. Особливо
у цьому плані перспективним, згідно їх фізичних та біологічних властивостей, є використання ліофілізованих ксенодермоімплантів. Кріоліофілізована ксеногенна шкіра має антимікробну
резистентність, високу адсорбційну здатність,
інактивує токсини, має понижений рівень антигенності. Епітелізація в рані під ними проходить
за 8-10 діб. Враховуючи наведені дані, для лікування хворих з рубцевим стенозом гортані нами
впроваджено ліофілізовані ксенодермоімпланти
в практику для пластики післяопераційної рани
гортані.
Під нашим спостереженням перебувало
34 хворих рубцевим стенозом гортані віком від
32 до 56 років. З них 19 осіб жіночої і 15 – чоловічої.
Після висічення рубцевої тканини і формування ларингостоми для повного покриття
раневої поверхні гортані ми використовували
ліофілізований ксенодермоімплант. Для цього
стерильний ліофілізований ксенодермоімплант
виймали із контейнера та занурювали у стерильний розчин 0,9 % хлориду натрію на 5 хвилин.
Після перебування в рідині імплант ставав
м’яким, еластичним, легко моделювався. Із обробленого вище вказаним способом ксенодермоімпланту викроювали таку пластинку, яка б
закривала ділянку раневої поверхні гортані. В
залежності від площі раневої поверхні і її розташування, таких пластинок могло бути декілька. Ліофілізований ксенодермоімплант, а також
раневу поверхню гортані висушували марлевими тампонами. Імплант рівномірно притискали
до раневої поверхні та фіксували до неї за кути
вузловими швами атравматичним шовним матеріалом №6. Антибактеріальні властивості ліофілізованим ксенодермоімплантам надавали шляхом насичення їх антибактеріальним препаратом згідно чутливості мікрофлори.
Після цього в порожнину гортані вводимо
балон-дилататор і вкладаємо турунди з антисептичною маззю (стрептоцидова, синтоміцинова,
левоміколь та ін). Перев’язки проводимо що-

денно. При цьому замінюємо лише марлеві турунди, а балон-дилататор повинен знаходитись
в гортані не манше 3 – 4 тижнів (при потребі
його замінюємо іншим). Під клаптями ліофілізованого ксенодермоімпланту, починаючи з 2 –
3 тижня, наступає епітелізація раневої поверхні,
а сам імплант після загоєння рани самостійно
відпадає. Ранева поверхня гортані під ліофілізованим ксенодермоімплантом епітелізувалась на
2 тижні скоріше, ніж у пацієнтів, де він не використовувався. Окрім того, використання ліофілізованого ксенодермоімпланту виключало можливість рубцювання. Ларингостому закриваємо
за відомим методом Пасова, або ж для цього
використовуємо навколишні тканини, мобілізуючи, або ж переміщуючи їх в ділянку стоми на
ніжці.
Результати лікування оцінювали як “добрі”, “задовільні” і “незадовільні”. В групу з “добрими” результатами віднесені ті хворі, у яких
відновилось дихання, проведена деканюляція,
не було рецидиву захворювання. До “задовільних” - віднесені ті випадки, коли хворі були деканюльовані, дихання через гортань відновлювалось, але ж все таки відчувалось деяке його
утруднення, особливо при фізичному навантаженні, рецидиву не наступало. “Незадовільними” вважали результати, коли хворих не вдалося
деканюлювати, або ж наступив рецидив захворювання.
Результати лікування більш достовірні,
коли їх оцінювати у віддаленому періоді. Із 34
оперованих хворих у віддаленому періоді (через
6-11 років) нами обстежено 27 (з 7 зв’язок втрачено). Із 28 пацієнтів, у яких безпосередні результати оцінені як “добрі”, у віддаленому періоді обстежено 22. При цьому у 20 результат оцінений як “добрий”, а у 2 – “задовільний”. Із 6
осіб, у яких безпосередні результати оцінені як
“задовільні” у віддаленому періоді оглянуті 5. Із
них у 1 відмічено “добрі” результати, а у 4 - “задовільні”. Рецидиву захворювання в жодному
випадку не відмічено. Таким чином, із 27 обстежених пацієнтів у віддаленому періоді ”добрі” результати отримані у 21 (77,8%), ”задовільні” – у 6 (22,2%).

© А.П. Ковалик, П.В. Ковалик, 2018
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А.П. КОВАЛИК, П.В. КОВАЛИК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ДИНАМІКА ЗМІНИ МІКРОФЛОРИ ГОРТАНІ У ХВОРИХ РУБЦЕВИМ СТЕНОЗОМ
ГОРТАНІ, В ЛІКУВАННІ ЯКИХ ВИКОРИСТАНІ ЛІОФІЛІЗОВАНІ
КСЕНОДЕРМОІМПЛАНТИ
Реабілітація функцій гортані у пацієнтів з
рубцевим стенозом гортані, не дивлячись на її
актуальність і на сьогодні залишається не вирішеною проблемою. Для попередження виникнення запального процесу в гортані після хірургічного втручання і покращення загоювання післяопераційної рани необхідно знати характеристику резидентної і транзиторної бактеріальної
флори гортані, її динаміку розвитку в процесі
лікування.
Мета дослідження – вивчити в динаміці
зміну загального кількісного бактеріального і
грибкового обсіменіння і видового складу мікрофлори слизової оболонки гортані у хворих
рубцевим стенозом гортані, у яких для пластики
післяопераційної рани гортані використані ліофілізовані ксенодермоімпланти.
Матеріали і методи. Вивчено в динаміці
зміни загального кількісного бактерійного і гри-

бкового обсіменіння слизової оболонки гортані
у 86 хворих рубцевим стенозом гортані. Із них у
46 пацієнтів для пластики післяопераційної рани
гортані використані ліофілізовані ксенодермоімпланти, а у 40 – шкіра хворого.
Результати і їх обговорення. Загальна
щільність обсіменіння мікрофлорою слизової
оболонки гортані при її рубцевому стенозі становила 23336±246 КУО/мл. При використанні
для пластики післяопераційної рани ліофілізованих ксенодермотрансплантатів кількісне мікробне забруднення післяопераційної рани гортані в процесі лікування вже на 2 добу зменшувалось в 3,4 рази, на 7 – в 14,5 і на 14 добу – в
21,2 рази. У 40 пацієнтів, яким для пластики
післяопераційної рани використовували шкірух
ворого, на 2 добу після операції кількісне зменшення мікроорганізмів в рані відмічалось у 1,2
рази, на 7 – в 1,8 , і на 14 добу – в 3,1 рази.

© А.П. Ковалик, П.В. Ковалик, 2018

О.В. КОВТУНЕНКО, С.М. ТИМЧУК, Б.В. ШПОРТЬКО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ РІВНЯ ЕКСПРЕСІЇ ЦИТОКЕРАТИНУ ІМУНОЦИТОХІМІЧНИМ МЕТОДОМ
ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ З РЕҐІОНАРНИМИ МЕТАСТАЗАМИ
Рак гортані є частою локалізацією плоскоклітинного раку голови та шиї. Не дивлячись
на прогрес у хірургічному, променевому та інших радикальних способах лікування плоскоклітинного раку голови та шиї, виживаність хворих з цією патологією залишається незмінною.
Основним фактором що впливає на виживаність
хворих є наявність реґіонарних метастазів. Одним із морфологічних параметрів, що найчастіше визначається в пухлинах, є ступінь диференціювання. Встановлюваний традиційно на підставі виразності морфологічного атипізму, гістологічний ступінь диференціювання не завжди
точно відповідає функціональному атипізму
пухлини, а значить – не повною мірою відбиває
біологічні властивості пухлини. Одним із способів, який дозволяє уточнити цей аспект, є вивчення спектра синтезованих раковою клітиною
білків, зокрема цитокератинів, з наступним порівнянням його з характерним для нормальної
епітеліальної клітини набором. Цитоскелет всіх
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

типів клітин визначається набором проміжних
філаментів, мікротрубочок і мікрофіламентів.
Цитокератини відносяться до групи проміжних
філаментів, до яких також відносять віментин,
десмин, нейрофіламенти, ламінін і гліальний
фібрилярний протеїн. Вони є характерними філаментами як для епітеліальних клітин, так і для
відповідних епітеліальних пухлин і, у зв'язку з
високою специфічністю й чутливістю, застосовуються для діагностики останніх.
Метою нашого дослідження було вивчити
інформативність імуноцитохімічного дослідження пунктату лімфатичного вузла у хворих
на рак гортані з реґіонарними метастазами.
Під нашим спостереженням знаходилось
74 хворих на рак гортані III-IV стадій (T3-4N03M0) та ІІ клінічної групи, які проходили обстеження, лікування та спостереження в ЛОРонкологічному відділенні Дніпропетровської
обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова в
період з 2011 по 2015рр. У 37 хворих діагносто-
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вано, та гістологічно підтверджено реґіонарні
метастази раку гортані, інші 37 склали групу
порівняння без метастазів. Всім хворим виконана тонкоголкова аспіраційна біопсія лімфатичних вузлів під УЗ контролем. Матеріал пунктату
досліджувався цитологічним та імуногістохімічним методом. Для дослідження використовувались моноклональні антитіла до цитокератину
19 (clone RCK108 Dako). При наявності експресії, залежно від інтенсивності, реакція оцінювалася як відсутня, слабка, помірна або виражена.
Імуноцитохімічне дослідження матеріалу
використовувалося з діагностичною метою, що
давало змогу чітко виявити пухлинні клітини
серед лімфоїдної тканини та полегшувало діагностику у сумнівних випадках.
В групі пацієнтів з реґіонарними метастазами позитивний статус цитокератину 19 спосте-

рігалася у 30 (80,1%) хворих. З них слабка реакція у 8 (26,7%), помірна у 11 (36,7%) та сильна у
11 (36,7%). В групі порівняння експресія цитокератину 19 виявлена у 7 хворих (18,9%). В групі з
метастазами цитологічно наявність атипових клітин була підтверджена в 26 випадках (70,2%).
При статистичній обробці матеріалу виявлено
достовірні відмінності (р˂0,05), та прямий кореляційний зв'язок(r=0,7р˂0,05) експресії цитокератину 19 та наявністю метастазів раку гортані.
Таким чином в результаті дослідження
визначено чутливість цитологічного та імуноцитохімічного методу в діагностиці реґіонарних
метастазів раку гортані. Чутливість імуноцитохімічного методу складає 80,1%, тоді як чутливість цитологічного методу 70,2% (р˂0,05), що
свідчить про більш високу діагностичну цінність імуногістохімічного методу.

© О.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, Б.В. Шпортько, 2018

А.В. КОВТУНЕНКО, С.Н. ТЫМЧУК, А.А. БАКАЕВ (ДНЕПР, УКРАИНА)
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
Среди злокачественных опухолей придаточных пазух носа рак верхнечелюстной пазухи
занимает 75-80%, и 1-2% среди всех локализаций рака но встречаются атипичные формы, которые в литературе до сегодняшнего времени не
совсем изучены. Большинство этих пациентов
поступает на лечение с распространенными
формами (Т3-4) опухолей. Основной причиной
запущенности является недостаточность визуального контроля и позднее проявление клинических симптомов. Современные топические и
специальные методы исследования дают возможность установить диагноз на более ранних
стадиях с возможностью верификации диагноза
на дооперационном этапе.
Цель исследования: Провести анализ заболеваемости и морфологических форм злокачественных опухолей верхнечелюстной пазухи
в Днепропетровской области в период 20112017 гг. – 134 больных. При этом заболеваемость составила 0,6 на 100 тыс. населения.
Всем пациентам проводилось СКТ исследование на установке CT/c Duаl GE двухсрезовый или МРТ исследование на установке
Toshiba Vantage 1,5 Тс. Указанные методы позволяли констатировать наличие объемного образования, определить его распространённость,
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дать характеристику границ тени и получить
представление о глубине поражения верхнечелюстной пазухи.
Проводилось эндоскопическое исследование на эндоскопической стойке Кarl Storz эндоскопами с углом обзора 0, 30, 70° ǿ 4мм, по
данным которых установлен клинический диагноз злокачественного заболевания верхнечелюстной пазухи, взятие биопсийного материала.
При выполнении оперативного лечения эндоскопия применялась для визуализации образования, характера отделяемого в носовых ходах,
визуального осмотра анатомических структур и
функционального состояния всех анатомических образований носа.
Проведено исследование биопсийного
материала 134 пациентов в возрасте от 37 до 71
года (средний возраст 55,5±2,43 года, медиана
56,5 лет) с гистологически подтвержденным
диагнозом при этом мужчины составили93 пациента (69,4%), женщины 41 пациенток (30,6%).
Верификация проводилась классически гистологическим методом и ИГХ методом с дифференциальной целью. По морфологическому варианту типичный плоскоклеточный рак составил 86 пациентов (64,6%): ороговевающий 40
пациентов (46,5%), неороговевающий 46 пациЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

ентов (53,5%); верукозная карцинома 3 пациента (2,2%), базалоидный плоскоклеточный рак 5
пациентов (3,7%), веретеноклеточный рак 3 пациента (2,2%), аденосквамозный рак 4 пациента
(2,9%),мукоэпидермоидный
рак4
пациента
(2,9%), переходно-клеточный рак 5 пациентов
(3,7%), аденокистозный рак 7 пациентов (5,3%),
слизистая аденокарцинома 3 пациента (2,2%),
меланома (различные варианты) 3 пациента
(2,2%), фибросаркома 4 пациента (2,9%), лимфома В-клеточная 2 пациента (1,5%), эстезонейробластома 5 пациентов (3,7%).
При анализе злокачественных опухолей
верхнечелюстной пазухи большую часть составили раки 120 пациентов (89,6%), при этом типичные плоскоклеточные раки 86 из 134
(64,6%). По степени гистологической диференциации типичного рака: высокодифференцированный (G1) составил 14 пациентов (11,5%),
умеренно дифференцированный (G2) 81 паци-

ента (66,4%), низкодифференцированный (G3)
27 пациентов (22,1%).
Проведенный анализ и сравнение полученных гистологических, исследований показывает, что наиболее частой злокачественной
опухолью верхнечелюстной пазухи является
типичный плоскоклеточный рак(64,6%). Достоверная информативность клинических и данных топических методов относительно злокачественных заболеваниях верхнечелюстной
пазухи составляет 94,3%. Расхождения между
данными топических методов, внутриоперационными и гистологическими составило 5 случаев (3,7%), что подтверждает высокую информативность топических методов в достоверной постановке клинического диагноза злокачественного заболевания верхнечелюстной
пазухи, но в тоже время не исключает ошибки
и требует внимательного комплексного диагностического подхода.

© А.В. Ковтуненко, С.Н. Тымчук, А.А. Бакаев, 2018

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ РИНОСИНУСИТІВ У ДІТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ
КОМПЛЕКСНИХ ГОМЕОПАТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Вступ. Лікування гострого риносинуситу
є актуальним в практиці лікаря оториноларинголога та лікарів суміжних спеціальностей – сімейних лікарів, педіатрів, підліткових терапевтів.
Метою дослідження було підвищення
ефективності лікування дітей з гострим риносинуситом.
Матеріал та методи. Під нашим спостереженням за останній час перебувало 117
дітей віком від 6 до 17 років з гострим риносинуситом. В комплексній терапії пацієнтам призначали комплексний гомеопатичний препарат
Цинабсин. Цинабсин містить чотири лікарські
речовини, які у своїй сукупності ефективно
впливають на більшість симптомів, що спостерігаються при риносинуситах. Відбувається
швидке і стійке ослаблення таких типових для
запалення придаткових пазух носа симптомів,
як тупі головні болі, тяжка голова, сльозотеча та
невралгія трійчастого нерва. При цьому
Cinnabaris допомагає насамперед у початковій
стадії захворювання. Компоненти Hydrastis і
Kalium bichromicum ефективні, головним чином,
при підгострій та хронічній формах захворювання. Усі три названі інгредієнти сприяють
зменшенню набряку слизових оболонок і тим
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самим полегшують носове дихання. Крім того,
вони сприяють розрідженню густого слизу, нормалізації роботи миготливого епітелью, що
призводить до відновлення природного дренажу
пазух та послаблення відчуття тиску в ділянці
всієї голови. Четвертий інгредієнт - Echinacea сприяє загальному зміцненню захисних сил організму. Він сприяє одужанню при гострих інфекційних захворюваннях і загалом знижує частоту рецидивів.
Контрольну групу складали 30 пацієнтів з
гострим риносинуситом, яким Цинабсин не призначали.
Результати і їх обговорення
У дітей, які приймали Цинабсин, вже
впродовж перших 3 днів стійко зменшувався
набряк слизової оболонки, знижувалася продукція слизу, покращувалося носове дихання, що
сприяло зникненню суб'єктивних загальних
симптомів захворювання. Також було відмічено,
що при застосуванні Цинабсину в багатьох випадках спостерігалось зменшення розмірів аденоїдних вегетацій. У всіх пацієнтів відзначено
покращення загального стану. Переносимість
препарату «Цинабсин» відмічена «дуже добра» і
«добра» в 99% випадків.
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Висновки
В лікуванні пацієнтів з гострим риносинуситом перевагу слід віддавати препаратам з
доведеною ефективністю та безпекою.

Висока ефективність і відмінна переносимість препарату Цинабсин, підтверджена клінічними дослідженнями, дозволяє рекомендувати його в лікуванні гострих риносинуситів.

© А.Л. Косаковський, 2018

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, І.А. КОСАКІВСЬКА, О.Д. САПУНКОВ, В.А. ГУЦУЛЯК
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ДЕСМОЇДНА ФІБРОМА ВУШНИХ РАКОВИН У ДІТЕЙ
Вступ. Десмоїдна фіброма – це фібробластична або міофібробластична пухлина з проміжними характеристиками між доброякісними і
злоякісними новоутвореннями. Вперше вона
була описана J. Macfarlane в 1832 році. Свою
назву пухлина отримала від грецького слова
«desmos» — звязка, оскільки вона має волокнисту структуру, що нагадує сухожилля. Десмоїдна фіброма складається із зрілих фібробластів і надлишкової кількості колагенових волокон. Дане захворювання зустрічається рідко
(0,03-0,1% серед пухлин м'яких тканин). Зазвичай десмоїдна фіброма зустрічається в дорослому віці. Серед пацієнтів переважають особи жіночої статі. Основним методом лікування десмоїдної фіброми є хірургічний. Показами до
хіміотерапії, гормонотерапії та опромінення
вважаються повторні рецидиви або нерадикальні операції
Найчастіше десмоїдна фіброма локалізується в ділянках апоневрозу живота, рідше – на
плечі, верхніх кінцівках, сідницях, ще рідше на
ногах, грудній клітці також в заочеревинному
просторі, брижейці кишок, сальнику, у жінок
може рости позаду матки, у чоловіків – в мошонці. Локалізації десмоїдної фіброми на вушних
раковинах в доступній нам літературі ми не
знайшли.
Метою дослідження було підвищення діагностики доброякісних пухлин вушних раковин.
Матеріал та методи. Під нашим спостереженням в клініці перебувало двоє дітей

віком 9 і 15 років з десмоїдною фібромою вушних раковин. В однієї дитини дві пухлини розміром 26х11х10 мм і 16х12х11 мм відповідно,
локалізувались на задній поверхні вушної раковини. Захворювання пов’язують з травмою. В
другої дитини десмоїдні фіброми локалізувались на обох вушних раковинах. Пухлини локалізувались по краю вушних раковин. Справа
було два новоутворення розміром 39х12х11 мм і
10х4х3 мм, зліва три пухлини розміром
30х15х12 мм, 11х10х9 мм і 10х7х5 мм. До новоутворень підходили артеріальні судини діаметром 1-1,5 мм.
Результати та їх обговорення. В обох
випадках провели хірургічне видалення новоутворень з подальшим накладанням косметичних швів. В дитини з надмірно розширеними
кровоносними судинами перед видаленням пухлин провели електротермоадгезію судин, що
дозволило запобігти крововтрати при хірургічному втручанні. Був отриманий хороший косметичний результат. Діагноз підтверджено при
морфологічному дослідженні.
Висновки. 1. Десмоїдна фіброма – це пухлина з проміжними характеристиками між доброякісними і злоякісними новоутвореннями,
яка дуже рідко локалізуються на вушних раковинах.
2. При надмірно розширених кровоносних судинах, які живлять пухлину, попередня
їх електротермоадгезія дозволяє звести до мінімуму крововтрату при хірургічному втручанні.

© А.Л. Косаковський, І.А. Косаківська, О.Д. Сапунков, В.А. Гуцуляк, 2018
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І.Д. КОСТИШИН, М.М. РОЖКО, Г.А. ГІРНА, В.Р. РОМАНЧУК, В.Є. ТКАЧ
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
РАДІОНІЖ В ЛІКУВАННІ ОНКОДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
ГОЛОВИ І ШИЇ
Шкіра голови і шиї надзвичайно вразлива.
До 90% онкодерматологічних захворювань локалізується в цій ділянці. Вони постійно зазнають різноманітних метеорологічних впливів і дії
ультрафіолетового опромінення. Утвори шкіри
можуть бути доброякісними і злоякісними.
Доброякісні пухлини шкіри – це велика та
різноманітна за своїм походженням група пухлин. Виділяють дві групи передпухлинних станів: факультативні, з яких злоякісні пухлини
розвиваються рідко і облігатні, які завжди переходять у злоякісні пухлини.
Рак шкіри – друга за поширенням (після
раку легень у чоловіків і раку молочної залози у
жінок) злоякісна патологія в Україні.
Шкіра обличчя є відкритою і найважливішою косметичною зоною. Слід пам’ятати про
найбільш злоякісну пухлину шкіри – меланому,
яка в основному розвивається з невусів.
Основним методом профілактики виникнення злоякісних пухлин шкіри є видалення передракових утворень.
Матеріали і методи. Для лікування онкодерматологічних хворих адміністрацією Івано-Франківського національного медичного
університету придбано радіоскальпель «Сургітрон», який використовується співробітниками
кафедри онкології на базі КЗ «Прикарпатський
клінічний онкологічний центр» з 2014 року.
Видалення утворів шкіри голови і шиї
проводилось: хірургічно – 112 хворим, кріодеструкція – 89, електрохірургічно – 167, радіоскальпелем – 451 хворому.
Результати і їх обговорення. Великі
утвори найчастіше видаляли хірургічним методом, за допомогою скальпеля. Після втручання
на шкірі у 11 хворих залишались більш-менш
помітні сліди у вигляді келоїдних рубців здебільшого на шиї ( 8 хворих – 7,2% ).
Кріодеструкція не завжди призводила до
бажаного результату, так як складно тримати
під контролем глибину і ступінь впливу рідкого
азоту, ймовірне неповне видалення новоутво-

рень шкіри. Серед наших хворих це було у 4
(4,5%). Тим більше для отримання глибокої кріодії досить часто приходиться збільшувати
площу, що не завжди доцільно, особливо на
шкірі обличчя.
При електрокоагуляції (електровидаленні)
утворів шкіри пошкодження навколишніх тканин порівнюється з опіком ІІ-ІІІ ступеня. Відбувається обвуглювання тканин, утворюється чорний струп – 114 (68,3%) хворих, під яким часто
накопичується патогенна мікрофлора – 28
(16,8%) хворих
Радіохвильова хірургія (Cургітрон) – це
унікальний безконтактний метод видалення різних шкірних новоутворень за допомогою радіохвиль високої частоти (3,8-4,0 мегагерц), цим
досягається абсолютна стерильність. Електрод
не нагрівається, а значить не ушкоджує навколишні тканини і не викликає опікової травми,
створюються умови для загоєння без утворення
рубця. Тільки у 4 (0,9 %) хворих мав місце келоїдний рубець на шкірі шиї.
Радіохірургічне лікування забезпечує роботу в практично безкровному операційному
полі за рахунок коагуляції кровоносних судин і
отримання непошкодженої тканини, придатної
для морфологічного дослідження. Після видалення радіоскальпелем рана покривається фібриновою плівкою, яка на 10 добу відторгається.
Це супроводжується незначними сукровичними
виділеннями. Кровотеч, які в 15-30% випадків
мають місце при відторгненні струпа після електрохірургічного висічення, не спостерігається.
До позитивних якостей радіохірургії також можна віднести скорочення післяопераційного періоду за рахунок прискореної епітелізації рани,
безрубцеве загоєння рани і гарний косметичний
ефект.
Висновки. Застосування радіоскальпеля
практично не має аналогів за ефективністю і
дозволяє проводити операції в амбулаторних
умовах під місцевою анестезією, підвищуючи
якість лікування хворих.

© І.Д. Костишин, М.М. Рожко, Г.А Гірна, В.Р. Романчук, В.Є. Ткач, 2018
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А.Н. КОСТРОВСЬКИЙ, К.О. КОСТРОВСЬКА (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНДОНАЗАЛЬНОЇ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ДАКРІОЦИСТОРИНОСТОМІЇ
З БІКАНАЛІКУЛЯРНИМ ДРЕНУВАННЯМ
Актуальність. Серед запальних захворювань ока проблеми вертикального відділу
сльозовивідних шляхів займають від 2 до 7,6%
та здебільше представлені дакріоциститами.
При цьому, якщо дакріоцистит пов’язан із органічною непрохідністю слізних шляхів, то він
практично завжди набуває хронічного перебігу.
Єдиним методом лікування у цьому випадку є
хірургічне відновлення прохідності слізних
шляхів, а саме дакріоцисторіностомія.
Мета. Вивчити віддаленні результати ендоназальної ендоскопічної дакріоцисторіностомії із біканалікулярним дренуванням силіконовим дренажем.
Матеріали та методи. Під наглядом
знаходилися 16 пацієнтів (виконано 17 дакріоцисторіностомій), віком від 28 до 57 років. У
всіх пацієнтів для відновлення дренажної функції сльозовивідних шляхів виконувалася ендоназальна ендоскопічна дакріоцисторіностомя із
біканалікулярним дренуванням силіконовім
дренажем. У ранньому післяопераційному пер іоді застосовувалися нестероїдні протизапальні
препарати системно , а також інстиляції у
кон’юнктивальну порожнину поєднання стероїдних протизапальних та антибіотиків. Силіконовий дренаж видалявся через 1-3,5 місяці.
Промивання сльозовивідних шляхів проводилося за потреби. Строк спостереження за функціональними та анатомічними результатами склав
щонайменше 1 рік. Оцінювали прохідність сльозових шляхів при промиванні, наявність періодичних гнійних виділень, сльозотечу.
Результати. Наявність рідини у порожнині
носа при промиванні спостерігалася у всіх випадках через 0,5 року. У 3 випадках (18%) відновилася сльозотеча до попереднього рівня, ще у 4 випа-

дках (24%) сльозотеча відмічалася, але була менша, ніж до операції. Через рік після операції у 2
випадках(12%) було рубцювання нових сльозовивідних шляхів. У цих пацієнтів спостерігалися
періодичні гнійні виділення та сльозотеча. Ще у 2
випадках (12%) гнійні виділення відмічалися при
збереженні прохідності слізних шляхів при промиванні. У цих пацієнтів промивання вдавалося
виконати тільки під тиском (рідина частково витікала через слізні канальці). При риноскопії в цей
час спостерігалося високе розташування дренуючого отвору, при можливості проходження зонду
нижче у порожнину слізного міхура. На сльозотечу через рік скаржилися 8 пацієнтів (серед них 4
пацієнти з порушенням прохідності). У всіх випадках збереження сльозотечі покращення вдалося
досягти тільки при адекватному лікуванні синдрому сухого ока. Прохідність слізних шляхів при
рубцюванні відновлювалася шляхом широкого
розтину через порожнину носа у зоні попереднього операційного втручання по зонду, введеному у
сльозовий міхур.
Висновки. Ендоназальна ендоскопічна
дакріоцисторіностомія із біканалікулярним дренуванням є ефективним оперативним втручанням для відновлення прохідності слізних шляхів. Через рік після втручання ефект зберігається у 88% випадків (що відповідає даним літератури). Прояви хронічного дакріоциститу можуть
зберігатися і при наявності прохідності слізних
шляхів при промиванні, зазвичай це спостерігається при високому розташуванні дренувального отвору. Сльозотеча не завжди є точним критерієм ефективності проведеної дакріоцисторіностомії, бо зазвичай пов’язана із синдромом
сухого ока і значно зменшується при його адекватному лікуванні.

© А.Н. Костровський, К.О. Костровська, 2018

И.А. КОТОВА, О.В. ДАВОЯН (КРИВОЙ РОГ, УКРАИНА)
ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ФОНИАТРИИ
Телемедицина – направление в медицине,
основанное на использованиикомпьютерных и
телекоммуникационных технологий для обмена
информацией между специалистами с целью
повышения качества диагностики и лечения
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конкретных пациентов. Ее цель – предоставление любому человеку, независимо от его местонахождения, медицинской помощи в необходимом объеме и в актуальные сроки. Приказом МЗ
Украины №261 от 26.03.2010г. «Про впровадЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

ження телемедицини в закладах охорони здоровʼя» определены понятия и регламентирован
порядок оказания помощи, согласно которой,
телемедицинская процедура – это стандартная
последовательность совместных действий с
конкретной целью отдаленных географически
медработников и пациентов с использованием
компьютерной и телекоммуникационной техники. В настоящее время используются множество
различных видов телемедицинских процедур,
таких как: телемедицинские консультации (дистанционное обсуждение клинического случая),
телеприсутствие, телескрининг и др. Для фониатрии мы предложили и с успехом использовали
домашнюю (индивидуальную) телемедицину.
С 10.07.2017г. на базе фониатрического
центра Криворожской городской больницы №1
была впервые запущенна программа индивидуальной телемедицины. Для ее реализации нами
разработана технология лечения таких пациентов, которая включала в себя целый ряд последовательных диагностических процедур и специальных методов обследования. Первичный
осмотр всех пациентов с фониатрической патологией осуществляли в центре. В первичный
осмотр входило: выяснение жалоб, анамнеза
заболевания и жизни, оценка данных ранее проведенных обследований, осмотр гортани путем
непрямой ларингоскопии и, обязательно, эндоскопически с фиксациейданных в архив. В
большинстве случаев, при первичном осмотре,
удавалось установить точный диагноз. При невозможности установить диагноз, назначали
дополнительные методы обследования: МРТ
головы, шеи и грудной клетки, УЗИ щитовидной железы с определением уровня гормонов,
выполняли биопсию новообразований гортани,
проводили комплексное лабораторное обследование, а также рекомендовали осмотр смежных
специалистов. После проведенного дообследования устанавливали диагноз и назначали курс
лечения,в комплекс которого входили и фонопедические упражнения. В течение первой недели лечения оценивали эффективность медикаментозной терапии и проведенных занятий по
фонопедии(как правилоэто были два занятия). В
случаях положительного эффекта от медикаментозной терапии и при правильном выполнении пациентами фонопедических упражнений,
рекомендовали продолжить лечение по месту
жительства, а последующие фонопедические
занятия проводить по индивидуальной программе с использованием технологии домашней

телемедицины. Для этого у пациента должен
был быть компьютер с подключённым интернетом, с видеокамерой и установленной программой Skypе. Пациенты занимались самостоятельно не менее 2-3 раз в день, а с фонопедом по
интернету 2-3 раза в неделю, в зависимости от
сложности случая. У пациента после ларингэктомии проводили фонопедические занятия со
специалистом в центре до автоматизации псевдоголоса, после чего, занятия продолжали дистанционно.
С июля месяца 2017 года и по настоящее
время в проект по программе индивидуальной
телемедицины были включены 35 пациентов из
разных городов и областей Украины. По описанной выше технологии нами было пролечено
25 пациентов, из которых 20 женщин и 5 мужчин различных возрастных групп. Причинами
дисфоний были: у 10 пациентов односторонние
послеоперационные парезы, вследствие различных операций на шее, у 5 – монохордиты, у 4 –
односторонние парезы идиопатические, у 3 –
после операции хордэктомии, у 2 –дисфония
функционального характера и у 1 пациента после ларингэктомии. Результаты лечения оценивали через 1,5 – 2 месяца, путем осмотра пациента в центре с использованием эндоскопии.
Получили следующие результаты. У пациентов
с дисфонией функционального характера и монохордитами восстановить голос полностью
удалось. У пациентов с односторонними послеоперационными и идиопатическими парезами
голос удалось восстановить частично, при этом
существенно улучшив качество звучания и длительность самого разговора. У пациентов после
хордэктомии был выработан ложноскладочный
голос, а у пациента после ларингэктомии был
сформирован пищеводный голос. У 10 пациентов, обратившихся в центр, диагноз был установлен, назначено лечение, даны рекомендации,
но применить вышеописанную технологию лечения с использованием телекоммуникационных технологий не представилось возможным
по техническим причинам.
Таким образом, использование телемедицинских процедур в фониатрии показывает
их явные преимущества и эффективность при
условии соблюдения технологии лечения. Вместе с тем, отсутствие интернета в большинстве
отдаленных сельских районах лишает возможности пациентов получать высококвалифицированную дистанционную медицинскую помощь.

© И.А. Котова, О.В. Давоян, 2018
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І.В. КОШЕЛЬ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)
РАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ
Хірургічні втручання в носовій порожнині завжди супроводжуються реактивними явищами в післяопераційному періоді. На їх фоні
розладнується процес фізіологічної регенерації,
що проявляється порушенням фізіологічних функцій носової порожнини.
Мета дослідження – вивчити процес відновлення основних фізіологічних функцій носової порожнини в ранньому післяопераційному
періоді у хворих на поліпозний риносинусит,
асоційований з непереносимістю ацетилсаліцилової кислоти.
Матеріал і методи. 50 хворим на хронічний поліпозний риносинусит, асоційований з
непереносимістю аспірину у віці від 24 до 57
років виконано хірургічне втручання за методикою FESS. Хворі розділили на 2 групи: контрольна – 20 та дослідна – 30 хворих. Хворі контрольної групи з першого дня післяопераційного
періоду отримували: туалет, анемізацію носової
порожнини, іригаційну терапію. В дослідній
групі додатково призначали препарат Синупрет
згідно інструкції по використанню. Ефективність оцінювалась на 3, 7 і 10 день лікування.
Результати: Утруднення носового дихання в перший день післяопераційного періоду
зустрічалося практично у всіх хворих обох груп
– 100% контрольної та 97,14% дослідної. Виражена регресія симптому відзначалась вже на
третю добу післяопераційної реабілітації і його
частота у контрольній групі складала 20%, а в
дослідній – 6,67%. На 7-у добу післяопераційного періоду носове дихання значно покращилось
у більшості – 93,33% хворих контрольної групи
та у всіх 100% пацієнтів досліджуваної. Констатовано достовірну різницю в результатах лікування хворих дослідної та контрольної груп в
контексті відновлення носового дихання на 3-й і
7-й день післяопераційного періоду. На третій
день
післяопераційної
реабілітації
при
об’єктивній оцінці в контрольній групі показники пікової об’ємної швидкості (ПОШ) видиху
були 23,3% від нормативної. В групі, де в схему

лікування був включений Синупрет, показники
ПОШ були трохи кращі – 30,2% від нормативної
(р<0,05). На сьомий день післяопераційного періоду паралельно із суб’єктивним покращанням
носового дихання покращувались показники
назальної пікфлуометрії: в дослідній групі її результати були кращими від контрольної: 45,2%
проти 36,1% відповідно (р<0,05). На 10-й день
післяопераційного періоду, показники швидкості назального видиху в дослідній групі склали
65,8%, в контрольній групі показники були гіршими від дослідної: 45,3% (р<0,05).
При вивченні стану транспортної функції
миготливого епітелію слизової оболонки носа
на 1-й день післяопераційного періоду у всіх
пацієнтів мав місце ІІІ ступінь її порушення. В
контрольній групі середнє значення сахаринового тесту складало 62,3±0,03 хвилини, в дослідній – 63,1±0,09 хвилини. В контрольній групі
на 3-й день сахариновий тест складав 38,6 ± 0,08
хвилин (ІІ ступінь порушення), через 7 днів –
21,6±0,09 хвилин (І ступінь порушення). У дослідній групі на 3-й день післяопераційного періоду було діагностовано ІІ ступінь порушення
транспортної функції миготливого епітелію (сахариновий тест – 32,6±0,14 хвилини (р>0,05). На
7-й день сахариновий тест рівнявся 18,8±0,10 хв.
(р<0,05 порівняно з контролем).
Таким чином, методика післяопераційної
терапії з включенням фітонірингового препарату Синупрет у хворих на поліпозний риносинусит, асоційований з непереносимістю аспірину,
забезпечує швидше, в порівнянні із контрольною групою, покращення функції носового дихання, однак показники пікової об`ємної швидкості видиху нижчі від нормативних на 34,2% в
дослідній і на 54,7% в контрольній групі, що
свідчить про необхідність подальшого патогенетичного лікування. Розроблена схема ранньої
післяопераційної реабілітації забезпечує швидшу, ніж у контролі, нормалізацію транспортної
функції миготливого епітелію і більш ранній
початок протирецидивного лікування.

© І.В. Кошель, 2018
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О.В. КРАВЕЦЬ, В.С. ПРОЦИК, О.В. ХЛИНІН, О.А. МОСІН, Л.І. ПЕТРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МІСЦЕВО ПОШИРЕНИЙ РАК ЯЗИКА
З ПЕРВИННИМ ХІРУРГІЧНИМ ВТРУЧАННЯМ ТА ЗАМІЩЕННЯМ ДЕФЕКТІВ
ШКІРНО-М’ЯЗОВИМ КЛАПТЕМ ВЕЛИКОГО ГРУДНОГО М’ЯЗА
У даний час загально прийнятим методом
лікування хворих на місцево поширений рак
язика є комплексний, що включає хірургічне
лікування з наступною променевою або одночасною хіміопроменевою терапією. Значні за обсягом оперативні втручання призводять до суттєвого порушення функцій ковтання, мови, дихання, тому застосування реконструктивновідновних підходів є невід’ємною частиною лікування цієї складної категорії хворих. У останні десятиріччя для пластичного заміщення обширних дефектів язика застосовують вільні
клапті (передньо-латеральний стегна, променевий передпліччя, шкірно-м’язовий прямого
м’яза живота). Роль шкірно-м’язового клаптя
великого грудного м’яза дискутується.
Мета дослідження. Вивчення можливостей використання шкірно-м’язового клаптя великого грудного м’яза при заміщенні субтотальних та тотальних дефектів язика.
Матеріал та методи. У дослідження
включено 34 хворих на місцево поширений рак
язика, що знаходились на лікуванні у відділенні
пухлин голови та шиї Національного інституту
раку та Черкаському обласному онкологічному
диспансері у період з 2014-2017 рр., чоловіків
було 29 (85,3%), жінок – 5 (14,7 %). Вік пацієнтів коливався від 36 до 76 років. Плоскоклітинний рак різного ступеня диференціювання діагностовано у 34 (100 %) хворих. За розповсюдженням процесу: III стадію (T3N0-1M0) діагностовано у 23 (67,6 %), IV (T3N2-3M0, T4N0-3M0) – у
11 (32,4 %) пацієнтів.
Пацієнтів включали у дослідження за наступними критеріями: резектабельний місцево
поширений рак язика, який відповідає Т3–4аN0–
3М0 (III–IV стадії); субтотальний дефект язика,
тотальний дефект язика із збереженням гортані;
пластичне заміщення післяопераційних дефектів
язика шкірно-м’язовим клаптем великого грудного м’яза; підписана інформована згода хворого на участь у дослідженні.
Вивчали післяопераційні ускладнення,
функціональний статус, порушення та косметичний результат у донорській ділянці.
Результати. Усі пацієнти на першому
етапі лікування отримали хірургічне лікування.
Субтотальний дефект язика було сформовано у

26 (76,5 %), тотальний дефект язика із збереженням гортані – у 8 (23,5 %) хворих.
Шийна дисекція проведена у 34 (100 %)
пацієнтів. На стороні первинної пухлини лімфодисекція виконана у 13 (38,2 %), білатеральна –
у 21 (61,8 %) хворих. Усунення дефектів язика
проводилось одномоментно з видаленням первинної пухлини. Ад’ювантну променеву терапію отримали 10 (29,4 %), хіміопроменеву – 24
(70,6 %) хворих.
Види хірургічного доступу при виконанні
резекцій: трансоральний проведено у 21 (61,8
%), парамедіанна мандибулотомія – у 8 (23,5 %),
шийний – у 5 (14,7 %) хворих.
Пластичне усунення дефектів порожнини
рота виконано шкірно-м’язовим клаптем великого грудного м’яза. У даному дослідженні усі
клапті були сформовані у межах великого грудного м’яза та з однією судинною «ніжкою» на
основі торакоакроміальної артерії. Повного некрозу клаптя не відмічено у жодному випадку,
частковий – у 2 (5,9 %) хворих. Завершеність
первинної пластики склала 100 %. Гематому у
донорській ділянці діагностовано у 3 (8,8 %),
слинні нориці – у 2 (5,9 %) пацієнтів. Оростом,
інфекційних ускладнень та розходження країв
післяопераційної рани не відзначали. Мова була
зрозумілою у всіх пацієнтів, письмовою комунікацією жодний пацієнт не користувався. Харчування через рот відновили усі 34 (100 %) хворих
на 12-18 добу після хірургічного втручання. Декануляція була можлива у всіх пацієнтів.
Донорська ділянка у всіх випадках закрита первинно після мобілізації країв рани. Вираженого болю у ділянці плеча та значної його
дисфункції не відмічено. Помірний біль та незначне порушення функції плеча відзначили 2
(5,9 %) та 1 (2,9 %) пацієнт, відповідно. Відмінний або хороший косметичний результат у донорській ділянці відмічено у 31 (91,2 %) хворого.
Висновок.
Застосування
шкірном’язового клаптя великого грудного м’яза є відносно простою та ефективною методикою заміщення обширних дефектів язика, що дозволяє
досягти високих показників приживлення та
функціональної реабілітації при мінімальних
порушеннях у донорській ділянці.
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М.Б. КРУК, М.М. КРУК, О.М. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
АДЕНОЇДИТ У ДОРОСЛИХ
Загально прийнято, що патологія глоткового мигдалика широко розповсюджена серед
дітей та вкрай рідко зустрічається серед дорослих. Серед дітей дошкільного віку захворювання глоткового мигдалика становить 62 % серед
патології ЛОР органів та 28,9% у структурі захворювань верхніх дихальних шляхів (М.Н. Мельников, А.С. Соколов, 2000). За останні десятиліття тактика лікування таких дітей дещо змінилась, значно рідше використовується оперативний метод лікування. Це пов’язано із розумінням фізіологічної ролі глоткового мигдалика.
Аденоїдит розглядають як фізіологічну захисну
реакцію органу імунної системи, що спеціалізується на захисті від патогенної мікрофлори верхніх відділів респіраторного тракту (С.М. Пухлік, 2016). Доведена провідна захисна роль глоткового мигдалика по відношенню до респіраторно вірусних інфекцій, продукції секреторного IgA, лактоферину, інтерферону-α (О.Ф. Мельников, Д.Д. Заболотна, В.П. Семенюк, О.Ю.
Бредун, 2011). Алергія розглядається як один з
факторів, що спричиняє гіперплазію лімфоїдної
тканини носоглотки (А.С. Лопатин, 2002). Вдосконалено консервативні методи лікування
(А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, О.Ф. Мельников,
В.В. Березнюк та співавт., 2010, А. Л. Косаковський, Ю. В. Гавриленко, 2014). Ширше використання ендоназальних топічних кортикостероїдів у лікуванні та ширше використання ендоскопічних діагностичних обстежень дозволяють
зберегти глотковий мигдалик у дітей. У свою
чергу аденоїдит у дорослих привертає увагу

оториноларингологів (С.Б. Безшапочний, Є.В.
Сміянов, 2011).
У нашій практиці аденоїдит із збільшенням глоткового мигдалика зустрічався у хворих
із хронічним бактерійним риносинуситом, алергічним ринітом та при їх поєднанні. Провідним
симптмом у даних хворих було постназальне
затікання. При ендоскопічному обстеженні виявлявся запалений глотковий мигдалик 1-2 ступеня гіпертрофії, вкритий слизовими та/або слизово-гнійними нашаруваннями, стікання яких
спостерігалось по задній стінці глотки. В деяких
випадках це призводило і до запальних змін задньої стінки глотки. У одної хворої з бактерійним риносинуситом, із видаленими раніше піднебінними мигдаликами титр антистрептолізину
перевищував верхню межу норми утричі.
У лікуванні таких хворих дієвими була
санація носа, приносових пазух та тривале використання ендоназальних топічних кортикостероїдів. При бактерійних процесах санація
потребувала призначень системних антибактерійних препаратів. Місцева санація полягала у
використанні сольових розчинів, часом із промиванням по Проетцу. В окремих випадках виконувалась хірургічна санація приносових пазух, корекція носової переділки.
Висновок. В дообстеженні хворих з хронічними бактерійними риносинуситами та алергічними ринітами необхідно виконувати ретельний ендоскопічний огляд носової порожнини та
носоглотки із визначенням стану глоткового
мигдалика.

© М.Б. Крук, М.М. Крук, О.М. Крук, 2018

А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Л.А. ШУХ, Н.Ю. ПАВЛОВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРИНЦИПИ ПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ
Нині в Україні хронічний тонзиліт становить у середньому 11-12%, причому цей показник у дітей дошкільного віку – 6-7%, а у школярів – 8-9%. Розрізняють загальні та індивідуальні методи профілактики хронічного тонзиліту.
Загальна профілактика зводиться до поліпшення
умов зовнішнього середовища, соціальнопобутових умов життя, організації відпочинку
та санаторно-курортного лікування з використанням природних чинників курорту, які спрямовані на підвищення реактивності організму і

58

здійснюються органами державної влади. Слід
зауважити, що хронічний тонзиліт нерідко зустрічається у членів родини дітей, які перебувають у різних закладах, що збільшує вірогідність контактів з хворими, то їм доцільно проводити профілактичні заходи щодо санації осередків інфекції.
Індивідуальні методи профілактики виконують медичні працівники, яким активно допомагають батьки та пацієнти. Лікарі проводять
консервативну та хірургічну санацію порожниЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

ни носа, глотки та зубощелепної системи, що
значно зменшує осередкову інфекцію та сприяє
відновленню носового дихання. Під керівництвом оториноларинголога здійснюється консервативне лікування хронічного тонзиліту. Дуже
важливо підтримувати температурний режим та
вологість житла. Оптимальна температура у
спальній кімнаті повинна бути 18-200С, а вологість 40-70%. Доцільно забезпечити хорошу вентиляцію: провітрювати кімнату необхідно протягом короткого часу, але інтенсивно, - всі вікна
і двері повинні бути повністю відкритими, і
втрата тепла не буде великою. Якщо є висока
вологість у приміщенні, то її треба знизити за
допомогою кондиціонера з фільтрами повітря на
виході для профілактики грибів та їх спор. В
осінньо-зимовий період усі приміщення повинні
добре опалюватися. Якщо з`являється цвіль на
стінах або підлозі, то необхідно протирати вологі місця розчинами фунгіцидів (клорокс та ін.),
надягнувши респіратор і гумові рукавички, але
ліпше звернутись до професіоналів.
Слід наголосити, що пацієнтам, які хворіють на хронічний тонзиліт, доцільно виключити з харчового раціону продукти, які викликають сенсибілізацію організму, заборонити
вживання продуктів, які ушкоджені пліснявою.
Проте сухофрукти доцільно вживати по 2-3 сухих плодів, які не мають консервантів, барвників, стабілізаторів і емульгаторів, але багаті на
вітаміни, мікроелементи, клітковину та цукор.
Необхідно усунути шкідливі чинники, в
тому числі активне і пасивне тютюнопаління,
яке сприяє ранній сенсибілізації. Доцільно застосовувати різні методи фізичного загартовування для всіх вікових груп.
Купання дітей необхідно починати з температури води 360С, знижуючи її на 10С щотижня до 23-250С. Рекомендується проводити що-

денне полоскання горла фізіологічним розчином
хлориду натрію 0,9% або ліпше мінеральною
водою малої (2-5 гр\л), або середньої (5-12гр\л)
мінералізації, починаючи з температури 380С, і
знижуючи її на 10С щотижня, доводячи температуру розчину до 160С.
Періодично 1-2 рази на тиждень можна
промивати лакуни мигдаликів антисептичними
розчинами (не антибіотиками), або застосувати
апарат «Тонзилор», який генерує низькочастотні
ультразвукові коливання 26,5 кГц амплітудою
10-80 мкн, що мають основні чинники дії: тепловий, фізико-хімічний та механічний. Останній
фактор викликає почергове стискання і розрідження речовини, обумовлює своєрідні мікровібрації та «мікромасаж» на міжклітинному та
субклітинному рівнях, викликає акустичні мікропотоки в цитоплазмі та міжклітинному просторі, що призводить до санації лакун мигдаликів. При неможливості зробити промивання лакун мигдаликів доцільно місцево застосовувати
протизапальні препарати, зокрема хепілор у вигляді спрея 1-2 рази на тиждень, починаючи з 6тирічного віку. Цей лікарський засіб проти показаний при підвищеній чутливості до будьякого компонента препарату.
У ЛОР-клініці Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» за період 20142017 років знаходилось на стаціонарному лікуванні 6095дітей з патологією лімфоглоткового
кільця, в тому числі 595 хворих на хронічний
тонзиліт, що складає 9,8 %.
Таким чином, в основі профілактики хронічного тонзиліту лежать загальнозміцнюючі
заходи, санація осередків інфекції в ЛОРорганах і зубощелепній системі, загартовуючі
процедури, раціональне харчування, санаторнокурортне лікування з використанням природних
чинників курорту та екологічні заходи.

© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, Л.А. Шух, Н.Ю. Павловська, 2018

С.А. ЛЕВИЦЬКА, М.А. ПАЛІЙ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ ПРИ НАЗАЛЬНОМУ ПОЛІПОЗІ
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 розвиток назального поліпозу.
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Об’єктом дослідження була венозна кров
52 хворих на хронічний поліпозний синуїт і 35
практично здорових осіб. 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
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рестрикції. Результатами дослідження була ідентифікація «мутантної» AVA-резистентного Талеля і «дикого» С-алеля.
Встановлено, що розвиток назального поліпозу асоціював із підвищенням продукції IL-4,
але не IL-1β. При дослідженні асоціації між
продукцією IL-1β та IL-4 лімфоцитами периферійної крові та генетичним поліморфізмом С511Т і С-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 виявив переважання «дикого»

алелю (60%). Характерними для контрольної
групи були найменша частота зустрічальності
С-алеля та зростання частоти зустрічання «мінорного» Т-алеля до 42%.
Характерним для контрольної групи було
переважання С-алелю (76,7%) і гетерозиготного
варіанту генотипу (42,86%) однонуклеотидного
поліморфізму С-590Т гена IL-4. У групі хворих
відсоток зустрічання поліморфного Т-алелю
становив 53,1%, частка гетерозигот - 77,08%.
Зростання продукції IL-4 лімфоцитами
при реалізації назального поліпозу може бути
пов’язана із наявністю «мутантного» Т-алеля
однонуклеотидного поліморфізму С-590Т гена
IL-4 і свідчить про підвищений ризик розвитку
поліпозної
форми
хронічного
синуїту
(OR=2,40).

© С.А. Левицька, М.А. Палій, 2018

С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.М. ПОНИЧ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ НАДЛИШКОВОЇ ПНЕВМАТИЗАЦІЇ
СЕРЕДНЬОЇ НОСОВОЇ РАКОВИНИ В РИНОЛОГІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ
Надлишкова пневматизація середньої носової раковини або concha bullosa – один з варіантів розвитку носової порожнини, частота діагностування котрого різко зросла після того, як
комп’ютерна томографія синусів стала рутинним обстеженням ринологічного хворого. Проте
й досі не з’ясована роль concha bullosa у розвитку хронічної запальної патології синусів, назальної обструкції.
З метою визначення частоти зустрічання
concha bullosa серед ринологічних пацієнтів
проведений аналіз результатів комп’ютерної
томографії біляносових синусів 75 пацієнтів,
котрі скеровувалися на хірургічне втручання з
приводу тривалої назальної обструкції, а також
25 осіб без ринологічних скарг (контрольна група).
За результатами дослідження гіперпневматизована середня носова раковина знайдена у
3 (12%) пацієнтів контрольної групи і 20
(26,7%) – дослідної. Аналіз особливостей розвитку concha bullosa у пацієнтів дослідної групи
показав, що найчастіше зустрічалася однобічна
надлишкова пневматизація (у 16 – 80%), при
цьому викривлення носової перегородки в про-

тилежний від concha bullosa бік виявлено у переважної більшості хворих (у 17 – 85%). Цікавими виявилася асоціація concha bullosa із хронічним синуситом. Так, затемнення решітчастого лабіринту виявлено у 7 пацієнтів із concha
bullosa (35%), зниження пневматизації верхньощелепних пазух – у 14 (70%), з котрих у 2 – антрохоанальний поліп, у 2 – двобічний хронічний
верхньощелепний синусит. У випадках однобічного враження синусів останнє могло бути як на
боці concha bullosa, так і на протилежному боці
з рівною ймовірністю.
Таким чином, за нашими даними, частота
зустрічання concha bullosa у пацієнтів із постійною назальною обструкцією становить 26,7%.
Серед осіб без ринологічної симптоматики
concha bullosa зустрічається значно рідше – у 12
%. Надлишкова пневматизація середніх носових
раковин є патогенетичним чинником розвитку
постійної назальної обструкції через перекриття
середнього носового ходу як самою раковиною,
так і компенсаторно ввігнутою носовою перегородкою, і повинна бути врахована при хірургічному лікуванні таких пацієнтів.
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С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИКРИВЛЕННЯ
НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ
Операція з приводу викривлення носової
перегородки (ВНП) є однією з найчастіших в
ЛОР-практиці і кожен раз вимагає від отоларинголога прийняття рішення щодо доцільності її
проведення, оскільки ВНП властиве переважній
більшості людей і за відсутності симптомів не
вважається захворюванням. Існує декілька класифікацій викривлень носової перегородки, однією з найповніших є класифікація за R.
Mladina, недоліком котрої є складність.
Метою дослідження була розробка класифікації викривлень носової перегородки та її
адаптація в практиці.
Перегородку умовно ділили на шість частин трьома лініями, при цьому викривлення в
частині 1 свідчило про зниження функції носового клапану, в частині 3 – про обструкцію середнього носового ходу, 2 і 4 – викривлення в
нижній частині носової порожнини, переважно
у вигляді гребенів і шипів.
Обстежено 68 пацієнтів (38 жінок і 30 чоловіків). При цьому скарги на утруднене носове
дихання виявляли 34 хворих (50%), 15 пацієнтів
із вільним носовим диханням і відсутністю
будь-яких інших ринологічних скарг склали контрольну групу. В контрольній групі у 2 (13,3%)
не виявлено ВНП, у 7 (46,7%) мали місце гори-

зонтальні, у 5 (33,3%) – вертикальні ВНП, один
пацієнт (6,7%) мав поєднане вертикальногоризонтальне ВНП. Найчастіше зустрічалися
ВНП в нижній частині носової порожнини (в
частині 4 у 53,3%, 6 у 26,7%), звуження середнього носового ходу через девіацію в частині 3
виявлено у 4 (26,7%), звуження носового клапана (частина 1) – у 2 (13,3%).
Серед обстежуваних із утрудненим носовим диханням відсутність ВНП встановлена у
одного, горизонтальні ВНП – у 17 (50%), вертикальні – у 13 (38,2%), комбіновані вертикальногоризонтальні – у 4 (11,8%). Порушення роботи
носового клапана (частина 1) визначалося втричі частіше, а звуження середнього носового ходу (частина 3) – в 2,5 рази частіше порівняно із
контрольною групою.
При визначенні асоціації між формою
ВНП і наявністю синуситу встановлено, що викривлення в частині 3 зустрічалося вдвічі частіше в порівнянні із контрольною групою.
Таким чином, розроблена класифікація
викривлень є простою і інформативною, а найбільше клінічне значення мали деформації носової перегородки, котрі асоціювали із порушенням роботи клапана носа і звуженням середнього носового ходу.

© С.А. Левицька, 2018

С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
СИНДРОМ НІМОГО СИНУСУ
Синдром німого синусу або SSS (Silence
Sinus Syndrome) – рідке захворювання, в основі
котрого лежить набутий ателектаз верхньощелепного синусу. Вперше синдром описаний в
1964 р., свою назву отримав через 30 років у
зв’язку із повільним перебігом.
Припускають, що в основі синдрому лежить стійке закриття переднього отвору і створення негативного тиску в синусі із поступовим
ателектазом. Основними діагностичними критеріями SSS є спонтанний однобічний енофтальм і
гіпоглобус, тому в переважній більшості пацієнти спершу звертаються до офтальмологів або
пластичних хірургів через асиметрію обличчя.
Проте, в першій стадії SSS фаціальні і офтальЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

мологічні симптоми відсутні і пацієнти потрапляють до отоларингологів у зв’язку із хронічним
запальним враженням верхньощелепної пазухи.
На рутинних рентгенограмах пазух у таких пацієнтів має місце стійке зниження пневматизації
однієї гайморової пазухи, яке не змінюється в
процесі консервативного лікування, що змушує
отоларингологів вдаватися до проведення діагностичних пункцій. При пункції вражених верхньощелепних пазух визначають зменшення
об’єму синусу і відсутність гнійного вмісту. Зазвичай таким пацієнтам діагностують хронічний
гіперпластичний верхньощелепний синусит і
через декілька років призначають хірургічне
втручання на враженому боці.
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Допомогою в діагностуванні SSS є
комп’ютерна томографія пазух, яка не тільки
вказує на значне зниження об’єму синусу, але й
на латеральне зміщення медіальної стінки пазухи. Це особливо критично у випадках хірургії
середнього носового ходу через високий ризик
пошкодження стінки орбіти.
Протягом останніх 5 років в клініці мали
місце 3 клінічні випадки SSS, при цьому кожен
з них мав анамнез «хронічного однобічного
гаймориту» із чисельними пункціями пазух у
зв’язку із гомогенним затемненням, на томограмах всіх трьох пацієнтів відмічалося зниження пневматизації, зменшення об’єму, лате-

ральне зміщення медіальної стінки лівої (у
двох) і правої (у одного) верхньощелепної пазухи. У всіх трьох випадках була незначна фаціальна асиметрія, в жодному – енофтальму чи
гіпоглобусу. Всім пацієнтам були проведені
хірургічні втручання для відновлення носового
дихання, період спостереження склав 4 роки, 1
рік і 4 місяці відповідно. Появу офтальмологічних чи фаціальних симптомів не відмічено в
жодному випадку.
Таким чином, можливість ателектазу верхньощелепної пазухи повинна бути врахована у
пацієнта із анамнезом хронічного однобічного
гаймориту.
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С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ТИМПАНОМЕТРІЯ: «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» ДІАГНОСТИКИ
ЧИ ПРИЧИНА ЗАЙВОЇ ІНВАЗИВНОСТІ?
Розвиток стійкої кондуктивної приглухуватості в дітей із гіпертрофією глоткового мигдалика і тривалою обструкцією слухових труб,
має місце у 8,3-10% пацієнтів із аденоїдними
вегетаціями. Стійке порушення вентиляції середнього вуха здатне призвести до розвитку в дитини ексудативного отиту (ЕО) із накопиченням
в’язкого секрету в барабанній порожнині, порушенням рухливості системи «барабанна перетинка – слухові кісточки». Допоміжним методом у діагностиці ЕО є тимпанометрія, котра
дозволяє оцінити акустичний імпеданс.
Проте тимпанограма типу «В», що визначає відсутність рухів барабанної перетинки у
відповідь на акустичний сигнал, може засвідчити не тільки накопичення в барабанній порожнині ексудату, але й розвиток тяжкого адгезивного процесу, різкого зменшення об’єму барабанної порожнини тощо. У таких випадках зростає ймовірність хибнопозитивних діагнозів ЕО
і зайвих інвазійних втручань на середньому вусі.
У 48-ми дітей із аденоїдними вегетаціями
ІІ-ІІІ ступенів і зниженням слуху проведено визначення чутливості, специфічності, відношення
правдоподібності, прогностичної цінності осно-

вних симптомів ексудативного отиту. За результатами тимпанотомії ексудативний отит підтверджений у 26-ти дітей, спростований – у 22-х.
Більшість клінічних діагностичних ознак мали
високу чутливість, але малу специфічність. Отоскопічні і тимпанометричні ознаки ексудативного отиту виявили найбільшу чутливість
(92%). Діагностична специфічність тимпанометрії становила 18%, що не дає можливості діагностувати ексудативний отит тільки на підставі
визначення акустичного імпедансу. Встановлена
висока прогностична цінність негативного результату діагностичних тестів. Відсутність характерних отоскопічних ознак дозволяє спростувати діагноз ексудативного отиту з ймовірністю 80%. Ефективність діагностики зростала при
аналізі комбінацій клінічних критеріїв і діагностичних тестів. Так, чутливість комбінації приглухуватості, отоскопічних ознак ексудативного
отиту і характерних змін тимпанометричної
кривої становила 63%, специфічність – 88%.
Таким чином, при діагностуванні ексудативного отиту тільки на підставі даних тимпанометрії імовірність правильного рішення не
перевищує 50%.
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Е.В. ЛИСОВЕЦ, А.В. САПОЖНИКОВ, И.Н. САПОЖНИКОВА, Е.В. ОГНИВЕНКО,
Е.Я. ЛЕВИТИН
СОВРЕМЕННЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Хронический тонзиллит является распространенным заболеванием среди всех групп населения, особенно среди детей и лиц молодого
возраста (Попович В.И., 2017). При длительном
течении данного заболевания происходят нарушения иммунного статуса, что ведет к обострениям этого заболевания и способствует переходу процесса в более тяжелую форму, а также
коррелирует с более выраженными изменениями иммунного статуса (Котова И.А., 2014;,
Мельников О.Ф., 2012).
В национальном фармацевтическом университете создана магнитоуправляемая мазь на
гидрофильной основе, которая содержит нано
размерный магнетит, левомицетин, ципрофлоксацин, тримекаин, метилурацил, смесь полиэтиленоксида-400 и полиэтиленоксида-1500. Применение левомицетина обусловлено тем, что,
являясь антибиотиком широкого спектра действия, воздействует на многие грамположительные и грамотрицательные бактерии. Ципрофлоксацин – антибактериальное средство для
системного применения из группы фторхинолонов,активный при инфекциях вызванными грамотрицательными микроорганизмами, в частности Pseudomonasaeruginosa или стафилококками.Использование метилурацила объясняется
его способностью ускорять регенерацию клеток,
способствовать заживлению ран, стимулировать
клеточные и гуморальные факторы иммунитета.
Нано частицы магнетита синтетического типа
Fe3O4 разрешены для использования в фармацевтической промышленности как магнитный
компонент мазей. (ТУ У 24.1–02010936–
006:2008). Находясь в мази в определенной концентрации, они превращают мазь в магнитоуправляемую.
Метод лечения тонзиллита, предложенный нами, основан на применении магнитоуправляемой мази, позволяющей под действием
внешнего магнитного поля (магнит неодимжелезо-бор с остаточной намагниченностью 1,3
Тесла) не только удерживать на поверхности
миндалин, но и заполнять лакуны мазью на всю
глубину.
Разработанный состав мази готовится в
условиях аптеки по рецепту врача.
Использование новой магнитной мази с ее
фиксацией и удержанием с помощью внешнего
магнитного поля дает возможность проводить
эффективное консервативное местное лечение
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

воспалительных заболеваний глотки и миндалин, позволяет устранить (или уменьшить) необходимость приема внутренних лекарственных
средств, что способствует увеличению фармакотерапевтического эффекта и является более
безопасным и рациональным методом лечения.
За 3 года под нашим наблюдением находилось 1132 пациента с хроническим тонзиллитом. У данной категории больных отмечалась
боль (82%)и першение в горле (89%), длительный субфебрилитет (74,5%), при ротации небных миндалин отмечалось казеозное отделяемое
(84%), при пальпации подчелюстной области
определялись увеличенные лимфатические узлы
(65%).
Лабораторное обследование включало
клинический анализ крови, ревмопробы (ревматоидный фактор, С реактивный белок, антистрептолизин О), определение микрофлоры с
поверхности небных миндалин.
У 51% больных отмечались положительные ревмопробы, преимущественно антистрептолизин О (36%). У 89% пациентов была выявлена патогенная микрофлора. В 52% случаях
высевались микробные ассоциации.
Все пациенты были разделены на 2 группы. Группа сравнения (ГС)включила 534 пациента, которая получала разработанный ранее
комплекс терапии:
- промывание небных миндалин раствором антисептика 1 раз в день на протяжении 10
дней,
- криоорошение слизистой оболочки небных миндалин на протяжении 10 дней,
- применение инфракрасного лазера в терапевтической дозе по 2 минуты на область
небных миндалин 10 сеансов.
В основной группе (ОГ), которая включала 609 пациента, к вышеизложенному комплексу мероприятий добавлено нанесение магнитноуправляемой мази на слизистую оболочку небных миндалин № 10.
Эффективность лечения пациентов с хроническим тонзиллитом оценивалась через 7 суток после окончания лечения, на 30сутки, через
12 месяцев.
Клинические наблюдения показали, что
под влиянием магнитно-управляемой мази у
больных хроническим тонзиллитом на 7 сутки
после окончания лечения наблюдается заметное
уменьшение или полное исчезновение основных
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клинических симптомов заболевания: першение
(у 25%) и боль в горле (у 13,8%), казеозное отделяемое в лакунах небных миндалин (2%),
уменьшение подчелюстных лимфоузлов (13%).
У всех больных, получавших в комплексном
лечении аппликации магнитно-управляемой мази, заметно улучшалось общее самочувствие
(нормализация температуры тела у 70%, разбитость отмечалась у 11%).
При инструментальном обследовании у
всех больных основной группы и группы
сравнения на 7 сутки после окончания лечения наблюдалась отечность и гиперемия передних дужек небных миндалин без казеоза в
лакунах.
На 30 сутки после окончания лечения
71,8% больных основной группы не предъявляли жалоб (в группе сравнения – 30% больных), и
их клинический статус характеризовался нормой. При фарингоскопии у 84,3% пациентов
основной группы и у всех пациентов группы
сравнения наблюдалась незначительная гиперемия передних дужек небных миндалин без казеоза в лакунах.
Микробиологическое исследование пациентов основной группы выявило в 84,3% случаев отсутствие патогенной флоры, отмечено
уменьшение микробных ассоциаций (у 15,6%
больных) без грибковой флоры и появление в
68% случаев условно-патогенной микрофлоры.
В группе сравнения у половины пациентов (52%) высевалась патогенная флора с незначительным уменьшением количества микробных ассоциаций (в 36,6% случаях).

На 30 сутки после окончания лечения у
15% пациентов с хроническим тонзиллитом сохранялись положительные ревмопробы.
Наблюдение за больными в течение года
показало, что у пациентов основной группы не
наблюдалось рецидивов ХТ. Они значительно
реже, чем пациенты группы сравнения болели
острыми респираторными заболеваниями, которые протекали в легкой форме и не сопровождались осложнениями. В основной группе острые респираторные заболевания 2-3 раза в год
были зарегистрированы у 17% пациентов.
У больных группы сравнения рецидивы
ХТ встречались в 40% случаев, из них у 25%
больных – 2-3 раза в год, 70% больных 2-4 раза
в год перенесли острое респираторное заболевание, которое в 23,8% случаев осложнилось острым бронхитом, в 15% случаях – острым риносинуситом.
ВЫВОДЫ:
Использование
магнитно-управляемой
мазив комплексной терапии ХТ позволяет быстро снизить проявления интоксикационного и
болевого синдрома, что значительно улучшает
качество жизни больных данной категории.
Способность магнитно-управляемой мази
проникать вглубь тканей и местно оказывать
противовоспалительный и регенеративный процесс, определяет эту мазь какпрепарат выбора
для комплексной терапии ХТ.
Полученные данные показали перспективность применения и высокую терапевтическую эффективность магнитно-управляемой
мази в лечении хронического тонзиллита.

© Е.В. Лисовец, А.В. Сапожников, И.Н. Сапожникова, Е.В. Огнивенко, Е.Я. Левитин, 2018

О.В. ЛОБОВА, В.О. ШАМЕНКО (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ
ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДИТЯЧИХ ОТОЛАРИНГОЛОГІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗДМУ
Метою даної роботи є короткий огляд застосовуваних в сусідніх державах ЄС активних
та інтерактивних методик викладання і аналіз
ефективності їх використання в реаліях українського освітнього процесу.
У лютому-березні 2018 р. співробітник
кафедри дитячих хвороб ФПО ЗДМУ проходила
міжнародне післядипломне стажування «New
and innovative teaching methods» на базі Cracow
University of Economics. Підсумовуючи одержаний досвід та працюючи над оновленням науко-
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во-методичної бази кафедри, маємо можливість
поділитися деякими висновками.
Навчання в системі післядипломної освіти
ставить перед викладачами нові завдання щодо
вдосконалення моделі викладання, спрямованої
на самостійне отримання інформації лікарямиінтернами, і в процесі практичних та семінарських занять застосувати її в аспекті клінічних
ситуацій.
На кафедрі дитячих хвороб для навчання
інтернів дитячих отоларингологів крім традиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

ційних методів (лекції, семінарські і практичні
заняття, курація 3-5 хворих у відділенні, двох
чергувань в місяць у лікарні, відпрацювання
практичних навичок, підготовки рефератів)
використовуються активні та інтерактивні методи навчання (система дистанційного навчання Moodle), завдяки чому лікарі-інтерни можуть самостійно вивчати і повторювати теоретичний матеріал. Для контролю використовуються програми з багаторівневими ситуаційними завданнями (кейс-метод навчання (СBL –
case-based learning), «перевернуте навчання»),
які дозволяють лікарям-інтернам формувати
навички самостійної роботи і стимулюють творчий підхід до навчання. Основні переваги такої системи полягають в заохоченні та спонукання лікарів-інтернів до регулярної напруженої роботи.

Таким чином, активні та інтерактивні методи навчання призводять до формування навичок самоорганізації, самонавчання і самоконтролю, тобто підвищують рівень свідомого ставлення до придбання професійних знань, умінь і
особистісних якостей майбутнього лікаря. Викладач при цьому відіграє роль координатора,
який коригує, спрямовує інтернів, стимулює
творчий процес, допомагаючи розкритися клінічному мисленню майбутніх дитячих лікарівотоларингологів.
Підсумовуючи все вищесказане можна
зробити висновок:викладання на факультеті післядипломної освіти ЗДМУ осучаснюється щорічно, вбираючи найкорисніше з надбань цифрових технологій, не лишаючи без уваги класичні
методи і цілком відповідає усім вимогам європейської освіти.

© О.В. Лобова, В.О. Шаменко, 2018

Т.П. ЛОЗА, І.А. БЄЛЯКОВА, С.П. ЧАЙКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОКАЗНИКИ СЛУХОВОЇ АДАПТАЦІЇ У ОСІБ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ,
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СТАНІ СТРЕСУ
Значні темпи технічного прогресу, соціальні, екологічні, політичні умови існування все
частіше негативно впливають на життя людини.
В зв’язку з цим виникає проблема напруження і
перенапруження фізіологічних систем організму, що часто призводить до виникнення стресу.
Соціологічні дослідження показують, що
не менше ніж половина українців в 2017 році
зазнали стресу (дані опублікував Київський міжнародний інститут соціології ). Таким чином,
проблема стресу в житті людини є дуже актуальною на сьогоднішній день, бо його виникнення призводить до збою в роботі багатьох органів
і систем організму. При цьому порушується і
діяльність сенсорних систем і, в тому числі,
слухового аналізатора – його чутливість та адаптаційні властивості.
В зв’язку з цим завданням даного дослідження було визначення характеристик слухової адаптації (СА) у осіб працездатного віку з
різним ступенем стану слухової системи, які
перебували у стані стресу. Було обстежено 30
пацієнтів (23 чоловіків та 7 жінок) у віці від 25
до 45 років. Попередньо всі пацієнти для визначення ступеня стресу пройшли психологічне
тестування з використанням опитувальників
«Шкала оцінки якості життя» (Чабан О.С.) та
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

«Госпітальна шкала тривоги і депресії» (HADS).
Також їм було проведено аудіометричне обстеження стану слуху. З урахуванням отриманих
результатів, пацієнти були розподілені таким
чином: особи з помірним стресом – I ступінь (7
чол.), II ступенем з достатньо вираженим – II
ступінь (11 чол.) і сильно вираженим – III ступінь стресу (12 чол.). 10 обстежених виявились
нормально чуючими, у 12 знайшли початкові
порушення слуху в зоні високих частот, а у 8 –
діагностували I ступінь втрати слуху.
Проводили визначення слухової адаптації
за двома методиками – без звукового навантаження та з навантаженням на частотах 500 та
2000 Гц для кожного вуха. Виконували тест порогової слухової адаптації (Tone-Decay Test).
Спочатку у хворого визначали пороги сприйняття для даних тонів. Далі оцінювали час, протягом якого пацієнт міг безперервно відчувати
цей сигнал. При зникненні сприйняття даного
звукового сигналу інтенсивність тону, що подавався, поступово збільшувалась на 5 дБ. Цю
процедуру повторювали до отримання такої інтенсивності сигналу, яку хворий міг сприймати
безперервно протягом 60 с. Величина слухової
адаптації дорівнювала різниці між величиною
вихідного порогу слуху та рівнем стабільного
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сприйняття тону протягом 60 с. Нормальною
вважається величина СА, що не перевищує 10
дБ.
Також оцінювали слухову адаптацію в
умовах наявності звукового навантаження. Для
цього спочатку вимірювали поріг слухового
сприйняття на визначеній частоті. Надалі протягом 3 хвилин пацієнт знаходився в умовах навантаження – того ж тонального сигналу, інтенсивність якого була значно підвищена (до 80 дБ).
Після цього знову вимірювали поріг сприйняття. Різниця між цими пороговими значеннями
слугувала показником СА в умовах навантаження.
В процесі обстеження було виявлено таке.
У осіб з І та ІІ ступенем стресу з нормальним
станом слуху та з його початковими порушеннями реєстрували порогову СА в межах 0-10 дБ,
тобто вона відповідала нормальним значенням
цього показника. Слухова адаптація підвищувалась до 10-15 дБ у обстежених з втратою слуху І
ступеня та різним ступенем стресу. Тобто можна говорити про те, що величини СА ToneDecay Test практично не залежала від того, який
рівень стресу був у обстежених і підвищувалась
незначним чином на 5-10 дБ лише за умов погіршення слухової функції до І ступеню втрати
слуху.
СА, виміряна за умов навантаження, була
в межах нормальних значень 0 -10 дБ для всіх
груп обстежених за умов відсутності патології
слуху. У осіб із середнім рівнем проявів стресу
слухова адаптація в залежності від характеру
порушень слуху ( початкові або 1 ступеня ) підвищувалась і досягала 10-15 дБ та 30-40 дБ, від-

повідно. Величини СА у пацієнтів з сильно вираженим стресом і І ступенем втрати слуху досягали 40-50 дБ, тобто значним чином відрізнялись від нормальних показників.
При проведенні тесту порогової слухової
адаптації виявлено, що нормальна СА 0-10 дБ
була зареєстрована у 22 пацієнтів, 10-15 дБ у
решти 8. Проведення тесту СА з навантаженням
показало інші результати. Показники адаптації
не перевищували 0-10 дБ у 13 чоловік, 10-15 дБ
– у 10, 30-40 дБ – у 3 пацієнтів і максимальні 4050 дБ були у 4 обстежених.
Проведені дослідження дають можливість
зробити ряд висновків.
Показники слухової адаптації, незалежно
від способу її оцінки, у осіб, що потерпають від
стресу, напряму визначаються станом їх слухової функції.
Нормальні або наближені до них показники СА у пацієнтів з різним рівнем стресу реєструвались при використанні саме Tone-Decay
Test.
Патологічна СА з високими показниками
до 30-50 дБ виявлялась при проведенні тесту з
навантаженням і безпосередньо залежала від
ступеня стресового стану. Тобто додаткове звукове навантаження у пацієнтів зі стресом значно
підвищує пороги слухового сприйняття і негативно впливає на адаптаційні можливості слухового аналізатора переважно його кіркового
відділу.
Тест СА з навантаження виявився більш
чутливим і придатним для оцінки адаптаційних
можливостей слухової системи у осіб в стані
стресу.

© Т.П. Лоза, І.А. Бєлякова, С.П. Чайка , 2018

Е.В. ЛУКАЧ, В.В. СТРЕЖАК, Ю.О. СЕРЕЖКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
МЕТОДИКА ЗАХИСТУ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН ПІД ЧАС ОПЕРАЦІЙ НА ШИЇ
Хірургічне лікування хворих з метастазами раку у лімфатичні вузли шиї дає змогу дотримуватись радикалізму і забезпечення виживання хворих. Однак, таке втручання зумовлює
видалення великого масиву тканин і утворення
досить широкої ранової поверхні. Особливо,
при двобічному регіонарному ураженні лімфатичних вузлів шиї. При цьому в рані залишаються оголенні магістральні судин шиї та глотка. Закриття глотково-стравохідного дефекту
після видалення пухлини проводиться шляхом
накладання швів на краї дефекту або сформу-
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ванням стоми (планового глоткового дефекту).
Оголенні магістральні судини шиї прикриваються шкірою або шкірою з m. platysma. У випадках неспроможності швів, у ранньому післяопераційному періоді в ділянці глотковостравохідного дефекту, можливе потрапляння
інфікованого вмісту глотки у рану, що в багатьох випадках призводить до ерозивної кровотечі з магістральних судин шиї. Тому, метою
роботи було запобігання таким ускладненням.
Матеріали та методи. У відділі онкопатології ЛОР-органів ДУ «Інститут отоларингології
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
було обстежено та прооперовано 14 хворих на
рак гортані та глотки з регіонарними метастазами у лімфатичні вузли шиї: T3N1M0 – 7,
T3N2M0 – 3, T4N1M0 – 4. Хірургічне втручання
поєднувало ларингектомію з одно- та двобічною
футлярно-фасциальною шийною дисекцією.
Методика профілактики включала проведення
відмежування сонної артерії від глотковостравохідного співустя шляхом попереднього
підшивання шкіри та/або м’яза до передхребтової фасції рядом «Z-подібних» швів та нанесенням клею «Сульфакрилат» на цю ділянку.
Результати роботи. Застосування розробленої методики не погіршувало загоєння рани після операції. У п’яти хворих, з рецидивом
пухлини та у одного з продовженням хвороби

після курсу променевої та хіміопроменевої терапії, було створено планову фарингостому. Запропоноване відмежування магістральних судин
шиї від стоми унеможливлювало затікання слині
до стінки артерії та вени. В одному випадку, при
утворенні спонтанного глоткового дефекту, на
6-й день після операції, фарингеальний вміст не
потрапив на анастомоз сонної артерії, якій був
захищений м’язом за розробленою методикою.
Висновок. Розроблена техніка відмежування, дозволяє підвищити надійність утвореного бар’єру та виключити можливість потрапляння агресивного вмісту з глотки на стінку
кровоносних судин та попередити арозивну кровотечу з магістральних судин шиї, що покращує
якість оперативного втручання та реабілітацію
хворих.

© Е.В. Лукач, В.В. Стрежак, Ю.О. Сережко, 2018

Е.В. ЛУКАЧ, З.П. ФЕДОРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ РАКУ ГЛОТКИ В УКРАЇНІ В 2015-16 РОКАХ
ЗА ДАННИМИ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ
За уточненими даними Національного канцер-реєстру України (НКР), у 2015 р. було зареєстровано 136 225 нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення (ЗН); загальний грубий показник захворюваності на ЗН
складав 375,7 на 100 тис. населення, в тому числі 389,9 у чоловіків та 363,4 у жінок.
В 2015 р. зареєстровано достовірне зростання захворюваності (за стандартизованим показником) чоловіків на ЗН глотки – на 8,7%.
За оперативними даними НКР у 2016 році
в Україні від 30% до 75% хворих при різних локалізаціях ЗН не отримали спеціального лікування, що, безумовно, вплинуло на рівень смертності та виживаності хворих.
В аналізі, що наводиться нижче розглядаються статистичні показники за 2015- 16 роки
діагностики та лікування хворих на ЗН глотки.
Рак глотки в Україні.
У 2015 році вперше виявлено 2304 пацієнтів на рак глотки: чоловіків – 2059, жінок –
245.
Показник захворюваності – кількість нових випадків захворювання на ЗН, які відбулись
в популяції протягом року, віднесена до середньої численості цієї популяції в тому самому
році, виражена через показник на 100 тис. населення.
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Захворюваність на рак глотки – стандартизований показник на 100 тис. населення –
5,9; для чоловіків – 12,7, для жінок – 1,1. Стандартизований світовий показник – 4,1.
В Україні відбулась зміна захворюваності
на рак глотки у 2015 р. у порівнянні з 2014 р.
Зареєстровано підвищення показника для усіх
категорій: для усіх хворих – 7,8%, для чоловіків
– 8,7%, для жінок – 1,1%.
Важним для визначення рівня надання
медичної допомоги є смертність населення.
Смертність хворих на ЗН глотки у 2015
році в Україні на 100 тис. населення (стандартизований показник) для усіх складав – 4,0, для
чоловіків – 9,0, для жінок – 0,5. Світовий стандарт смертності хворих на ЗН глотки становив,
відповідно, для обох статей – 2,7, для чоловіків
– 6,0, для жінок—0,4.
Не прожили 1-го року з числа вперше
захворілих в 2014 р., для усіх – 44,1%, для чоловіків – 46,5%, для жінок – 23,1%.
Відносно показників по регіонах України
треба констатувати таке. Найвищий відсоток
хворих, що не прожили 1 року був у Чернігівській області – 58,3 %, Сумській – 55,4% та Житомирській областях -55,6% . Найнижчий показник зафіксовано у Вінницькій області – 34,9%
та м. Києві – 36,6%.
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Такі
епідеміологічні
показники
пов’язані з низьким виявленням хвороби на
ранніх стадіях та проведеним спеціальним
лікуванням. Гірше усього охоплено спеціальним лікуванням хворих на ЗН глотки в Україні
у Запорізькій – 57,7% та Дніпропетровській –
56,6% областях.
Гістологічна верифікація ЗН глотки в
Україні проведена непогано. Морфологічно ЗН
глотки в Україні підтверджено у 95,8% пацієнтів. Однак відсоток виявлення захворювання на
профілактичних оглядах надзвичайно низький,
по Україні усього 10,0 % пацієнтів діагностовані
на профоглядах.
Захворюваність на ЗН глотки коливалась
в регіонах України. Найвищий рівень захворюваності на 100 тис. населення серед областей
виявлено: в Закарпатській (обидві статі – 9,6;
чоловіки – 17,9; жінки – 2,0), Кіровоградській
(8,8, 16,9, 1,9) та Хмельницькій (7,7, 15,9, 0,7)
областях . Смертність в цих областях корелювала із захворюваністю.
Смертність на 100 тис. населення також
була найвищою у областях: Хмельницькій (обидві статі – 6,8; чоловіки – 14,4; жінки – 0,3), Житомирській (6,6, 13,5, 0,6) , Закарпатській (6,6,
11,6, 0,8).
Показник захворюваності та смертності
на 100 тис. населення найнижчий в Україні у м.
Києві (усіх – 3,5; серед чоловіків – 6,3; серед
жінок – 1,0). Смертність: серед усіх – 2,3; чоловіків – 4,1; жінок – 0,8 на 100 тис населення.
Кількість населення, що хворіє на кінець
року на ЗН, виражена через показник на 100 тис.
– це показник розповсюдженості або контингент
хворих.
Розповсюдженість (контингент хворих) на
ЗН глотки в Україні у 2016 р. складав 6363 усіх
хворих, чоловіків – 4920, жінок – 1445.
Найбільше всього на 100 тис. населення
контингенту хворих на рак глотки спостерігається у Закарпатській – 29,5 та Чернівецькій –
24,6 областях.
Висновок
Перегляд основних епідеміологічних показників показав, що в Україні зареєстроване
достовірне зростання захворюваності (за стандартизованим показником) чоловіків на ЗН глотки – на 8,7%.

Відмічено дуже низькі показники виявлення хворих на ЗН глотки в цілому в Україні на
профоглядах у 2015 р. – 10%, у 2016 р. – 11,0% .
У деяких областях ці показники були такими:
Волинська – 0, Чернігівська – 2,7%, Закарпатська – 0,9% , при найвищому показнику – 28,7% у
Києві. Особливе занепокоєння визиває стан у
областях, де за останні роки показники смертності високі, а виявлення ЗН глотки на профоглядах залишаються вкрай низькими. Це Закарпатська (0,9%), Кіровоградська (7,1%) та Хмельницька (6,8%) області.
Смертність хворих на ЗН глотки на 100
тис. населення в Україні також значно вища
(4,0) за світовий стандарт (2,7).
Отже, оториноларингологам, стоматологам, сімейним лікарям та терапевтам необхідно
приділити значну увагу діагностиці хворих на
ЗН глотки при проведені профоглядів та на прийомах хворих. При візуальних формах раку (ЗН
глотки) відсоток виявлення на профоглядах 0 та
2,7% відображає кваліфікацію отоларингологів
на профоглядах Волинської,Чернігівської та
Закарпатської областей.
Відстає суттєво рівень надання спеціального лікування пацієнтів на ЗН глотки в Україні
-76,6%. Тільки одним хірургічним методом охоплено 2,3% усіх хворих, а комплексним методом
– 9,1%. Такий стан відображається на параметрах виживаності та смертності хворих в Україні
при ЗН глотки.
При цьому треба відмітити, що мало отоларингологів та обласних спеціалістів з різних
регіонів скеровують хворих до нашого інституту для консультації та лікування. Вони роблять
це тільки при попередньо проведеному у них
лікуванні, коли процес набуває неоперабельного
стану. Охоплення спеціальними методами лікування в областях згідно вище приведеним даним
на критичних відмітках.
В той же час у відділі онкопатології ЛОРорганів інституту отоларингології на 60 ліжок
протягом року немає достатньо хворих. В клініці інституту є кваліфіковані спеціалісти і найсучасніша апаратура та обладнання.
Незабаром буде установлено МРТ, КТ і
лінійний прискорювач. Це дасть можливість
проводити комплексну діагностику та лікування
хворих на онкопатологію ЛОР-органів.

© Е.В. Лукач, З.П. Федоренко, 2018

68

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

А.В. ЛУПИР, М.І. ЯЩЕНКО, Н.О. ШУШЛЯПІНА, Н.О. ЮРЕВИЧ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОСПЕКТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
БАКТЕРІАЛЬНОЇ АУТОВАКЦИНИ У ПРОТИРЕЦИДИВНОМУ ЛІКУВАННІ
ПОЛІПОЗНОГО РИНОСИНУСИТУ
Поліпозний риносинусит (ПРС) на сьогоднішній день являє собою дуже складну не
розв’язану проблему сучасної оториноларингології. За останнє десятиліття були проведені численні дослідження патогенезу ПРС, апробовувалися нові методи його нехірургічного лікування, створювалися міжнародні клінічні рекомендації та стандарти лікування.
На жаль, існуючі в даний час механізми
медикаментозного лікування дозволяють лише
припиняти ріст поліпів і подовжувати проміжки
між рецидивами, але не виліковувати саме захворювання. Тому хірургічне видалення поліпів
з порожнини носа і біляносових пазух залишається вимушеним, але необхідним заходом серед засобів лікування ПРС.
У зв’язку з цим, для лікарів на сьогодні є
визначним питання виявлення факторів, які визначають ефективність протирецидивного лікування поліпозного риносинуситу в контексті дослідження рецидивування поліпозу в динаміці.
Тому метою нашого дослідження було
виявлення детермінанти ефективності застосування бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні ПРС шляхом катамнестичного спостереження за пацієнтами при різних схемах протирецидивного лікування і порівняння
результатів використання протоколу оцінки
ефективності бактеріальної аутовакцини та даних фактичного спостереження.
Проспективне когортне контрольоване
дослідження за участю 300 пацієнтів з ПРС у
віці 18–77 років проводилося на базі ЛОРклініки Харківського національного медичного
університету, комунального закладу охорони
здоров’я «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» м. Харкова протягом 2000-2014 років.
З метою визначення показань до застосування бактеріальної аутовакцини проведено порівняльний аналіз у групах розподілу окремих
клінічних критеріїв із застосуванням послідовного аналізу Вальда А. у модифікації Гублера Є.В.,
який дозволив визначити діагностичну цінність,
прогностичне значення і силу впливу факторів на
розходження показників клінічних груп і прогностичні коефіцієнти та розробити протокол, який
враховує клінічні, епідеміологічні, мікробіологічні, імунологічні, патоморфологічні дані.

Для використання результатів дослідження з метою стратифікації ризику розвитку рецидивів опрацьовано прогностичний протокол
оцінки подальшого прогнозу після застосування
бактеріальної аутовакцини у комплексному лікуванні ПРС. Виявлено, що ключовими детермінантами, які впливають на ефективність застосування бактеріальної аутовакцини у протирецидивному лікуванні ПРС, є: кількість операцій щодо ПРС в анамнезі (р<0,01), титр антитіл
до Streptococcus pyogenes (р<0,01), титр антитіл
до Staphylococcus aureus (р<0,01), титр антитіл
до ліпополісахаридів Klebsiella рneumoniaе
(р<0,01), чисельність поліпів (р<0,05), поширеність патологічного процесу в біляносових пазухах (р<0,05) тощо.
Фактичну прогностичну потужність протоколу досліджено шляхом динамічного спостереження за пацієнтами. За фактичного розвитку
і прогресування ПРС ризик рецидиву оцінений
як високий у 31,7 %, помилкове ж встановлення
мінімального ризику мало місце в 1,7 %; серед
контингенту осіб, у яких не розвинувся рецидив
ПРС, відсоток співпадіння оцінки ризику був
46,7 %, помилкове визначення високого ризику
виявилося у 6,7 % спостережень, що є клінічно
допустимим. Це підтвердила і оцінка параметрів
прогностичної цінності протоколу: чутливість –
96,6 %, специфічність – 82,6 %, позитивна передбачувальна цінність – 87,5 %, негативна передбачувальна цінність – 95,0 %.
Результати проведеного аналізу надають
обґрунтування розробленій концепції удосконалення протирецидивного лікування пацієнтів з
ПРС, яка зокрема полягає у застосуванні бактеріальної аутовакцини, використаної за схемою:
«вакцинація, ревакцинація, хірургічне втручання» з попередньою прогностичною оцінкою її
ефективності за допомогою розробленого протоколу. Серед пацієнтів, у яких ПРС діагностовано уперше, запропонований спосіб протирецидивного лікування із застосуванням бактеріальної аутовакцини перед оперативним втручанням та відповідного прогностичного протоколу
в однорічній динаміці демонструє найбільшу,
73,3 % ефективність щодо відсутності рецидиву
порівняно з використанням стандартної терапії,
топічних кортикостероїдів або бактеріальної
аутовакцини за іншими схемами.
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О.О. МАЗУР, О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, К.І. ЯКОВЕЦЬ, І.Є. ЛЕКА
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ ДЕКАСАНУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ
НА ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНІ ГНІЙНІ СИНУСИТИ
Проблема комплексного лікування гострих та хронічних запальних процесів приносових пазух не втрачає своєї актуальності. Однією
з причин цього є підвищення резистентності
флори до антибактеріальних препаратів, зокрема антибіотиків широкого спектру дії, які використовує переважна більшість отоларингологів з
метою емпіричної терапії синуситів. Це зумовлює необхідність пошуку нових рішень та підходів до патогенетичного лікування.
Зважаючи на те, що при лікуванні синуситів, одночасно з системною антибактеріальною терапією, використовується місцеве введення антибіотиків та антисептичних препаратів, актуальним залишається їх вибір.
Для промивання гайморових пазух у хворих на гнійні синусити ми використовували розчин Декасану, який має антибактеріальну та
протигрибкову дію.
Принцип дії декаметоксину, як поверхнево-активної речовини, полягає в дії на мембрану
клітини. Він руйнує надмембранний шар мікробної клітини, розпушує мембрану та підвищує ії
проникність для крупномолекулярних сполук.
Препарат діє на грампозитивні, грамнегативні
аеробні та анаеробні мікроорганізми, має фунгіцидну та віруцидну дію на ліпофільні віруси.
При промиванні пазух розчином Декасану, резистентні форми мікроорганізмів формуються повільно, до того ж, препарат потенціює
дію інших антимікробних засобів при комплексній терапії.
З метою дослідження ефективності місцевого застосування Декасану було обстежено та
проліковано 108 пацієнтів: 20 хворих з гострими
запальними процесами приносових пазух (віком
від 14 до 64 років, з них чоловіків - 7, жінок 13), 20 - з хронічними гнійними синуситами в
стадії загострення (віком від 18 до 42 років, з
них чоловіків - 9, жінок - 11) та 78 хворих на
хронічний гнійний гайморит з цукровим діабетом 1-го типу (віком від 18 до 42 років). Контро-

льну групу склали 20 пацієнтів з гострими та
хронічними синуситами, яким в промивання
пазух проводилось фізіологічним розчином з
послідуючим введенням розчину антибіотику з
дексаметазоном.
Пацієнти обох груп отримували однакову
системну терапію: антибактеріальну, антигістамінну, місцеві деконгестанти, муколітики, дренування пазух шляхом пункції. Пацієнтам основної групи пазухи прмивались розчином декасану, а контрольної – розчином антибіотиків з дексаметазоном.
Всім хворим на початку лікування було
проведено бактеріологічне дослідження промивної рідини гайморових пазух. При цьому, у
хворих переважно висівались асоціації різноманітних мікроорганізмів з двох та трьох збудників.
Ефективність лікування оцінювалась на 5й та 8-й день за наступними критеріями: скарги
хворого, риноскопічна картина, динаміка вмісту
та об’єму приносових пазух.
Динаміку ефективності лікування також
оцінювали за такими критеріями, як головний
біль, закладеність носа, набряк слизової оболонки, наявність патологічного вмісту в пазухах.
Аналізуючи отримані результати, можна
зробити висновок, що при ідентичних умовах
системної терапії гострих та хронічних синуситів, місцева терапія з розчином Декасану має
переваги щодо більш ранньої нормалізації риноскопічної картини, санації приносових пазух,
покращення суб’єктивного стану хворих. В усіх
випадках переносимість препарату була задовільною.
Базуючись на викладеному матеріалі, можна зробити висновок про доцільність та ефективність використання розчину Декасану для
місцевого застосування при гострих та хронічних гнійних синуситах як емпіричної терапії,
особливо у хворих на хронічний гнійний гайморит з цукровим діабетом 1-го типу.
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О.О. МАЗУР, О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, К.І. ЯКОВЕЦЬ, І.Є. ЛЕКА
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОРУШЕННЯ БІОЦЕНОЗУ
ПОРОЖНИНИ РОТОГЛОТКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СИНУЇТ
ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1-ГО ТИПУ
На сьогоднішній день порівняно добре
вивченим є питання формування порушень мікробіоти порожнини товстої кишки у хворих на
хронічний гнійний синуїт. Менш вивченим залишається питання про порушення у біоценозі
верхніх дихальних шляхів у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт при цукровому діабеті 1-го типу. У хворих на хронічні
запальні захворювання верхніх дихальних шляхів часто спостерігаються мікроекологічні порушення нормального біоценозу слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. Елімінація
автохтонної мікрофлори призводить до активації умовно патогенних мікроорганізмів, що погіршує перебіг основного захворювання. В значній мірі явища дисбіозу посилюються під
впливом антибіотиків, які є основою етіотропного лікування гострих та загострень хронічних
гнійних процесів, особливо, у пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу.
Метою дослідження було вивчення якісного та кількісного складу мікробіоти вмісту ротоглотки у хворих на хронічний гнійний гайморит,
що виник на фоні цукрового діабету 1-го типу.
Проведено бактеріологічне та мікологічне
обстеження 87 зразків порожнини ротоглотки
хворим на хронічний гнійний верхньощелепний
синуїт з цукровим діабетом 1-го типу.
Встановлено, що за популяційним рівнем,
коефіцієнтом кількісного домінування і коєфіцієнтом значущості провідне значення у мікробіоценозі вмісту ротоглотки хворих на хронічний
гнійний верхньощелепний синуїт мають слинні
стрептококи, лактобактерії, молочнокислі стрептококи та інші мікроорганізми. Випадковими у
цьому біотопі є фузобактерії гемофільні бактерії, піогенний стрептокок, мораксели та ін.
У хворих на хронічний гнійний синуїт з
цукровим діабетом 1-го типу за цими аналітичними показниками до головної мікрофлори можна віднести лактобактерії, пневмокока, золотистого стафілокока, гемофільну паличку, моракселу
та дріжджоподібні гриби роду Candida. Дані зміни обумовлені суттєвим зниженням популяційного рівня у біотопі біфідобактерій на 23,86%,
лактобактерій – 40,38%, пропіоновокислих бактерій на 32,54%, слинного стрептокока – на
51,60%. Зниження популяційного рівня в автохтонних облігатних анаеробних та факультативних анаеробних бактерій сприяє контамінації
порожнини ротоглотки патогенними та умовно
патогенними пневмококами, гемофільними па-

личками, моракселами, пептококами, піогенними
стрептококами, золотистими стафілококами та
дріжджоподібними грибами роду Candida, а також зростанню популяційного рівня превотел,
зототистого та епідермального стафілокока.
Останні мають низький ступінь патогенності для
людини та виявляють патогенні властивості тільки за певних умов – пригнічення неспецифічного
протиінфекційного захисту організму.
У хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт, що розвинувся на фоні цукрового діабету 1-го типу настає елімінація із біотопу важливих за мультифункціональною роллю у
мікробіоценозі біфідобактерій, лактококів і S.
mutans; суттєво знижується кількість фізіологічно корисних лактобактерій на 2 порядки, слинних стрептококів на 92,91%, S.viridans-на 25,17%,
S.sanguis- на 86,17%, S.mitis- на 45,33%, M.
Luteus-25,35%. На цьому фоні суттєво зростає
кількість умовно патогенних превотел на 84,59%,
фузобактерій – на 69,33%, піогенного стрептокока – на 50,5%, гемофільних бактерій – на 55,71%,
мораксел- на 74,01%, дріжджоподібних грибів
роду Candida – на 25,63%. Бактерії, що контамінують ротоглотку і вміст порожнин верхньощелепних пазух досягають високого популяційного
рівня (від 4,33±0,14 до 5,69±0,09 lg KУO\мл).
При хронічних гнійних синуїтах у хворих
на цукровий діабет 1 типу у вмісті порожнини
ротоглотки виявляються асоціації автохтонних
облігатних і факультативних умовно патогенних
та алохтонних мікроорганізмів, які складаються
із 3-х видів мікроорганізмів у 3(6%) хворих, із 4х у 41(82%) та із 5 у 6(12%) пацієнтів. Хронічний гнійний процес у верхньощелепних пазухах
у хворих на цукровий діабет 1 типу розвивається на фоні сформованого дисбіозу ротоглотки: 1
ступеня у 6,0%, 2 ступеня – у 28% хворих та 3
ст. – у 66% пацієнтів, який характеризується
вираженим дефіцитом автохтонних облігатних
анаеробних та аеробних бактерій (бактерії роду
Bifidobacterium, Lactobacillus, Propionibacterium,
S. salivarius, L. lactis) і контамінацією біотопу
патогенними та умовно патогенними S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus, S. epidermiditis, H.
influenzae, M. catharralis, Enterobacter spp., Klebsiella spp., E. coli та іншими мікроорганізмами.
Отримані дані стали передумовою для оптимізації комплексного лікування з застосуванням пробіотичних препаратів хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт з цукровим діабетом 1-го типу.
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КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОМП'ЮТЕРНОЇ СТАБІЛОГРАФІЇ
У КОМПЛЕКСІ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ
З ВЕСТИБУЛЯРНИМИ ШВАНОМАМИ
Запаморочення і статокоордінаторні розлади є одними з найважливіших і провідними
клінічними симптомами ураження вестибулярної системи при захворюванні на вестибулярну
шваному (ВШ). Поряд з іншими симптомами
вони визначають тяжкість захворювання і призводять до тривалої стійкої втрати працездатності пацієнтів в післяопераційному періоді. Саме
це обґрунтувало необхідність детального цілеспрямованого дослідження даної проблеми, з метою покращення результатів лікування. Серед
методів відновної терапії － вестибулярна реабілітація займає важливе місце.
Мета: оцінка можливостей методу комп'ютерної стабілографії (КС) в комплексі вестибулярної реабілітації пацієнтів з ВШ.
Матеріали та методи: Проведено ретроспективний аналіз результатів обстеження та
лікування 5 хворих з ВШ, що перебували у відділенні субтенторіальної нейроонкології в ДУ
«Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» до та після операції. Середній вік складав 41,3±11,09 роки. Суб'єктивні
вестибулярні розлади: запаморочення, порушення рівноваги, нудота, блювота, пов'язані із
запамороченням оцінювалися за Міжнародною
класифікацією
функціональних
порушень
(International Classification of Functioning,
Disability and Health – ICF (WHO, 2001)). Об'єктивізація оцінки статокоординаторних розладів і
їх корекція проводилася на апараті «Стабілоаналізатор 01-02» ( «Ритм», РФ), з використанням тесту Ромберга з розплющеними і заплющеними очима і динамічного тесту «Мішень».
Аналізували базові показники статокінезіграми.
Стабілотренінг базується на методі біологічного
зворотного зв'язку, включав комплекс адаптивних вправ, кількість занять - 8, тривалість від 5
до 15 хвилин.
Основними критеріями відбору хворих
для проведення КС у пацієнтів з ВШ були: від-

сутність виражених розладів вищих психічних
(коркових) функцій, стан функції зору не впливав на статику хворого, здатність самостійно
пересуватися в межах приміщення, самостійно
(без опори) підтримувати вертикальну позу,
зберігати рівновагу протягом не менше 2 хв.,
відсутність нейромускулярних або ортопедичних порушень.
Результати та їх обговорення: У пацієнтів за шкалою ICF/WHO оцінка суб'єктивних
вестибулярних порушень коливалася від 3 до 4
балів (середній показник складав ±3,7). В ході
занять пацієнти тренували рухові навички: симетричний розподіл ваги на обидві ноги, точність довільного переміщення загального
центру тиску (ЗЦТ), швидкість корекції пози
шляхом довільного переміщення ЗЦТ у відповідь на зміну положення тіла. Після проведення
систематичного комплексу адаптивних вправ,
показник за шкалою ICF/WHO склав ±2,3 бали.
При аналізі отриманих результатів при проведенні КС виявлено зменшення: середнє відхилення ЗЦТ в тесті Ромберга з розплющеними і
заплющеними очима (32,8±5,41 мм і 25,8±4,12
мм
відповідно);
площі
статокінезіграми
(218,3±9,56 мм² і 208,9±9,87 мм², відповідно).
Відзначено зниження коефіцієнта Ромберга до
КС – 596,188% і 511,456%, після КС – 426,376%
і 402,005%. Таким чином, у пацієнтів зафіксовано: зменшення інтенсивності і тривалості запаморочення, регрес статокоординаторних розладів, збільшення стійкості вертикальної пози на
підставі виявленої позитивної динаміки показників статокінезіграмми.
Висновки: КС – метод новітньої реабілітаційної технології статокоординаторних порушень.
Результати проведеного дослідження підтверджують перспективність використання методу КС в комплексі вестибулярної реабілітації
пацієнтів з ВШ.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, И.В. ФАРАОН, Б.Н. БИЛЬ,
О.И. ТЫНИТОВСКАЯ, Т.В. СМАГИНА (КИЕВ, ЛЬВОВ; УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУКОЗАЛЬНЫХ ВАКЦИН
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Применение за последние десятилетие
мукозальных вакцин локального и системного
действия с профилактической и лечебной целями показало их высокую эффективность в
отношении не только бактериальных, но вирусных инфекций, но все еще настоятельно
нуждается в более оптимальных методах их
применения.
Клинико-иммунологическое обследование 240 пациентов с хронической патологией
инфекционно-воспалительного характера до и
после применения стандартных схем лечения
больных с хроническими гайморитами, тонзиллитом и фарингитом по клиническим и лабораторным признакам при применении мукозальных вакцин локального (респиброн, имудон,
ИРС-19) и системного (ОМ-85) позволило постулировать следующее:
- обязательным является иммунологическое обследование больных для определения
состояния патогенетически значимых механизмов защиты;
- считать целесообразным проводить иммунокоррекцию показателей врожденного и
приобретенного иммунитета системного и локального характера;
- применение мукозальных вакцин в остром периоде более эффективно, если вакцина-

ция осуществляется с вовлечением микробиома
кишечного тракта, нежели интраорально или
интраназально и этому требованию в значительной мере отвечает вакцина ОМ-85;
- наиболее быстрым индикатором эффективности позитивного действия мукозальных
вакцин является определение в смешанной слюне секреторной и мономерной форм IgA, αинтерферона и интерлейкина-1β.
Эффективным препаратом пероральной
вакцинации является ОМ-85 (Бронховаксом);
его применение способствовало существенной
стимуляции уровня sIgA в ротоглоточном секрете, носовой слизи и слезе, повышению активности локального фагоцитоза, стабилизации
резидентной микрофлоры и снижению транзисторной микрофлоры. В отличие от локально
применяемых мукозальных вакцин препарат
ОМ-85 не вызывал формирования аллергических реакций и не вызывал повышения в сыворотке крови больных концентрации общего IgE.
Важно отметить, что стимулирующий эффект от
применения ОМ-85 был более длительным, нежели при использовании локальных мукозальных вакцин. Одним из главных условий успешного применения мукозальных вакцин всех типов является детоксикация организма и нормализация «иммунологической платформы».

© О.Ф. Мельников, Д.Д. Заболотная, И.В. Фараон, Б.Н. Биль, О.И. Тынитовская, Т.В. Смагина, 2018

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, В.В. КИЩУК, М.Г. ДОБРИДИ, А.С. ИСНЮК,
И.В. ФАРАОН, М.Д. ТИМЧЕНКО (КИЕВ, ВИННИЦА; УКРАИНА)
ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА
В СЛЮНЕ БОЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
За последние годы факторам врожденного
иммунитета как клеточным, так и гуморальным
уделяется большое внимание, поскольку они
являются защитным барьером быстрого реагирования и поэтому их наибольшая концентрация
сосредоточена в секретах на стыке пищеварительных и дыхательных путей (А.Е. Абатуров,
2010).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

Данные о содержании многих из этих факторов при неспецифических и специфических
воспалительных процессах отрывочны и немногочисленны, поэтому целью данного исследования было исследовать содержание гуморальных
факторов врожденного иммунитета в ротоглоточном секрете (РГС) пациентов с хроническими
инфекционно-воспалительными заболеваниями
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верхних дыхательных путей (ВДП) в стадии клинической ремиссии. Обследовано 22 пациента с
хроническим риносинуитом (ХРС) бактериального генеза, 16 больных с назофарингитом вирусного генеза, 12 человек со склеромой (рубцовая форма) и 11 пациентов контрольной группы
(практически здоровые доноры). В не стимулированном РГС, приготовленном согласно рекомендаций Института отоларингологии НАМН
Украины (2008), ИФА-методом (ридер Lab line,
Австрия) исследовали содержание макрофагального воспалительного протеина – MIP-1b
(Assauro, США), дефензина-1β (Human, Герма-

ния), лактоферрина (Вектор-Бест, РФ), лизоцима
(Assauro, США), SLPI (Hycult bioteck, Нидерланды). Было установлено, что содержание лактоферрина, дефензина-1β и лизоцима было достоверно более низким у больных склеромой и ХРС
по сравнению с группой контроля, уровень SLPI
был повышен у больных назофарингитом, а MIP1b у больных ХРС и склеромой. Полученные неоднозначные уровни содержания гуморальных
факторов врожденного иммунитета в смешанной
слюне могут быть вызваны остаточными явлениями воспалительного процесса в слизистой
оболочке ВДП.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, Т.В. СИДОРЕНКО, М.Г. ДОБРИДИ
(КИЕВ, УКРАИНА)
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОПРЕПАРАТА BNO 1030
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПРОТИВОГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
В настоящее время во всем мире проводится поиск средств и методов, направленных
на повышение антивирусной резистентности
организма, для чего предложено использовать в
период вакцинации различные препараты с усиливающим действием – пре- и пробиотики, различные комбинации витаминов и фитопрепарты. Кроме стандартных подходов к вакцинации
против вируса гриппа предложены новые концепции вакцинации, где введение антигенов
предлагается осуществлять тем же путем, каким
происходит инфицирование, что, однако, не исключает использование адъювантных препаратов и при локальной вакцинации. Как показано
нами ранее, комбинированные препараты из
нескольких растений компании Бионорика АГ
(BNO 101 – Cинупрет и BNO 10.30 – Имупрет)
обладают способностью усиливать гуморальный
системный ответ на корпускулярные антигены.
Можно полагать, что использование этих препаратов перед вакцинацией вирусными антигенами гриппа А будет способствовать повышению не только уровня противогриппозных антител в сыворотке крови после стандартного введения вакцины, но и активировать локальные
механизмы противовирусной резистентности.
Исследования проведены у 25 пациентов
в возрасте от 23 до 60 лет, мужчин было 17 человек. На период вакцинации обследованные
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пациенты не предъявляли жалоб на состояние
здоровья, не принимали лекарств. 12 пациентов
за 2 недели до вакцинации принимали препарат
Имупрет по 25 капель трижды в день, пациенты контрольной группы принимали 20% раствор этанола в том же количестве капель и
длительности применения. После этих манипуляций пациентам проведено введение противогриппозной вакцины Waxigrip [Франция] подкожно в объеме 0,5 мл однократно. При этом
выбирали серии вакцин, в которых агглютинационный титр в отношении эритроцитов человека группы АВ был не менее 1:400 разведения
вакцины.
У всех пациентов до начала приема фитопрепарата и через 2 недели после вакцинации
натощак и в одно и то же время получали периферическую кровь и не стимулированный ротоглоточный секрет. В сыворотке крови определяли титр антител класса G к гемагглютинину
вируса гриппа в реакции торможения гемагглютинации, а также с применением иммуноферментного метода с использованием реактивов
Biopharm-AG (Германия) и ридера Lab line (Австрия). В жидкой фазе ротоглоточного секрета
иммуноферментным методом определяли уровень секреторного иммуноглобулина класса А
(sIgA), содержание α и γ-интерферонов с применением реактивов Хема-Медика и Цитокин
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

(РФ). Статистическая обработка проведена с
применением критерия «t” Стъюдента.
Применение фитопрепарата BNO 10.30
(имупрет) перед введением вакцины против
гриппы А существенно повышает уровень протективных антител в сыворотке крови по сравнению с вакцинацией без фитопрепарата.
Фитопрепарат имупрет способствовал повышению уровня противовирусных факторов- α

и γ-интерферонов в ротоглоточно секрете после
последующей вакцинации противогриппозной
вакциной и не влиял на уровень sIgA. Таким
образом, использование препарата перед вакцинацией против гриппа существенно повышает
противовирусную резистентность не только в
системном плане, но и неспецифически активирует врожденные механизмы локального иммунитета

© О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, Т.В. Сидоренко, М.Г. Добриди, 2018

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, Г. ШМИДТ, А.В. ЦИМАР
(КИЕВ, УКРАИНА; КАРЛСРУЕ, ГЕРМАНИЯ)
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ФИТОПРЕПАРАТА
В экспериментальных моделях in vitro и
ex vivo и клинических наблюдениях, проведенных в Институте отоларингологии НАМН Украины, было показано, что фитопрепарат, созданный по гомеопатическим принципам (Ринитал) обладает выраженным влиянием на различные фазы и отдельные факторы воспалительного процесса как аллергического, так и не аллергического генеза. В работе обследовано 45
больных поллинозом с уровнем IgE>180 ME/мл,
33 человека с катаральным ринитом с уровнем
интерлейкина 1β>80 пкг/мл и 14 больных с ангионевротическим отеком (смешанная форма
АО) с уровнем С 4<0,1г/л и IgE>300 МЕ/мл.
Применение препарати с составе комплексной
терапии (без СИТ) у больных как аллергическим
так и катаральным ринитом сопровождалось в
первом случае снижением уровня общего иммуноглобулина Е на 50% по сравнению с исходным и практически «нормализацией содержания
провоспалительного цитокина в крови. Применение препарата в начальных стадиях развития

АО приводило к купированию отека различных
частей лица и существенной пролонгацией ремиссии (до 4 месяцев) заболевания у 11 больных
АО.
Экспериментальные исследования, проведенные на 22 крысах Wistar и 12 морских
свинках, позволили установить, что гомеопатический фитопрепарат снижал уровень сенсибилизации животных на пыльцевые и химические
аллергены как по немедленному, так по замедленному типу реакции, активировал in vitro продукцию γ-интерферона и увеличивал число регуляторных Т-хелперов 17 типа на клетках небных миндалин. Кроме того препарат снижал
количество экстравазатов, в том числе и интенсивность выхода жидкой фазы из сосудов при
экспериментальном карагинановом воспалении
у животных. Таким образом, проведенные исследования позволяют говорить о выраженном
многокомпонентном
противовоспалительном
действии гомеопатического фитопрепарата Ринитал.

© О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, Г. Шмидт, А.В. Цимар, 2018
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, С.В. ТИМЧЕНКО,
М.Б. САМБУР, М.Д. ТИМЧЕНКО, А.Д. ПРИЛУЦКАЯ, А.П. ВАХНИНА, Г. ШМИДТ
(КИЕВ, УКРАИНА; КАРЛСРУЕ, ГЕРМАНИЯ)
УРОВНИ ИНДИКАТОРНЫХ И РЕГУЛЯТОРНЫХ ЦИТОКИНОВ В КУЛЬТУРЕ
КЛЕТОК КРОВИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КАТАРАЛЬНЫМ РИНИТОМ
ПРИ ДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ
Известно, что хронические воспалительные процессы протекают длительное время и в
основе их течения лежит недостаточная активность факторов иммунитета, обеспечивающих
элиминацию флогогенов (Р.В. Петров и соавт.,2012). В последние десятилетия предпринимаются попытки коррекции состояния как
факторов врожденного иммунитета так и использование различных средств в качестве
адъювантов для усиления факторов приобретенного иммунитета как клеточного так и гуморального.
Целью настоящей работы было изучение
влияния иммуномодуляторов различного генеза
на продукцию регуляторных (γ-интерферон –
гИФН и интерлейкин-4 (Ил-4) и индикаторных:
провоспалительный интерлейкин-1β (Ил-1) и
противовоспалительный интерлейкин-10 (Ил10). Из венозной крови 18 пациентов с диагнозом хронический катаральный ринит и 10 здоровых доноров получали периферическую кровь
в раствор гепарина (15 ед/мл) и получали мононуклеары путем разделения в градиенте плотности фиколл-пака (1,077). Клетки взвешивали в

среде 199 с добавками (глутамин, эмбриональная сыворотка теленка до 2%, концентрат витаминов, гентамицин 50 мкг /мл) в концентрации
2 мл/мл. К взвеси клеток добавляли следующие
препараты: имундиале (бета-глюкан, ФАРМ
РОСТ), Ринитал (комплексный гомеопатический
препарат, ДХУ), Имунорикс (пидотимод, доппель Фармацевтикал СРП, Италия), Имунофлазид ( Екофарм, Украина). После инкубации при
370С в течение 20 часов в супернатантах определяли указанные выше цитокины с применением наборов ООО Цитокин, Вектор Бест (РФ),
Диагностик НОРД (ФРГ) и иммуноферментного
анализатора Lab line (Австрия).
Было установлено, что все использованные препараты обладали иммуномодулирующей
активностью, особенно в отношении Ил-1, снижая его концентрацию по сравнению с исходным уровнем. Соотношение гИФН/Ил-4 в сторону увеличения продукции гИФН достоверно
изменяли Имунорикс, Имундиале и Ринитал,
которые могут быть использованы наиболее
эффективно в комплексной терапии больных с
хроническим катаральным ринитом.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Т.А. ЗАЄЦЬ, С.В. ТИМЧЕНКО, Д.Д. ЗАБОЛОТНА, О.Г. РИЛЬСЬКА,
Т.В. СМАГІНА, В.І. НЕСТЕРЧУК, Н.О. ПЕЛЕШЕНКО, І.С. ЗАРИЦЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОДНОЧАСНА ОЦІНКА ВМІСТУ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ У РОТОГЛОТКОВОМУ
СЕКРЕТІ ТА СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Відомо, що імунні комплекси (ІК) є компонентом нормальної імунної відповіді [Н.А.
Константинова, 1996]. Враховуючи це, доцільним було співставлення їх вмісту безпосередньо
в ділянці розвитку патологічного процесу та в
венозній крові у хворих на різні хронічні інфекційно-запальні захворювання (ХІЗЗ) верхніх
дихальних шляхів (ВДШ).
Мета роботи – зіставити рівні вмісту ІК у
рідинах організму в пацієнтів з ХІЗЗ ВДШ.
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Досліджено зразки ротоглоткового секрету (РС) та сироватки крові (СК) у 10 хворих на
хронічний катаральний риніт (ХКР), 45 пацієнтів з хронічним ексудативним гаймороетмоїдитом (ХЕГ), 42 осіб з хронічним фарингітом (ХФ)
та 41 хворого на хронічний тонзиліт (ХТ) у стадії ремісії захворювання. Контрольну групу
склали 20 клінічно здорових донорів. Вміст ІК у
СК та РС визначали осадовим методом з застосуванням поліетиленгліколю згідно з рекоменЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

даціями Ю.А. Гриневича, А.Н. Алферова (1981).
Статистичну обробку одержаних результатів
проводили з застосуванням двобічного критерію
«U» Манна-Уітні за допомогою пакету програмного забезпечення для біометричних досліджень WinPEPI.
Результати наводили у вигляді значень
середнього арифметичного (М), медіани (Ме) та
меж коливань показника у квартілях (Q25-Q75).
Показано, що вміст ІК у СК суттєво переважає такий у РС хворих на ХКР (pU<0,05), ХЕГ
(pU=0,000) та ХФ (pU=0,000), тоді як у пацієнтів
з ХТ не було достовірної різниці між значеннями цього показника у обох досліджених рідинах
організму. Кількість ІК у РС хворих на ХТ становила (М=38,4, Ме=35,0, Q25-Q75=26,5-50,0)
од. опт. щільн., а у СК (М=35,3, Ме=36,0, Q25Q75=21,5-47,0) од. опт. щільн. (pU>0,05).

Порівняння з аналогічним показником у
здорових донорів виявило, що вміст ІК як у РС,
так і в СК хворих на ХКР істотно не відрізнявся
від контрольних значень. У осіб з ХФ присутність ІК була суттєво меншою, ніж у групі порівняння і в РС (pU<0,01) і в СК (pU<0,05). Кількість ІК порівняно із здоровими донорами достовірно зменшувалась лише в СК у пацієнтів з
ХЕГ (pU<0,05) та ХТ (pU=0,000).
Більш помітні зрушення рівня ІК виявлялись у СК, а при ХТ вони були найбільш вираженими. Вміст ІК у РС і СК хворих на ХТ між
собою суттєво не відрізнявся, тоді як у здорових
донорів кількість ІК у СК достовірно (pU<0,001)
перевищувала таку в РС.
Отримані результати дають підстави для
припущення існування зв’язку між рівнем ІК в
СК та РГС і клінічними проявами ХІЗЗ ВДШ.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Т.А. ЗАЄЦЬ, С.В. ТИМЧЕНКО, Д.Д. ЗАБОЛОТНА,
О.Г. РИЛЬСЬКА, Т.В. СМАГІНА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА ВМІСТУ ІМУННИХ КОМПЛЕКСІВ У РОТОГЛОТКОВОМУ СЕКРЕТІ ТА
СИРОВАТЦІ КРОВІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ ТА ЗДОРОВИХ ДОНОРІВ
Враховуючи зростання інтересу до ролі
вірусів в ґенезі хронічних інфекційно-запальних
захворювань верхніх дихальних шляхів було
проведено одночасне дослідження вмісту імунних комплексів (ІК) у ротоглотковому секреті
(РС) та сироватці крові (СК) хворих на хронічний тонзиліт (ХТ) та клінічно здорових донорів.
Мета роботи – зіставити показники кількісного вмісту ІК у рідинах організму у хворих
на ХТ та здорових донорів в залежності від наявності у них в крові анамнестичних антитіл класу G (АТ) до аденовірусу (Аd) або респіраторносинтиціального вірусу (РСВ).
Досліджено зразки ротоглоткового секрету (РС) та сироватки крові (СК) 41 хворого на
хронічний тонзиліт (ХТ) в стадії ремісії та 20
клінічно здорових донорів. Вміст ІК у СК та РС
визначали осадовим методом з застосуванням
поліетиленгліколю згідно з рекомендаціями
Ю.А. Гриневича, А.Н. Алферова (1981). Статистичну обробку одержаних результатів проводили з застосуванням двобічного критерію «U»
Манна-Уітні за допомогою пакету програмного
забезпечення для біометричних досліджень
WinPEPI.
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Результати наводили у вигляді значень
середнього арифметичного (М), медіани (Ме) та
меж коливань показника у квартілях (Q25-Q75).
Показано, що у клінічно здорових донорів
вміст ІК у СК суттєво перевищував такий у РС
незалежно від наявності або відсутності у них в
крові АТ проти Аd та без АТ до РСВ. У пацієнтів, що мали АТ до РСВ рівень ІК у СК перевищував такий у РС на рівні тенденції.
При розподілі хворих з ХТ на 4 підгрупи
в залежності від наявності або відсутності АТ до
Аd або РСВ встановлено, що в жодній з них не
було суттєвої різниці між вмістом ІК у РС та
СК.
Порівняння аналогічних підгруп пацієнтів
з ХТ та здорових донорів як з, так і без АТ до
відповідного вірусу виявило, що і за наявності
АТ до РСВ, і без неї вміст ІК в СК хворих на ХТ
був суттєво меншим за такий у контролі і становив відповідно (М=33.8, Ме=28.0, Q25-Q75 =
19.5-48.0) од. опт. щільн. та (М=36.3, Ме=36.5,
Q25-Q75=24.0-45.0) од. опт. щільн.. Достовірно
меншим (pU=0,000) за відповідні контрольні
значення був і рівень ІК в СК осіб з ХТ, що не
мали АТ до Аd. За наявності АТ до Аd у пацієн-

77

тів з ХТ вміст ІК в СК виявляв лише тенденцію
до зменшення.
Незалежно від контакту з обома розглянутими респіраторними вірусами рівні ІК в РС
хворих на ХТ і здорових донорів у відповідних

підгрупах не відрізнялись. Також не виявлено
суттєвих розбіжностей у рівнях ІК і в РС і в СК
між підгрупами пацієнтів з ХТ при наявності
або відсутності у них в крові АТ до відповідного
респіраторного вірусу.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Л.Д. КРИВОХАТСКАЯ, Т.В. СИДОРЕНКО, О.Г. РЫЛЬСКАЯ,
М.Д. ТИМЧЕНКО, В.И. ЛЕВАНДОВСКАЯ (КИЕВ, УКРАИНА)
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА ЛИЗАК
Лизоцим содержащий антисептик локального действия лизак – это комбинированный
препарат с хорошо выраженным местным антисептическим, антибактериальным и противогрибковым действием. За последние годы при
исследовании иммунологических механизмов
терапевтического действия препарата были получены данные о его влиянии на продукцию интерферонов, активацию естественных цитолитических клеток, а также показано его влияние на
подавление активности ДНК-содержащих вирусов: аденовируса 2 типа и вируса герпеса 2 типа.
Целью данного фрагмента работы было изучение
восстановления структуры и количества клеток
эпителиального и мезенхимального рядов в условиях in vitro, а также влияние препарата на продукцию фактора роста – трасформирующего
фактора роста (TGF-1β), который отражает активность репарационных процессов.
Исследования были проведены по трем направлениям. Первое состояло в том, что клетки
эпителиального происхождения (эпителий почки
зеленой африканской мартышки – Vero) подвергали кратковременному – 10 мин. воздействию вируса герпеса человека 2 типа (ВГЧ-2) и затем отмывали в среде 199 (ПАН-Эко, РФ), добавляли
препарат в разведения от 1:10 до 1:64, инкубировали при 370С (ЕС-160, Турция) в течение 10 мин.
Вторая группа клеток для исследований
была представлена клетками мезенхимального
происхождения – перитонеальными базофилами
крыс (ПБ), которые получали при введении в
брюшную полость животных гемоцеле. Культуру клеток ПБ в 0,5 мл среды 199 обрабатывали
0,1% раствором декстрана в течение 30 мин,
подкрашивали метиленовым синим и подсчитывали количество клеток с явлениями цейоза
(волнистость мембран) на 200 ПБ, в контроле
вместо декстрана добавляли 0,1% раствор глюкозы. После этого добавляли 0,05 мл препарата
лизак (125 мкг/мл) и вновь производили подсчет

клеток с явлениями цейоза на 200 ПБ. Высчитывали различия между опытом и контролем при
добавлении препарата и без него,
В третьем исследовании использовали
клетки небных миндалин от 12 больных хроническим тонзиллитом, которым по показаниям
было проведена тонзилэктомия. Клетки приготавливали, механически измельчая ткань, взвешивали в среде 199 с добавками (эмбриональная
сыворотка телят – 5%, глютамин 290 мкг/мл,
2мМ Hepes и 50мкг/мл ципринола, реактивы
Serva (Германия) и КРКА (Словения). К 2 млн.
клеток миндалин в 1 мл среды 199 добавляли 50
мкл раствора препарата, как в предыдущем опыте, инкубировали в условиях термостата 18 часов, центрифугировали в центрифуге с охлаждением EF800R (Турция) 40С при 105 g 10 мин. Собирали надосадочную жидкость, в которой определяли содержание ростового фактора TGF-1β,
используя реактивы ООО Цитокин (РФ) и иммуноферментный анализатор Lab line (Австрия). В
контроле вместо препарата добавляли аналогичный раствор крахмала. Кроме того в осадке, как в
опытных, так и контрольных образцов определяли жизнеспособность клеток в пробах с трипановым синим. Статобработка проведена с применением одностороннего критерия U Вилкоксона
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что препарат лизак способствовал
восстановлению количественного состава как
эпителиальных клеток (клетки Vero), так и перитонеальных базофилов и клеток лимфоидного
ряда (лимфоциты небных миндалин). Кроме
того воздействие препарата способствовало восстановлению структур мембран как эпителиальных клеток так и ПБ. Повышение продукции
ростового фактора – TGF-1β является подтверждением цитологических исследований, поскольку его продукция осуществляется Т-reg
(регуляторным) лимфоцитами и способствует
репарации поврежденных тканей.
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Н.С. МІЩАНЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
КІНЕТОЗИ (СТАНИ УКАЧУВАННЯ): СУЧАСНІ ПІДХОДИ
ДО ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
Актуальність. Кінетози (з грецької –
kinesis – рух) – патологічні гострі стани у людини, які виникають внаслідок підвищених та
тривалих перевантажень кутових та лінійних
прискорень руху. Кінетози відомі з глибокої
давнини. Їх колись називали хворобами руху.
Наприклад, морська хвороба, клініка котрої була описана лише у XIX столітті, висотна, вібраційна, метеозалежна та інші хвороби, які були
описані у ХХ столітті. У цивілізованих країнах
кінетози досить часто фіксують в осіб працездатного віку (понад 30%), тобто у кожної 3-4 людини. Ними переважно страждають жінки.
Причини кінетозів, не дивлячись на значну їх поширеність, до сих пір до кінця не досліджені. Більшість авторів вважають, що невідповідність аферентації між зоровою, вестибулярною та сомато-сенсорною системами під дією
складних прискорень при різних видах руху, є
однією з основних складових їх виникнення.
Людина зберігає адекватну орієнтацію у просторі, утримує рівновагу та тіло у потрібному
положенні завдяки злагодженим діям вищеназваних сенсорних систем. Описані такі форми
кінетозів:
1) нервова або неврологічна, основним
симптомами якої є вестибуло-сенсорна реакція у
вигляді ілюзорного головокружіння різного характеру та ступеню прояву, розлади статикокінетичної функції рівноваги, відчуття болю у
голові та важкості у ній різної інтенсивності,а
також сонливість. Можуть виникати психічні та
когнітивні порушення з втратою свідомості (часткової чи повної);
2) шлунково- кишкова, при якій при підвищених та тривалих рухових навантаженнях
наступають патологічні вестибуло-вегетативні
порушення у вигляді непереносимості запахів
(наприклад, тютюнового диму, вихлопних газів,
чи інших), а також спотворених смакових розладів з нудотою, блювотою;
3) серцево-судинна, яка характеризується
підвищенням або значним зниженням артеріального тиску, аритмією, вираженою тахікардією
або брадикардією, значною пітливістю, судинним колапсом. Така форма кінетозів потребує
невідкладної медичної допомоги;
4) змішана, коли патологічні вестибулосенсорні та вестибуло-вегетативні симптоми
проявляються у різних комбінаціях. Ця форма є
найчастішою. При ній наступає значна загальна
слабкість та значне погіршення самопочуття
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внаслідок різноманітних вестибулярних розладів, при яких необхідні негайні засоби медичної
корекції.
Розвитку кінетозів можуть сприяти: черепно-мозкові травми, нервові, вушні, пухлинні,
серцево-судинні, ендокринні та інші захворювання.
Відмічено, що діти першого року життя
не схильні до кінетозів, бо у них нема невідповідності між зоровою та вестибулярною аферентацією. Розвиток динамічно-просторової орієнтації починається з моменту участі вестибулярної та зорової систем, коли дитина вчиться стояти та ходити. Після року-півтора життя дитини
аж до статевого дозрівання (12-16 років) дуже
часто (до 60%) фіксується індивідуальна схильність до різновидів кінетозів через підвищену
збудливість вестибулярної системи та недостатню іі тренованість.
В осіб пенсійного віку кінетози виникають рідше. Зі збільшенням віку знижується збудливість вестибулярної системи, тому на перший план виступають статико-координаційні
розлади, частота яких досягає до 80%.
Мета роботи – визначити та підвищити
у сучасних умовах тактику комплексного лікування та профілактики кінетозів.
Завдання – дослідити ефективність алопатичних, гомеопатичних медикаментів, а також
гірудотерапії та лікувальної фізкультури при
різновидах кінетозів.
Матеріал та методи обстежень. Обстежено 117 осіб віком 18-47 років до та після
лікування впродовж трьох останніх років
(2015-2017), які звертались до ДУ «Інститут
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
НАМН України» з приводу різних форм укачування. Із них було 36 чоловік та 71 жінка.
Ці пацієнти умовно розподілені, залежно
від різновиду кінетозу, на 4 групи. До 1-ї групи
включено 26 осіб віком від 18 до 30 років, у
яких визначена неврологічна форма кінетозу. До
2-ї групи включено 19 осіб з шлунковокишковою формою, до 3-ї – 17 осіб від 35 до 47
років з серцево-судиними проявами кінетозу, а
решта 55 пацієнтів увійшли до 4-ї групи зі змішаною формою кінетозу.
Варто акцентувати, що у 69 осіб із 117
пацієнтів у дитинстві не могли гойдатись на
гойдалках, дивитись вниз з висоти, не любили
фізкультуру через дискомфорт у загальному
самопочутті. У 48 осіб виявлена вушна патоло-
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гія – хронічний гнійний середній отит у 39 випадках, у 9 – отосклероз.
Вивчали цілеспрямовано скарги у динаміці, враховуючи анамнестичні дані, проводили
огляд ЛОР органів. Вестибулометрію та аудіометрію здійснювали на 3 день після гострого
стану кінетозу (укачування). У разі необхідності
призначали додаткові методи обстеження (УЗД,
КТ, МРТ, бактеріологічні, вірусологічні, імунологічні).
При лікуванні та профілактиці необхідно
враховувати 3 види патологічних вестибулярних
реакцій:
1) вестибуло-сенсорні суб’єктивні – головокружіння, порушення орієнтації у просторі,
що відбуваються на рівні кори мозку. Вони можуть створити небезпеку при виконанні точних
робіт, порущуючи працездатність та нерідко
призводячи до техногенних аварій чи катастроф.
Вони піддаються тренуванню,лежать в основі
рухової пам’яті;
2) вестибуло-соматичні об’єктивні – розлади рівноваги, вестибуло-окуломоторні реакції у вигляді спонтанного чи позиційного ністагмів різної спрямованості, що підтверджують
суб’єктивні сенсорні реакції. Вони мають важливе діагностичне значення при виявленні явних, прихованих та латентних різновидів вестибулярних розладів;
3) вестибуло-вегетативні об’єктивні –
виникають за умов двобічного чи асиметричного зростання чи зниження чутливості вестибулярної системи при захворюваннях, або за умов
підвищення навантажень на неї. Вони викликають зміни з боку систем: серцево-судинної (артеріального тиску, ритму серця); дихальної (затруднення дихання); нервової (головний біль та
слабкість); травної (нудота та блювота), що разом зумовлює важкий симптомокомплекс гострого стану вестибулярної дисфункції.
Застосована нами у комплексі така тактика лікування та профілактика кінетозів:
а) психологічна – зняти страх, тривогу,
дати надію на облегшення чи ліквідацію гострого стану укачування та створити умови для зручного положення пацієнта;
б) медикаментозна – у першу чергу призначити препарати для зменшення прояву вестибулярних розладів з урахуванням форми кінетозу;.
в) лікувальна фізкультура – для покращення та стабілізації функції рівноваги.
При неврологічній формі кінетозу з переважанням процесів збудження застосовували
медикаменти, що блокують патологічні імпульси. Серед цієї групи медикаментів найбільш відомі – кавінтон (вінпоцетин), пентоксифілін
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(трентал), бетагістинові препарати – бетасерк та
його аналоги вестибо, вестинорм, а також седативні препарати: седатив ПЦ, фітопрепарати, та
антигістамінні препарати третього покоління –
еріус, лоратадін, кларітідін чи їх аналоги. При
переважанні тормозних процесів неврологічної
форми кінетозу добре зарекомендував себе гомеопатичний препарат вертигохель у краплях чи
ін’єкціях за відповідними схемами, ноотропні
препарати – ноотропил, пірацетам, танакан та
інші.
Не втратили своєї актуальності антихолінестеразні препарати: стугерон, циннаризін для
зняття патологічних вестибуло-сенсорних та
вестибуло-вегетативних реакцій.
Пацієнтам зі шлунково-кишковою формою кінетозу з явищами нудоти та блювоти
призначали внутрішньом’язево 0,5 або 1,0 мл
атропіну (церукал не знімає цих патологічних
вестибуло-вегетативних явищ, викликаних ВД, а
тільки – при розладах органів травлення іншого
ґенезу).
Варто підкреслити, що препарати осетрон
та ондансетрон (антагоністи серотонінових рецепторів) не варто у таких випадках призначати.
Активно знімаючи нудоту та блювоту центрального ґенезу при променевій терапії, хіміотерапії,
після тривалого загального наркозу, вони можуть посилити головокружіння, порушення рівноваги, головний біль. Це відображено в інструкціях по їх застосуванню.
Серцево-судинна форма кінетозу потребує невідкладної медичної допомоги. При ній
необхідна корекція артеріального тиску, явищ
тромбозу або його профілактику .
Для зняття гострого стану кінетозу на тлі
зниженого артеріального тиску, ефективна суміш І.Б. Солдатова: Атропін 0,1% - 0,5 або 1,0
мл; Кофеїн 10% - 1,0 мл; Піпольфен 2,5% - 2,0
мл в одному шприці внутрішньом’язево, через
5-6 годин можна повторити. Коли стан укачування виник при підвищеному артеріальному
тиску, застосовували наступну суміш І.Б. Солдатова: Атропін 0,1% - 0,5 або 1,0 мл; Платифілін 0,2% - 1,0 або 2,0 мл; Піпольфен 2,5% - 1,0
або 2,0 мл в одному шприці внутрішньом’язево.
Змішана форма кінетозу відзначається
складним та важким перебігом. Тому при наданні негайної допомоги требу уважно стежити
за вестибулярними функціями та у перше чергу
призначати препарати швидкої допомоги для
корекції життєво важливих систем:серцевосудинної, дихальної, органів травлення з внутрішньовенними та внутрішньом’язевими методами введень Після покращення загального стану для стабілізації самопочуття застосували вищеназвані таблетовані медикаменти.
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Паралельно для ліквідації запального
(гнійного) процесу при вушній патології необхідне сануюче хірургічне лікування, видалення
пухлини вуха чи скроневої кістки, а також хірургічне лікування травматичних ушкоджень вуха,
скроневої кістки та головного мозку з призначенням знеболюючих, антибактеріальних препаратів у післяопераційному періоді.
Часто хороший та незамінний ефект для
профілактики та лікування кінетозів дають сеанси гірудотерапії (терапія медичними п’явками,
як різновид натуропатії та гомеопатії). Секрет
медичних п’явок має здатність нормалізувати
процеси збудження та тормозу в організмі, у
тому числі при цих станах. Крім того, секрету
п’явок властива сильна протизапальна, протинабрякова та корегуюча дії при різних змінах в
організмі. Водночас гірудотерапії притаманні
цілий ряд переваг перед медичними препаратами. Медичні п’явки виявляють комплексну дію
на організм, налагоджуючи роботу всіх систем
та водночас стимулюючи цілий ряд механізмів в
організмі. Є ще одна дуже важлива особливість
гірудотерапії, на яку варто акцентувати увагу.
Вона нормалізує порушення міжсистемних взаємодій в організмі, чого не можна досягти ніякими іншими засобами медикаментозної терапії.
Для профілактики вродженої чи набутої
схильності до укачування у даний час є значна
кількість препаратів, які успішно не допускають
розвиток неприємних симптомів укачування. До

них найбільшою популярністю користується
вищеназваний препарат вертигохель, а також
інші: коккулін, драмін, сієль, авіамарин, емесет.
Вони мають виражену протиблювотну дію, підвищують активність нервових, у тому числі вестибулярних функцій до екстремальних фізичних
та психічних перевантажень.
Після зниження або ліквідації патологічних вестибуло-сенсорних, вегетативних та вестибуло-соматичних реакцій (зокрема, спонтанного ністагму) треба обов’язково застосувати
для покращення функції статичної та кінетичної
рівноваги реабілітаційні заходи у вигляді дозованої лікувальної фізкультури.
Для покращення функції рівноваги застосували реабілітаційні заходи у вигляді дозованої
лікувальної фізкультури. Вона проводиться для
формування у відповідних структурах головному мозку умовних рефлекторних реакцій, які
здатні компенсувати порушену функцію рівноваги. Вправи необхідно виконувати до тих пір,
поки не сформується компенсаторний механізм
та стабілізується чи нормалізується функція рівноваги. Для цього необхідно поступово збільшувати інтенсивність вправ та виконувати їх
при відкритих та закритих очах.
Дані літератури та власні спостереження
вказують, що при наполегливому щоденному
регулярному тренуванні завжди досягається позитивний результат, що значно підвищує життєдіяльність та якість життя людини у напруженому ритмі сьогодення.

© Н.С. Міщанчук, 2018

О.Є. МОСКАЛИК, З.О. ГУК-ЛЕШНЕВСЬКА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА,
ЯК ОДНА ІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ ГОЛОСУ
У ОСІБ ГОЛОСОМОВНИХ ПРОФЕСІЙ
Голос є одним із інтегральних показників
здоров’я людини, стан якого обумовлений діяльністю різних систем організму. Порушення
голосової функції погіршує якість життя людини, впливаючи на міжособистісні відносини, і
створюють труднощі в роботі, особливо в осіб
голосомовних професій (Орлова О.С.). Згідно
даних літератури, у структурі різних голосових
порушень функціональні порушення складають
50-62% (Ю.С. Василенко). Ряд авторів вказують
на тенденцію до зростання кількості функціональних розладів голосу, особливо їх хронічних
форм (Шидловська Т.А.). Відомо, що пацієнти із
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даними розладами потребують комплексного
обстеження, з метою виявлення причини, хоча
інколи у них є скарги тільки на порушення якості голосу.
Мета дослідження: дослідити наявність
ГЕРХ (гастроезофагеальнарефлюксна хвороба)
у пацієнтів із функціональними розладами глосу
для визначення оптимальної діагностичнолікувальної тактики.
Матеріали та методи дослідження:
Обстежено 40 пацієнтів, осіб голосомовних
професій, віком від 19 до 75 років із функціональними розладами голосу. Серед них 23 жінки і
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17 чоловіків. Дослідження включало: опитування скарги хворих, із використанням опитувальника Voice Handicap Index (VHI),детальний збір
анамнезу хвороби та життя пацієнтів; ендоскопічне дослідження ЛОР органів, ларингостробоскопічне дослідження гортані із визначенням
часу максимальної фонації (ЧМФ) голосових
складок, pH-метрія шлунку, фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС).
Результати дослідження. Усі 40 досліджених пацієнтів відносилися до осіб голосомовних професій (вчителі, священики, вокалісти,
студенти консерваторії, екскурсоводи, тощо).
Усі вони скаржилися на швидку втому та осиплість голосу, що посилювалася після голосового
навантаження, зменшення витривалості голосу.
Крім цього, 18-ть пацієнтів відмічали сухість,
подразнення та «комок» у ділянці гортані; 14-ть
пацієнтів скаржилися на больові відчуття у ділянці гортані під час та після голосового навантаження; 8-м пацієнтів відмічали задишку при
голосовому навантаженні.
При об’єктивному обстежені органічних
уражень гортані не виявлено у жодної особи.
Голосові складки у всіх пацієнтів були рухомі
при фонації, але змикалися не на всьому протязі, утворюючи продовгувату щілину на всьому
протязі у 14-ти пацієнтів; трикутну у задніх відділах – у 18 пацієнтів, та у 8 змикалися на всьому протязі. Слід відмітити, що у останніх 8 пацієнтів був скорочений час максимальної фонації. При стробоскопічному обстежені у всіх випадках відмічалася асинхронність роботи голосових складок. У 21 випадку відмічалася гіперемія та набряк слизової оболонки міжчерпаловидного простору. Дані пацієнти були скеровані

на консультацію до гастроентеролога. У 15 із
них виявлено клінічні ознаки диспепсії, про які
вони раніше не повідомляли, оскільки не вважали їх пов’язаними з проблемами із голосом. Зокрема, у 10 пацієнтів була періодична печія, кислі відрижки, відчуття кислоти в роті в ранішній
час, схильність до закрепів і за результатами
pH-метрії – виражена гіперацидність (кислий
рефлюкс); у 5 хворих – гіркота у роті, гіркі відрижки, чергування закрепів із проносами, при
pH-метрії – гіпоацидність (лужний рефлюкс). За
даними ФЕГДС, у всіх 15 пацієнтів були ознаки
різних форм езофагіту, у 5 з них відмічено дуодено-гастральний рефлюкс жовчі, як причину
лужного рефлюксу. Ще у 6 осіб не було жодних
скарг, які б свідчили про наявність рефлюксу на
рівні стравоходу, проте результати pH-метрії
свідчили про наявність у них помірної гіперацидності. Усі 40 пацієнтів пройшли курс комплексного лікування, що включало в себе: голосовий
режим, фонопедичні заняття, інстиляції в гортань вітамінних препаратів. Крім цього, 21 пацієнт, у кого було діагностовано ГЕРХ, виконували відповідні рекомендації, щодо модифікації
способу життя та були проліковані за стандартами лікування ГЕРХ із позитивним терапевтичним ефектом.
Висновки: Отже, при детальному обстежені 40 пацієнтів, осіб голосомовних професій
із дисфоніями у 21 (52,5%) було діагностовано
ГЕРХ, тому функціональні розлади голосу можна розцінювати як один із позастравохідних
проявів даної хвороби, на що слід звертати увагу лікарям-оториноларингологам та фоніатрам
при комплексному обстеженні пацієнтів із дисфоніями.

© О.Є. Москалик, З.О. Гук-Лешневська, 2018

М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН, Р.В. СТОЕВ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РОНХОПАТИЕЙ И СОАС
Введение. Из всех разнообразных расстройств дыхания во сне наиболее распространенным и актуальным на сегодняшний день является синдром обструктивного апноэ сна
(СОАС), ранее известный как «пиквикский синдром». СОАС является синдромальным состоянием, в котором выделяют «триаду» симптомов:
храп (у 95% пациентов), апноэ во сне и дневную
сонливость.
Актуальность. Многочисленные мировые исследования показали, что распространен-
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ность СОАС в общей популяции колеблется в
пределах 3%. По данным Висконсинского исследования, при использовании строгих критериев диагностики, распространенность СОАС
среди мужчин средних лет составила 4%, а среди женщин – 2%. В популяции людей старше 60
– 28% и 20% соответственно. От проблем, связанных с СОАС, ежегодно в мире погибает около 38 000 человек.
Привычным, т.е. почти еженощным, храпом страдают около 40% мужчин и 24% женЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

щин. В 30-летнем возрасте храп встречается у
20% мужчин и 5% женщин, а в возрасте 60 лет –
60% и 40% соответственно. Учитывая вышеописанные факты можно говорить об актуальности
рассмотрения данного вопроса.
Цель. Изучить особенности таких нозологических форм как ронхопатия и СОАС. Выбрать правильную тактику при лечении данной
патологии врачом оториноларингологом.
Материалы и методы.
Для лечения данной патологии в ЛОРклинике ЗГМУ используется метод радиочастотной
увулопалатопластики
аппаратом
CelonLab ENT.
За последние два года прооперирован 21
пациент с ронхопатией возрастом от 18 до 71
года. Среди них: женщин – 3 (14,2%), мужчин –
18 (85,5%). СОАС отмечался у 6 (28,6%), нарушение носового дыхания – у 7 (33,3%), гипертрофия небных миндалин II-III ст. – 1 (4,8%).
Типы хирургических вмешательств, которые применялись:
- подслизистая радиочастотная термоабляция (РЧТА) мягкого неба – 9,
- микроувулопалатопалстика – 11,

- операции в полости носа (септопластика, кристотомия, вазотомия) – 7,
- интратонзилярная РЧТА небных миндалин – 1,
- электроувулотомия – 1.
Полученные результаты. Использование
методики радиочастотной термоабляции в борьбе с ронхопатией позволило у (13) 61,9% пациенов полностью устранить явления храпа, у (8)
38,1 % - значительно уменьшить их проявления.
У 5 пациентов с СОАС значительно уменьшилось количество остановок дыхания.
Выводы. Универсального метода борьбы
с храпом нет. Решение требует особого подхода
в каждом конкретном случае. Оперативному
вмешательству всегда должны предшествовать
специфические исследования, дабы исключить
синдром обструктивного апноэ сна средней и
тяжелой степени, что является противопоказанием к хирургическому лечению. Использование малоинвазивных методик, таких как РЧТА,
обеспечивает дозированное воздействие на глоточные структуры и приводит к хорошему
функциональному результату, что улучшает
качество жизни пациентов и их близких.

© М.И. Никулин, И.М. Никулин, Р.В. Стоев, 2018

М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
С СИНДРОМОМ ПОСТНАЗАЛЬНОЙ РИНОРЕИ
Синдром постназальной ринореи (СПР) –
клиническое проявление воспалительного процесса в верхних дыхательных путях, которое
приводит к затеканию слизи по задней стенке
глотки и развитию регулярного кашля, который
обусловлен механической стимуляцией афферентной дуги кашлевого рефлекса.
Причинами СПР служат различные заболевания:
Болезни ЛОР-органов:
- хронический ринит – катаральный, аллергический, вазомоторный;
- хронический синусит – бактериальный,
продуктивный, грибковый;
- искривление перегородки носа;
- хронический аденоидит, аденоидные вегетации;
- сумка Торнвальда.
Проблемы системы пищеварения:
- гастро-эзофагальный рефлюкс;
- дивертикулы, грыжи пищевода.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

Вредные привычки: алкоголизм, курение.
Клиническая картина:
- ощущение скопления густой слизи в
задних отделах полости носа и в носоглотке и
стекания её по задней стенке глотки;
- сильный кашель, вплоть до рвоты, особенно ночью и утром, при отсутствии патологических изменений в легких;
- отхождение слизистых сгустков оранжево-коричневого цвета; заложенность носа;
- зуд и жжение в носоглотке;
- головная боль, слабость.
При осмотре определяются скопления
слизи на дне полости носа, под задними концами нижних носовых раковин. При фарингоскопии – слизистые тяжи, тянущиеся из носоглотки
за мягким небом.
Учитывая полиэтиологичность и полиморфность клинических данных при СПР, необходимо проводить качественную диагностику заболеваний, проявляющихся этим симпто-
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мом. Помимо тщательного изучения жалоб,
данных анамнеза, физикального осмотра необходимо проводить бакпосев со слизистой оболочки, мокроты, консультации смежных специалистов аллерголога, гастроэнтеролога, невропатолога, пульмонолога. Обязательным является эндоскопический осмотр полости носа и
носоглотки, компьютерная томография. Только
такое многогранное обследование позволит
выяснить причину СПР и подобрать адекватную терапию.
Во многих случаях избавление или эффективная коррекция основного заболевания
помогает вылечить постназальный затек.
В ЛОР клинике ЗГМУ широко применяются малоинвазивные хирургические методики
для проведения коррекции внутриносовых и

глоточных структур с целью устранения этого
недуга. К ним относятся: подслизистые вазотомии нижних носовых раковин с использованием
радиочастотной термоабляции, ультразвуковой,
крио-деструкции, шейверной резекции. Широко
проводятся эндоскопические полисинусотомии
при бактериальных, грибковых и продуктивных
синуситах; различные виды септопластики; удаление сумки Торнвальда; аденотомии с использованием шейвера.
Проведение этих операций, которые направлены на санацию воспалительного очага,
восстановление нормального строения полости
носа и носоглотки, приведение в норму дренажа
и вентиляции околоносовых пазух, позволяет
снизить проявления СПР или же вовсе избавиться от этого синдрома.

© М.И. Никулин, И.М. Никулин, 2018

В.О. ОЛЬХОВСЬКИЙ, М.В. ГУБІН (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-ЕКСПЕРТНІКРИТЕРІЇ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ОЦІНКИ ТУПОЇ ТРАВМИ
ДЕЯКИХ ОРГАНІВ АПАРАТУ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ
Апарат зовнішнього дихання (АЗД),
включає в себе повітроносні шляхи, легені, грудну клітку із м’язами. Завдяки АЗД забезпечується нормальна життєдіяльність організму людини. Разом з тим,постраждалі з несмертельною
тупою травмою органів АЗД, розривами стінок
гортані, трахеї та паренхіми легенів, переломи
хрящів гортані та ребер,стають об'єктом судовомедичної експертизи живих осіб, яка проводиться в ході досудового та судового слідства.
Погляди фахівців судових медиків на застосування тих або інших кваліфікуючих ознак
тяжкості тілесних ушкоджень при судовомедичній оцінки зазначених травм,різняться,
про що свідчить аналіз спеціалізованих літературних джерел. Перш за все суперечливими є
погляди на те, які саме травми АЗД, необхідно
відносити до небезпечних для життя. Зокрема,
згідно «Правил судово-медичного визначення
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» (введені
в дію наказом МОЗ України №6 від 17.01.1995
р.),тупу травму гортані, трахеї, легенів необхідно відносити до тяжких тілесних ушкоджень
тільки при наявності небезпечних для життя
явищ, перелічених у п. 2.1.3 «о».
Метою даної роботи став аналіз клінікоекспертних критеріїв оцінки тупої травми деяких органів апарата АЗД у постраждалих при
експертизі живих осіб, для підвищення ефективності судово-медичної діагностики.
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В ході роботи для аналізу було за типологічним принципом відібрано 31 експертизу із
приводу тупої травми органів АЗД, яку проведено на протязі останнього року у відділі судово-медичної експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб Харківського обласного
бюро судово-медичної експертизи (ХОБСМЕ).
Загалом за цей період часу у даному відділі було
проведено 6700 судово-медичних експертиз із
приводу різних травм. За результатами проведеної роботи встановлено, що експертизи з приводу тупої травми органів АЗД складають 0,5 %
загальної річної кількості експертних досліджень при експертизі живих осіб. За механізмом
виникнення ушкоджень у переважної кількості
випадків – 28 (90,3 % спостережень) має місце
ударна дія тупих твердих предметів на шию та
ділянку грудної клітки.
При судово-медичній експертній оцінці
експертами встановлена наступна ступінь тяжкості тілесних ушкоджень:
1) Тяжкі тілесні ушкодження за критерієм
«небезпека для життя» «Правил…» встановлені
в1 випадку (3,2 % спостережень) закритої тупої
травми шиї з ушкодженням гортані з розвитком
механічної асфіксії,в 2 випадках (6,4 % спостережень) травми грудної клітки, із закритими
переломами декількох ребер, забиттям, розривом легенів, гемопневмотораксом та розвитком
травматичного шокатяжкого ступеня;
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

2) Ушкодження середнього ступеня тяжкості за критерієм «тривалість розладу здоров'я»
«Правил…», встановлені експертами у 1 випадку
(3,2 % спостережень) – закритої тупої травми шиї
з ушкодженням гортані, виникненням її поширеної посттравматичної гематоми та стенозу 2 ступеня, в 1 випадку (3,2 % спостережень)забою
легені, що ускладнився розвитком посттравматичної пневмонії. Разом з тим, в21(67,7 % спостережень) випадку до цього ступеня тяжкості експертами віднесені травми грудної клітки з переломами декількох ребер, у 3 випадках (9,6% спостережень) з переломами одного ребра. При цьому гемоторакс, пневмоторакс або гемо пневмоторакс встановлено в 12 випадках (38,7 % спостережень). При цьому в 3 випадках (9,6 % спостережень) при наявності гострої дихальної недостатності у одного постраждалого з тупою травмою шиї та у двох з травмою грудної клітки, про
наявність якої зазначено у експертних висновках,
можливо все ж таки було віднести до тяжких тілесних ушкоджень за критерієм «небезпека для
життя», відповідно до п. 2.1.3 «о»«Правил…»;
3) Легкі тілесні ушкодження, встановлені
експертами в 2 випадках травм гортані (6,4%

спостережень) з розвитком гострих посттравматичних ларингітів. У цих експертизах у експертів не було достатніх даних про кінцеві результати ушкоджень гортані необхідних для судовомедичної оцінки досліджуваної травми. Додаткових контрольних діагностичних досліджень,
зокрема стробоскопії гортані, фоніатричного
дослідження експертами в ході експертиз не
було проведено. У цих випадках, при відсутності відомостей про кінцеві результати травми та
неможливість провести експертами додаткові
дослідження, необхідно було відмовитися від
визначення ступеня тяжкості вказаних тілесних
ушкоджень.
Таким чином аналіз проведених спостережень дозволив прийти до висновків, що подальшою перспективою даного дослідження є
виявлення та обґрунтування чітких діагностичних ознак для судово-медичної оцінки травм
органів АЗД, що виникають від дії різних зовнішніх факторів. Отримані клініко-експертні
критерії стануть основою для фахівців в галузі
судової
медицини,
для
підвищення
об’єктивності та доказової цінності експертних
висновків.

© В.О. Ольховський, М.В. Губін, 2018

Т.М. ОСАДЧА, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, А.А. ЛАЙКО, Л.М. РУДЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ ВПЛИВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ
І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ
Наявність у пацієнта хронічного тонзиліту (ХТ) і цукрового діабету 1 типу (ЦД-1) є
складною патологією, особливо у дитячому віці.
Ці захворювання взаємно обтяжують перебіг
один одного, а саме: загострення ХТ, яке досить
часто потребує антибактеріального лікування у
пацієнтів сприяє більш тяжкому перебігу основного захворювання з підвищенням рівня показника тяжкості хвороби ЦД-1 – гліколізованого
гемоглобіну (HbA1c), виникненням кетоацедозу, що призводить до значного погіршення якості життя пацієнтів. В свою чергу під впливом
соматогенних чинників можуть виникати і серйозні відхилення у функціонуванні нервової
системи і психіки пацієнта.
Метою нашої роботи було виявити емоційні порушення у дітей, хворих на ЦД-1 і ХТ
шляхом застосування психодіагностичних методик та порівняти результати отримані нами
після впровадження адаптованих психологічних
методів корекції для дітей даної патології з меЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

тою нівелювання чи зменшення проявів психічних порушень.
Протягом 2013-2017 років у ендокринологічному відділенні Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» нами було
проведено діагностичне обстеження 152 дітей,
віком 7-12 років, хворих на ЦД-1 та ХТ і виявлено, що 94 дитини мають характерні психологічні порушення (агресія, тривожність, виснаження, страхи та ін.), що становило 61,8% від
загальної кількості обстежуваних нами дітей.
Для дослідження психологічного стану дітей
нами було застосовано діагностичні методики
(вивчення фрустраційних реакцій С. Розенцвейга, проективна методика «Кактус» та «Неіснуюча тварина»), які логічно доповнюють одна одну, і є легкими щодо адаптації для дітей даної
вікової категорії у лікувальних закладах.
Діти, які брали участь в дослідженні були
розподілені на дві групи експериментальну (ЕГ)
n=45, якій застосовували психокорекційну про-
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граму та контрольну групи (КГ) n=49. Застосовували як індивідуальну, так і групову корекційну роботу.
Робота з дітьми даної вікової категорії починалася з індивідуальних корекційних занять,
тривалістю 15-20 хв. Заняття проводилися 2-3 рази
на тиждень і продовжувались 2-3 місяці. Наступний етап – проведення групових занять, які тривали 30 - 40 хв., 1-2 рази на тиждень (кількість дітей
у групі 4-5). Загальна тривалість психокорекційної
програми була розрахована на 1 рік.
При груповій психокорекції виконувалися
завдання на групову інтеграцію та психорегулюючі вправи. Використовували методи арт терапії (ізотерапія, музикотерапія, ігротерапія,
аплікація, ліплення та ін.).
Після застосування корекційної програми
середній показник агресивності за даною методикою у дітей ЕГ зменшився майже вдвічі
(21,7% проти 12,5%). Середній показник агресивності у дітей КГ суттєво не змінився. Після ко-

рекції у дітей ЕГ у 2рази зменшились прояви
захисної вербальної агресії (11% проти 5%) дітей та спонтанної агресії – (11,5% проти 6,5%).
Також зменшився агресивний самозахист (17%
проти 7%). Значних змін у дітей контрольної
групи не спостерігалось.
Таким чином, спостереження за дітьми,
хворими на ЦД-1 і ХТ протягом шести місяців
після завершення корекційної програми показали, що діти навчилися реагувати на негативні
ситуації (медичний персонал, медичні маніпуляції) менш агресивно, більш витримано сприймати фруструючі ситуації. Крім того, у дітей
покращилися міжособистісні стосунки, вони
стали з більшим розумінням ставитися до почуттів і вчинків інших дітей, підвищилася їхня
готовність до колективної форми діяльності.
Безсумнівним досягненням психокорекційної
роботи було те, що вона комплексно вплинула
на зміни в трьох головних сферах: інтелектуальній, емоційній та вольовій.
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М.А. ПАЛІЙ, С.А. ЛЕВИЦЬКА, С.Д. АНДРУШКО (КИЇВ, ЧЕРНІВЦІ; УКРАЇНА)
PANDAS-СИНДРОМ – НОВИЙ ПОКАЗ ДО ТОНЗИЛЕКТОМІЇ?
PANDAS-синдром отримав свою назву як
акронім від Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections і характеризується швидким розвитком у
дитини обсцесивно-компульсивних розладів або
різноманітних тиків після перенесеної стрептококової інфекції горла, в тому числі скарлатини.
В основі розвитку синдрому є ауто-імунна реакція, при котрій антитіла, що виробляються у
відповідь на стрептококу інфекцію, вражають
нервові клітини. Слід зазначити, що сам синдром описаний не так давно – наприкінці 20-го
століття, визнається не всіма дослідниками і
поки що не існує в міжнародній класифікації
хвороб МКБ-10.
Клінічна діагностика синдрому проводиться відповідно 5 критеріям Swedo, лабораторна – за допомогою діагностичної панелі Cunningham. Проте, серед науковців досі немає одностайної думки щодо прогностичної цінності,
чутливості і специфічності діагностичних критеріїв PANDAS. Диференційну діагностику синдрому слід проводити з іншими тиками (синдром Туретта), хореєю Сіденхайма. Оскільки
провідну роль в розвитку PANDAS відіграє
стрептококова інфекція горла, логічним було б
припустити, що основою лікування синдрому

повинні бути заходи, спрямовані на елімінацію
вогнища, зокрема тонзилектомія. Проте, в науково-метричній базі PubMed при пошуку за
ключовими словами «PANDAS-syndrome» і
«tonsillectomy» знайдено всього 6 публікацій. В
кожній з них доведена ефективність тонзилектомії при лікуванні дітей із PANDAS.
Під нашим спостереженням було двоє дітей, у котрих згідно з критеріями Swedo можна
діагностувати PANDAS-синдром. Вік обох дітей
– 8 років, батьки з точність до дня можуть чітко
вказати початок обсцесивно-компульсивних
розладів. У хлопчика мали місце нав’язливі кліпання очима, посіпування кінцівок, зміни почерку, девіації поведінки, різке зниження успішності навчання; у дівчинки – тики мімічних
м’язів. В обох дітей спостерігалися ознаки хронічного тонзиліту і високий титр антистрептолізину О. Хлопчику проведена тонзилектомія,
період спостереження після втручання складає 2
роки, батьки дівчинки утрималися від проведення операції.
Таким чином, при визначенні лікувальної
тактики у дітей із хронічним тонзилітом окрім
частоти стрептококових ангін до уваги слід брати наявність інших стрептокок-асоційованих
розладів, зокрема PANDAS-синдрому.

© М.А. Палій, С.А. Левицька, С.Д. Андрушко, 2018
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Н.В. ПИЛИПЮК, Т.А. ГОБЖЕЛЯНОВА, Д.Н. ПИЛИПЮК (ОДЕССА, УКРАИНА)
АЛГОРИТМЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ
Целью нашей работы являлась совершенствование алгоритма медикаментозного сопровождения восстановительных операций при
рубцовом ларинго-трахеальном стенозе используя предыдущий опыт, а также последние достижения фармакологии и физиотерапии.
Под наблюдением отделения с 2007 по 2017
находилось 43 больных с хроническими ларинготрахеальными стенозами различной этиологии, в
том числе и после онкологических операций. В
зависимости от локализации стенозирования им
были произведены пластические реконструктивновосстановительные операции с использованием
стентов и аутохряща. При стенозах ларинготрахеального сегмента 21 больному производилась
ларинготрахеопластика с имплантацией аутохряща
и стентированием, 12 пациентам – ларинготрахеопластика с односторонней аритенхордэктомией,
двум пациентам с трахеальными стенозами выполнялась циркулярная резекция трахеи с наложением
циркулярного трахеального анастомоза, 7 – пластика передней стенки трахеи аутохрящем. Больной, с
трахеопищеводным свищем, была произведена реконструкции трахеопищеводного участка.
Учитывая наличие сопутствующей патологии в исследуемых группах больных, а также

с целью повышения регенеративных процессов
в до- и послеоперационном периоде, им согласно антибиотикограмме и результатам биохимических исследований производилась специфическая и неспецифическая противовоспалительная терапия, коррекция белкового и электролитного обменов. При наличии воспалительных
изменений в окружающих тканях назначали
ферментные препараты местно, в виде фонофореза, и системно. Также в послеоперационном
периоде использовали цитокины, низкомолекулярные гепарины. Ежедневно производилась
смена трахеотомической трубки, туалет послеоперационной раны. Раз в три дня с целью контроля производилась фиброларинготрахеоскопия. Все больные на день выписки деканюлированы.
Таким образом, у больных, перенесших
реконструктивно-восстановительные операции
на гортани и трахеи, использование индивидуальных схем медикаментозной терапии позволило
исключить
осложнения
гнойновоспалительного характера в послеоперационном периоде и избежать повторных операций,
сократить длительность пребывания в стационаре.

© Н.В. Пилипюк, Т.А. Гобжелянова, Д.Н. Пилипюк, 2018

М.Б. ПІОНТКОВСЬКА, А.О. СУВОРКІНА (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ХРОНІЧНІ ДИСТРОФІЧНІ ФАРИНГІТИ У ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ:
ВВЕДЕННЯ В ПРОБЛЕМУ
Тривалість життя людини збільшилася завдяки інноваційним відкриттям ХХ-ХХІ віку, як
і значно пересунувся пенсійний вік жінок. Старість по даним ВООЗ настає після 85 років. Тому тривалість зрілого віку збільшується до 2025 років. Цей період повинен бути якісним та
повноцінним, особливо в житті жінки. До однієї
з маловивчених видів патології в сучасній оториноларингології, які важко піддаються діагностиці та лікуванню, відносяться хронічні фарингіти у жінок середнього та похилого віку, які
нерідко супроводжуються фарингоневротичним
синдромом, який дуже не люблять оперуючі
оториноларингологи [Пионтковская М.Б., Суворкина А.А., 2013, 2014, 2015; Яремчук С.Э.,
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2014; Кизим В.В., 2012, 2017]. Дана патологія
виникає у жінок у віці 45-60 років на тлі як фізіологічної, так і патологічної естрогенопенії, зустрічається у 30% випадків від усіх видів хронічних фарингітів [Пионтковская М.Б., Суворкина
А.А., 2015; Евчев Ф.Д 1990, 2014; Абизов Р.А.,
2011; Мельников О.Ф., 2014; Запорожец Т.Ю.,
2014].
Як правило, ця категорія хворих звертається до спеціалістів оториноларингологів амбулаторної ланки, неймовірна завантаженість
яких та недостатня обізнаність (публікації з цієї
проблеми недостатні у науково-практичній літературі, тематика проблеми не міститься в учбовій програмі з підвищення кваліфікації ТУ та
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ПАЦ), відсутність знань про цю патологію спеціалістів амбулаторної ланки змушують оториноларингологів згідно зі стандартом обстеження
хворих на ЛОР-патологію, виключити в останніх наявність запальних, незапальних та пухлинних захворювань глотки та гортані і спрямувати пацієнтів до ендокринологів, невропатологів, гастроентерологів та інших спеціалістів, в
подальшому не простежуючи інтегративну міждисциплінарну динаміку їх стану. У результаті
пацієнтки тривало обстежуючись акцентуються
на даній, у більшій мірі суб`єктивній симптоматиці, страждають психологічно (канцерофобія,
психосоматичні депресії та інше), тривалий час
залишаються без індивідуально підібраного лікування. Дана патологія носить специфічний
нав’язливий характер, може бути фоном для
розвитку пухлинної патології цієї області, особливо якщо поєднується з синдромом Пламмера-

Вінсона (гіпосидероз, ахлоргідрія, дисфагія)
[Евчев Ф.Д., Заболотный Д.И. 2014; Піонтковська та соавтори 2014, 2015, 2016].
На наш погляд, важкість та невдачі у лікуванні цих пацієнток пов’язані із недостатньою
оцінкою та значенням фізіологічних особливостей протікання хронічних фарингітів на тлі фізіологічних та патологічних вікових особливостей
[Пионтковская М.Б., Суворкина А.А. 2015]. Лікування хронічних катаральних, гіпертрофічних, атрофічних фарингітів широко освітлено у
багатьох джерелах літератури [Евчев Ф.Д., 1990;
Кизим В.В., 2012; Мельников О.Ф., 2014; Яремчук С.Э., 2014; Зайцев В.С., 2014; Журавлев
А.С., 2014; Запорожец Т.Ю., 2014].
Виходячи з вищевикладеного, ми вважаємо, що дана патологія заслуговує на більш глибоке вивчення та оптимізацію способів профілактики і лікування.

© М.Б. Піонтковська, А.О. Суворкіна, 2018

В.М. ПИСАНКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Б.М. МИРОНЮК, Л.А КУДЬ, С.В. ТИМЧЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРОД ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО
ВТРУЧАННЯ НА СТУКТУРАХ ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ
Найбільш частими хворобами глотки у віці
3-10 років є гіперпластичні процеси у структурах
лімфоглоткового кільця та найбільш розповсюдженим ефективним способом лікування даної
патології є оперативне втручання (аденотомія,
тонзилотомія), що негативно впливає на імунітет,
так як піднебінні мигдалики та глотковий є активними чинниками формування системної та локальної імунної відповіді. Це було доведено результатами клініко-імунологічних та клінікоморфологічних досліджень зарубіжними та вітчизняними авторами (Гаращенко Т.І., 1999; Бикова В.П., 1999, 2000 та ін.). Дані окремих дослідників про різні аспекти наслідків операцій на
структурах лімфоглоткового кільця свідчать також про необхідність проведення імунореабілітаційних заходів, що суттєво знижувало ризик
виникнення та поглиблення стану імунодефіциту
(Кайдашев І.П., 2003).
Метою нашої роботи було проведення
оцінки стану імунітету у дітей у віддалений період (через 1 рік після оперативного втручання
на структурах лімфоглоткового кільця). Під
спостереженням перебувало 48 дітей (25 хлопчиків та 23 дівчинки) віком від 5 до 8 років. Основну групу склали 40 дітей, яким попередньо в
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минулому році проводилось оперативне лікування з приводу гіпертрофії структур лімфоглоткового кільця. Контрольну групу (для імунологічних досліджень) склали 8 хворих без ознак
запальних захворювань ЛОР-органів (викривлення носової переділки, гіпертрофічний риніт,
сенсоневральна приглухуватість).
Нами було показано, що через 1 рік після
оперативного втручання на гіпертрофованих
структурах лімфоглоткового кільця клінічних
патологічних змін з боку ЛОР-органів не відмічалось. Кількість запальних захворювань верхніх дихальних шляхів не перевищувала 3 епізоди за рік. Імунологічні зміни в цей період проявлялись підвищенням рівня імуноглобулінів
класу М та ЦІК, зниженням IgA в сироватці
крові, що може розцінюватись, як крок до формування вторинного імунодефіциту та збільшення мікробного навантаження і первинної
імунної реакції. Мононуклеари крові пацієнтів
після операцій на мигдаликах лімфаденоїдного
кільця в умовах in vitro реагували підвищенням
γ-інтерферону та зниженням вмісту інтерлейкіну-4 в супернатантах після культивації ізімунофлазидом та імупретом і меншt при додаванні
імуноріксу. Можна також констатувати, що
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

оперативне втручання з приводу аденоїдних вегетацій тільки на нетривалий строк сприяло
зменшенню вмісту в РГС Лф, а згодом рівень
цих клітин знову зростав вище контрольних
значень. Це можна оцінювати як доказ того, що
хірургічне втручання не ліквідує причин, що
могли сприяти попередній гіпертрофії структур
лімфоглоткового кільця.

Як висновок, ми можемо засвідчити
про необхідність застосування деяких імунокоректорів, зокрема, згідно даних експерименту invitro, імупрету або імунофлазиду у дітей після проведення оперативного втручання на гіпертрофованих структурах лімфоглоткового кільця (аденотомії або/та тонзилотомії).

© В.М. Писанко, О.Ф. Мельников, Б.М. Миронюк, Л.А Кудь, С.В. Тимченко, 2018

О.Г. ПЛАКСИВИЙ, Є.М. ВОЄВІДКА, О.О. МАЗУР, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, Є.С. МЕЛЬНИК
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
З ПАРЕТИЧНОЮ ДИСФОНІЄЮ
Функціональні захворювання гортані – це
захворювання голосового апарату без органічних уражень. Функціональні порушення голосу
включають кілька нозологічних одиниць: паретична дисфонія, фонастенія, функціональна
афонія, а також спастична дисфонія. Перші три
форми характеризуються гіпотонусним станом
м’язів гортані і мають багато спільних ознак
клінічного перебігу, етіологічних і патогенетичних чинників, а також подібну тактику лікування. Дисфонія – це порушення частоти, сили і
тембру голосу. Функціональні порушення голосу діагностуються на основі аналізу скарг хворих, даних анамнезу, загально клінічне обстеження, перцептивної оцінки голосу, визначення
часу максимальної фонації та ін., непрямої ларингоскопії, ларингостробоскопії, мікроларингостробоскопії, спектрального аналізу голосу.
Характерною рисою всіх гіпофункціональних порушень голосу є непостійність ларингоскопічної картини та нерізко виражені клінічні ознаки захворювання з боку голосоутворюючого апарату. Тому діагноз конкретної форми
ФПГ ставиться лише на основі аналізу всіх даних комплексного обстеження обізнаним в даній галузі фахівцем. Однак попередній діагноз
функціонального порушення голосоутворення
можна поставити на основі загальноклінічного
дослідження, розширеної непрямої ларингоскопії та перцептивної оцінки голосу. Ларингостробоскопічна картина при гіпофункціональній
ларингоскопії – час фонації скорочено, при вимові високих або гучних звуків голосова щілина
не повністю закривається; слабкі фонаторні коливання голосових складок.
Причини паретичної дисфонії: голосове
навантаження під час ГРВІ, стресова ситуація,
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гормональна дисфункція, авітаміноз, хронічні
захворювання носа і БНП, хронічні захворювання глотки, перенапруження голосових м’язів.
Оскільки функціональні порушення голосу часто розвиваються на фоні невротичних розладів, а неврогенний фактор є одним з провідних етіологічних і патогенетичних чинників,
оцінка функціонального стану нервової системи
у таких хворих є обов’язковою. У разі необхідності до процесу лікування залучаються невропатологи, психіатри.
Виділяються гострі і хронічні форми функціональних порушень голосоутворення. Гострі
форми виникають раптово і тривалість захворювання обмежується 1 місяцем. При тривалості
захворювання понад 1 місяць воно переходить у
хронічну форму.
При тривалому перебігу захворювання
формуються стійкі порушення голосової функції з частими рецидивами, можуть розвинутися
ускладнення – міопатичні парези голосових
складок, витончення медального краю, формування вузликів, розвиток компенсаторної гіпертрофії вестибулярних складок та формування
псевдоскладкового механізму голосоутворення,
крововилив, “співочі” вузлики.
Діагностичний план при паретичній дисфонії:
1.Загальноклінічне
дослідження.
2.Непряма ларингоскопія з функціональними
навантаженнями. 3.Визначення часу максимальної фонації. 4.Перцептивна оцінка голосу.
5.Консультація фоніатра, який може самостійно
провести, а при необхідності зробити такі призначення: а) Мікроларингоскопія. б) Ларингостробоскопія, мікроларингостробоскопія. в) Спектральне дослідження голосу. г)Фіброларингоскопія.
д) Дослідження функціонального стану ЦНС
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(ЕЕГ). е) Консультація психоневролога, психіатра, невропатолога. є) Консультація ендокринолога (в разі необхідності в процесі лікування). ж)
Дослідження стану ССС, насамперед церебральної гемодинаміки (РЕГ, УЗДГ). з) Консультація
терапевта. и) Дослідження стану слухової функції. і) МРТ дослідження у випадку підозри на органічні ураження головного мозку.
При функціональних порушеннях голосу
медична допомога, зазвичай, надається амбулаторно. Більш ефективною вона є при умові надання допомоги кваліфікованим фоніатром, або
лікарем-отоларингологом, обізнаним у даній
галузі. Особам голосомовних професій видається листок непрацездатності на час лікування для
забезпечення дотримання голосового режиму.
При наявності ускладнень і тяжкого перебігу,
або ж у випадку гострого розвитку виражених
порушень медична допомога надається в умовах
стаціонару. Середня тривалість лікування становить 2 тижні, при хронічних формах і наявності ускладнень в середньому 1 міс. При суттєвому порушенні фонаторної функції хворі потребують її реабілітації після основного курсу лікування

Основні принципи лікування хворих з паретичною дисфонією. Усунення причини захворювання; виключення слухового контролю;
змащування гортані розчином Люголя, інстиляції в гортань вітамінних олійних сумішей, суспензії гідрокортизону на фізіологічному розчині та ін.; фіксація гортані; вібраційний масаж (510 сеансів) та стимуляція гортані (токи Бернараритм синкопа, мільгама в/м з поступовим переходом на таблетовану форму, препарати женьшеню, лимоннику, елеутерококу, пантокрину та
ін.); голкорефлексотерапія та гіпнотерапія. Доцільним в лікуванні є масаж шийного відділу
хребта та ЛФК.
Результатом надання медичної допомоги
може бути повне відновлення голосової функції,
її покращення, або ж досягнення ремісії – в залежності від форми, тяжкості перебігу захворювань та наявності ускладнень. Нерідко лікування
хронічних форм паретичної дисфонії потребує
проведення кількох курсів лікування. Окрім того хворі на хронічні часто рецидивуючі форми
паретичної дисфонії, а також особи голосомовних професій потребують спостереження у фоніатричному кабінеті двічі на рік.
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.О. МАЗУР, В.В. СУЧЕВАН, А.П. КУДРИК
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
АНАТОМОМОРФОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ДЕКОМПЕНСОВАНИЙ ТОНЗИЛІТ
З точки зору будови і фізіології піднебінних мигдаликів слід відмітити, що в піднебінних
мигдаликах є велика кількість первинних (1318) і ще більша кількість вторинних крипт (лакун), що значно збільшує поверхню органоїдних
утворень, спричиняючи ефективний контакт
антигенних субстратів з лімфоїдною тканиною,
що виконує функцію первинного бар’єру інфекції на початку дихального і травного шляхів. І в
цьому велика роль належить кріптолімфону, як
складової частини лакун.
Лімфаденоїдна тканина мигдалика складається з строми, паренхіми і фолікулів. Площа
поверхні лакун мигдаликів 300см2. Площа слизової оболонки глотки 45 см2. Основною анатомофункціональною одиницею піднебінного мигдалика є криптолімфон, в склад якого входить
просвіт крипти із її вмістом; сегмент епітелія
крипти, що приймає участь у лімфоепітеліальному симбіозі; лімфоретикулярна тканина; фолікул.
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Основними функціями піднебінних мигдаликів є імунна, кровотворна, рецепторна, інформаційна, функція підтримки бактеріологічного гомеостазу. На сьогоднішній день основними класифікаціями є такі: за Солдатовим, за
Луковським, модифікації останніх в різноманітних інтерпретаціях. Основними методами лікування є консервативне і оперативне. Консервативному лікуванню підлягають компенсовані і
субкомпенсовані форми хронічного тонзиліту та
декомпенсована форма тонзиліту у випадках
відмови від операції та наявності протипоказань
до хірургічного лікування. Основні види декомпенсації є: рецидиви ангін; паратонзилярні абсцеси; субфібрилітет тонзилогенного походження; ревмокардит; гломерулонефрит; тиреоїдит
та ін. які і є показами до тонзилектомії.
Аналіз гістологічних результатів свідчить
про те, що в мигдаликах при хронічному декомпенсованому тонзиліті виникають морфологічні
зміни, що ведуть до втрати ними бар’єрних влаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

стивостей. Відбуваються патологічні зміни і в
лакунах мигдаликів, спричиняючи порушення їх
функції. Встановлено, що лакуни значно розширюються, містять в своїх порожнинах велику
кількість інфікованого детриту і запального ексудату.
Останнім часом при хронічному тонзиліті
в деяких клініках почали використовувати часткове видалення піднебінних мигдаликів (тонзилотомію), кріотонзилотомію, втручання на піднебінних мигдаликах за допомогою низькочастотного ультразвуку, радіохвильового впливу та
високоенергетичного лазера з метою збереження мигдаликів як імунокомпетентного органа,
але ці методи викликають сумнів щодо їх ефективності та доцільності. З одного боку – руйнуються криптолімфони, а з іншого – в процесі
загоювання рубцюється ранева поверхня і лакуни, що порушує в майбутньому «помповий»
механізм та їх дренажну функцію.

Найбільш ефективним хірургічним методом лікування хворих на хронічний декомпенсовний тонзиліт, враховуючи грубі незворотні
зміни в мигдаликах, залишається двобічна екстракапсулярна тонзилектомія.
Що стосується консервативного лікування хворих на декомпенсовану форму хронічного
тонзиліту, то найбільш ефективним методом є
промивання лакун лікарськими засобами, гіпосенсибілізуюча, загальнозміцнююча терапія та
фізіотерапевтичне лікування.
Останнім часом для промивання лакун піднебінних мигдаликів позитивно зарекомендував себе розчин декасану, який має протизапальну, антимікробну та протигрибкову дію.
Пріоритет в лікуванні хронічного тонзиліту
на сьогоднішній день надається консервативним
методам лікування, хоча обов’язково повинен бути комплексний, індивідуальний підхід до лікувальної тактики в кожному окремому випадку.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НАЗОФАРИНГЕАЛЬНОЇ КАРЦИНОМИ
В ГЕНЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ
Новоутворення носової частини глотки
характеризуються різноманітністю морфологічних форм, що відрізняються за клінічним перебігом, гістогенезом, методам лікування та прогнозу. В теперішній час найбільш зручною в
практичному відношенні є класифікація РНГ
Micheau. Schminke Regaud.
1. Недиференційований рак носоглоткового типу (варіанти Schminke, Regaud, веретеноклітинний).
2. Плоскоклітинний рак (високо-, помірно-, низькодиференційний).
3. Аденокарцинома.
4. Цистаденоїдна карцинома.
5. Злоякісна мукоепідермоїдна пухлина.
6. Інші.
В даній класифікації недиференційований
рак носоглоткового типу розглядається як самостійна онконозологічна форма. РНГ переважно
зустрічається у двох морфологічних варіантах,
які принципово відрізняються між собою: плоскоклітинний рак (помірно- і низькодиференційний) та недиференційований рак носоглоткового
типу (лімфоепітеліома). В 1921 р. А.Schminke,
С.Regaud незалежно один від одного описали
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

пухлину, яка складається з ретикулярної тканини та епітеліального ретикулума в поєднані з
лімфоїдними елементами. Тому ця пухлина стала називатися «лімфоепітеліома». Пізніше в гістологічних класифікаціях цю пухлину стали
називати
назофарингеальною
карциномою
(НФК). Лімфоепітеліома (синоніми: пухлина
Шмінке, синцитіальна карцинома, перехідноклітинний рак) – злоякісна пухлина глотки, різновид плоскоклітинного раку, в якому лімфоцити
переважають над пухлинними клітинами. Лімфоепітеліома має епітеліальний ґенез, уражає
ротову та носову частини глотки. НФК зустрічається частіше у віці 30-40 років, але може бути і
у дітей. Вона зустрічається у дітей частіше, ніж
інші епітеліальні злоякісні новоутворення, пік
захворюваності у дітей припадає на вік від 10 до
16 років.
Симптоми залежать від варіантів інвазії
сусідніх органів. РНГ може розповсюджуватися
по стінці глотки донизу з переходом на м’яке
піднебіння, при цьому погіршується акт ковтання, виникає охриплість голосу, кашель. У 30%
хворих пухлина проростає в носову порожнину,
при цьому виникають виділення з носа, гугня-
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вість мови,утруднене носове дихання. При виникненні пухлини в бокових відділах порушуються
функції слухової труби, виникає секреторний
отит, погіршується слух. При проростанні пухлини в порожнину черепа виникають головні
болі, диплопія, втрата зору та інші симптоми.
Заключний діагноз встановлюють після хірургічної біопсії з наступним гістологічним дослідженням. В останні десятиріччя в комплексному обстеженні хворих широко використовують ендоскопічні методи. Фіброскопічний метод дослідження отримав широке використання в діагностиці різноманітної патології носової частини глотки і диференційній діагностиці пухлин різного
ґенезу. Фіброепіфарингоскопія дозволяє візуалізувати первинну пухлину, оцінити її розповсюдженість, визначити форму росту і на основі ендоскопічної семіотики зробити висновок про характер та ґенез новоутворення. Впровадження в
клінічну онкологію фіброскопії дозволило розробити та втілити в практику цитологічні дослідження паралельно з звичайним гістологічним
дослідженням, а також використовувати отриманий для можливого молекулярно-генетичного
аналізу тканин носової частини глотки, що, в
свою чергу, значно розширило діагностичні можливості морфологічних методів обстеження та
дозволило покращити якість діагностики.
В ЛОР-клініку обласної клінічної лікарні
звернулась хвора К., 41 р., із скаргами на закладеність правого вуха, зниження слуху протягом
2-х місяців. При огляді хворої барабанна перетинка справа має жовтуватий відтінок, чітко
визначається еліпс (рівень рідини). Епіфарингоскопія: визначається «+»-тканина на верхньобоковій стінці но сової частини глотки справа,
повністю виповнює розенмюлерівську ямку та
прикриває глотковий отвір слухової труби. На
шиї пальпується рухливий, щільної консистенції, безболісний верхньо-шийний лімфатичний
вузол розміром 1,5*2см. Рентгенограма ПНП:
пневматизація приносових пазух не порушена.
Шепітна мова:AD/AS=1/6м. Камертональні дослідження слуху і адіограма: ураження слуху на
праве вухо за кондуктивним типом.
Під місцевою анестезією проведена прицільна ендовідеоскопія носоглотки з прицільною біопсією носової частини глотки. Результат
гістологічного дослідження: лімфоепітеліома.
Хворій виставлено заключний клінічний діагноз: лімфоепітеліома носової частини глотки, III
стадія, II клінічна група. В подальшому хвора
лікувалась в онкодиспансері, де пройшла курс
ТГТ та хіміотерапії з позитивним ефектом. Діагноз при виписці з ООД: лімфоепітеліома, ІІІ
ст., стан після хіміо-променевої терапії, ІІІ клінічна група. Після проходження курсу лікуван-
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ня в ООД хвора динамічно спостерігалася в
ЛОР-центрі обласної клінічної лікарні з частотою 1 раз на місяць. Протягом року ознак продовження росту чи рецидиву пухлини не спостерігалось. III клінічна група була у хворої
впродовж півтора року. В квітні 2008 року при
огляді хворої виявлено рецидив Mtx в лімфатичні вузли шиї, рецидиву первинної пухлини не
було, носова частина глотки при огляді без патології. Хворій проведена КТ органів шиї, при
якій виявлено конгломерати шийних, та наявність збільшених над- і підключичних лімфатичних вузлів. Діагноз 2008 року: лімфоепітеліома
носової частини глотки, III стадія, стан після
ТГТ і хіміотерапії у 2006 році, рецидив Mtx і
пролонгація процесу в шийні, над- і підключичні лімфатичні вузли, II клінічна група. В подальшому пацієнтка лікувалася в Інституті отоларингології АМН України, де хворій проводилась
променева та реґіонарна хіміотерапія, та у Чернівецькому ООД з помірним покращенням, а в
послідуючому з летальним наслідком.
Після закінчення курсу хіміо- та променевої терапії та виписки з ООД в III клінічній групі (практично здорова), хвора з профілактичною
метою привела на консультацію доньку, 16 р., зі
скаргами на погіршення носового дихання. У
дитини діагностовано аденоїди II ст. і проведена
аденотомія. Післяопераційний період без ускладнень. Носове дихання відновлено. Результат
гістологічного дослідження: аденоїдні вегетації.
Проте через 1 рік у дитини виявлено секреторний отит зліва, наявність аденоїдної тканини в
ділянці розенмюлерівської ямки зліва, збільшений до 1*1,5см верхньошийний лімфатичний
вузол, рухливий, щільної консистенції. Дані
клінічні ознаки з’явилися у хворої впродовж 6-7
днів. Проведена прицільна біопсія носової частини глотки при ендоскопії носа та носоглотки.
Результат гістологічного дослідження: лімфоепітеліома. Діагноз: лімфоепітеліома носової частини глотки, II стадія, II клінічна група. Пройшла курс хіміо-променевої терапії в ООД. По
закінченню лікування проведена КТ основи черепа, носової частини глотки та органів шиї.
Хвора виписана з ООД з одужанням. Діагноз
при виписці і по сьогоднішній день: лімфоепітеліома носової частини глотки, II стадія, III клінічна група. При щомісячному динамічному
спостереженні після лікування по теперішній
час ознак рецидиву первинної пухлини та рецидиву в лімфатичні вузли шиї немає. Хвора підлягає «Д» обліку і динамічному спостереженню.
У лютому 2017 року хвора (4 роки в ІІІ-й клінічній групі) зверталась на огляд по направленню
лікаря гінеколога у зв’язку з вагітністю (двійня)
– носоглотка чиста, клінічно здорова. На сьогоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

днішній день більше 5 років після хіміопроменевого курсу лікування хвора практично здорова, ознак рецидиву первинної пухлини носоглотки чи пролонгації процесу Mtx в лімфатичні
вузли шиї чи віддалені органи немає.
Цей неординарний клінічний випадок про
наявність злоякісної пухлини ідентичної локалі-

зації та гістологічної структури у кровних родичів протягом одного періоду ми не спостерігали
у своїй клінічній практиці, не знайшли ми такого варіанту і при огляді літератури. Також даний
клінічний випадок може бути непрямим доказом
етіологічної ролі вірусу Епштейн-Барра для недиференційованого раку носоглоткового типу.
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ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ
ГІПЕРТРОФІЇ ЯЗИКОВОГО МИГДАЛИКА
Лімфаденоїдна тканина кореня язика
представлена у вигляді двох скупчень значних
фолікулів, розташованих рядами або у вигляді
безладних груп. Ці скупчення розділені центральною борозною, що проходить від середини
язиково-надгортанникової складки до найбільшого, останнього жолобоподібного сосочка на
корені язика. Тому вірніше говорити не про одну, а про два язикових мигдалики. Кількість великих фолікулів дитини 1 року складає 10-12, а
в 5-річного – 20-30. У віці від 35 до 40 років
спостерігається максимальна кількість фолікулів (35-40) з одночасним збільшенням їхніх розмірів. Після 45 років кількість фолікулів зменшується і скорочуються розміри кожного з них.
Основною причиною гіпертрофії язикового мигдалика в зрілому віці є запальні процеси
ротоглотки. У ряді випадків гіпертрофія язикового мигдалика розвивається як компенсаторний процес в осіб, яким проводилася тонзилектомія.
Гіпертрофований язиковий мигдалик має
пухку консистенцію. Складається він з окремих
гіпертрофованих фолікулів, що з’єднані сполучною тканиною і тонкими судинами. Епітелій,
що вистилає крипти, потовщений. Просвіт
крипт заповнений казеозними масами зі значними домішками нейтрофілів. Сполучнотканинна капсула чітко зформована, часто гіпертрофовані субкапсулярні слизові залози. Нерідко відмічається закриття просвіту крипт з утворенням
кистозних порожнин. Всі ці зміни свідчать про
гіперплазію, що протікає на запальному тлі. У
ряді випадків запальні зміни виражені дуже сильно, відзначаються гнійні пробки, розростання
міцелію Leptotrix buccalis.
Значне збільшення язикового мигдалика
може викликати механічне погіршення дихання
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і голосоутворення. Проте,такі випадки дуже рідкісні. Звичайно хворі з гіпертрофією язикового
мигдалика скаржаться на відчуття тиску в ділянці під'язиковії кістки, відчуття стороннього
тіла при ковтанні, дискомфорт, кашель, іноді
ларингоспазм. Ці скарги не є патогномонічними
для гипертрофії язикового мигдалика. Тому оцінка їх потребує обережності. Іноді хворі з гіпертрофією язикового мигдалика скаржаться на
пароксизми кашля. У таких випадках певну допомогу у діагностиці може зробити механічне
подразнення язикового мигдалика за допомогою
зонда. Якщо кашель виникає тільки при подразненні язикового мигдалика,то ймовірно, що він
є рецепторним полем кашлевого рефлексу. Поряд із цим у випадках гіпертрофії язикового мигдалика описані враження нирок, суглобів,очей
(іридоцикліти) та інших органів. Іноді виникають язикові ангіни та абсцеси кореня язика. Ці
ураження за аналогією з метатонзилярними захворюваннями при хронічному тонзиліті пояснюється наявністю запальних вогнищ у мигдаликах.
За умови розвитку хронічного запального
процесу в язиковому мигдалику з'являються
ознаки інтоксикації: загальна слабість, швидка
стомлюваність, підвищена пітливість, субфебрилітет.
При непрямій гіпофарингоскопії визначається різка гіперплазія язикового мигдалика,що
стикається з язиковою поверхнею надгортанника, іноді гіпертрофований язиковий мигдалик
можна діагностувати при мезофарингоскопії.
При наявності хронічного запалення язикового
мигдалика непряма гіпофарингоскопія дає можливість бачити збільшений язиковий мигдалик,
слизова оболонка якого набрякла, гіперемована,
характерні виступи згладжені.
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При диференціальній діагностиці потрібно мати на увазі такі захворювання:
1. Запальні процеси в ділянці кореня язика. Вони можуть бути викликані банальною інфекцією (абсцеси і флегмони кореня язика), туберкульозом, сифілісом і різноманітними грибами. Від гіпертрофії язикового мигдалика ці
захворювання відрізняються несиметричністю
враження,їх значною щільністю і більш насиченим кольором. Допомагає гістологічне (біопсія),
серологічне та бактеріологічне дослідження.
2. Кисти кореня язика. У даній ділянці зустрічаються ретенційні кисти слизових залоз і
дуже рідко – кисти, що утворилися з елементів
щито-язикового протоку. Вони відрізняються
гладкою напруженою поверхнею.
3. Доброякісні пухлини – частіше зустрічаються аденоми, змішані пухлини слинних залоз.Вони також характеризуються гладкою поверхнею і значною щільністю.
4. Злоякісні пухлини – частіше спостерігається рак і лімфоепітеліальні пухлини. Діагностика є проста при пухлинах з виразкуванням.
При пухлинах без виразкування,особливо
в тих випадках,коли пухлини не відрізняються
значною щільністю, діагноз може бути утрудненим. Він грунтується на результатах цитологічного дослідження пунктату й у разі необхідності
на даних біопсії.
5. Зоб кореня язика (struma radicis linguae)
– це доля або вся щитоподібна залоза, що не
опустилася по ходу ductus thyreoglossus на своє
звичайне місце, а залишилася у сліпого отвору в
корені язика – місці ембріонального закладення
залози. Частіше зустрічається в жінок. Визначається в ділянці кореня язика утворення на широкій основі з відносно гладкою або борозноподібною поверхнею, темно-рожевого кольору,
покрите мережею сильно розгалужених венозних судин. Має значно більшу щільність в порівнянні з гіпертрофованою лимфаденоїдною тканиною. У деяких випадках щитоподібна залоза
відсутня на звичайному місці, що в худих осіб
визначається за допомогою пальпації шиї. Допомагає дослідження радіоактивним йодом і
УЗД щитоподібної залози. При невеличких розмірах зобу кореня язика, що не перешкоджає
нормальному акту ковтання і дихання, рекомендується спостереження ендокринолога. У випадках збільшення розмірів зобу показано його
хірургічне лікування.
При помірній гіпертрофії хворим забороняють палити і приймати гостру їжу. Іноді приносять користь лужні полоскання і змащування
йод-гліцерином, припікання ляпісом. Можна
використовувати гальванокаустику, кріовплив
для видалення язикового мигдалика, але ці ме-
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тоди не отримали широкого застосування через
трудність дозування лікувального чинника і вираженого набряку в післяопераційному періоді,
що веде до порушення дихання. Неефективність
консервативного лікування (застосування антисептиків, в’яжучих засобів місцево) є показанням до хірургічного лікування. Основним показанням для видалення гіперплазованого язикового мигдалика є хронічна інфекція. Чинниками,
що сприяють розростанню язикового мигдалика
є хронічні риносинуїти, рефлюксезофагіти, алергічні захворювання, психосоматичні порушення, у тому числі globus hystericus. Ліквідація зазначених чинників нерідко призводить до зменшення скарг хворих на дискомфорт і почуття
стороннього тіла в глотці, біль при ковтанні,
першіння в горлі, кашель, храп, що пов’язані із
гіперплазією язикового мигдалика.
При вираженій гіпертрофії язикового мигдалика показане його хірургічне видалення. Він
може бути видалений частинами шляхом «кусковання» під контролем ларингоскопічного дзеркала. Деякі автори віддають перевагу повному
вилущуванню язикового мигдалика разом із капсулою. Таке втручання особливо доцільно у
випадках, коли в гіпетрофованому язиковому
мигдалику є значні запальні зміни або якщо ці
мигдалики є причиною повторних флегмонозних запалень в області кореня язика, враження
нирок, суглобів і інших органів.
Повне вилущення язикових мигдаликів
проводиться під місцевою анестезією в сидячому положенні хворого. Для огляду і маніпуляції
в області кореня язика застосовується вигнутий
шпатель. Деякі етапи операції проводяться під
контролем ларингоскопічного дзеркала. Анестезія проводиться шляхом змащування ротоглотки
розчином 10%-лідокаїну і введення в кожну половину кореня язика під скупчення лімфаденоїдної тканини, розчину новокаїну з адреналіном.
При інфільтрації новокаїном язиковий мигдалик
збільшується, що полегшує в подальшому його
видалення. Після анестезії захоплюють язиковий мигдалик щипцями, піднімають і проводять
розтин слизової оболонки уздовж переднього
краю мигдалика. Подальше вилущення мигдалика разом із капсулою проводиться за допомогою ножиць і распатора і закінчується відсіканням петлею. Кровотеча, як правило, помірна.
Ведення післяопераційного періоду аналогічне,
як при тонзилектомії. Можна робити часткове
видалення гіпертрофованого язикового мигдалика за допомогою тонзилотома Слюдера. Традиційні методи хірургії язикового мигдалика
одержали практичне поширення, але існує високий ризик кровотечі з венозного сплетення кореня язика і дорзальної артерії язика.
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З метою кращої візуалізації видалення
язикового мигдалика доцільно проводити під
ендотрахеальним наркозом при прямій підвісній
гіпофарингоскопії придавлюючи клинком ларингоскопа передні 2/3 язика.
Лазерна хірургія дозволяє видаляти язиковий мигдалик з мінімальною кровотечею без
ризику післяопераційного набряку. Krespi Y.P.
зі співавторами (1989) використовує СО2-лазер
із потужністю 10 Вт у постійному режимі для
видалення гіперплазованого язикового мигдалика. Повне загоєння раневої поверхні проходило
протягом трьох тижнів, ускладнень не було. van
Overbeek, te Rijdt (1995), вважаючи СО2-лазер
методом вибору при гіперплазії язикового мигдалика, описують розвиток 4 післяопераційних
кровотеч із 76 випадків, у тому числі одна кровотеча призвела до летального випадку. Remсle
та співавтори (1994) для профілактики кровотечі
при СО2-лазерному видаленні язикового мигдалика здійснює поетапну вапоризацію мигдалика
злегка розфокусованим променем 10-15 Вт у
постійному режимі з фокусної відстані 400 мм.
Видалення мигдалика здійснюється до фасції
язика, не порушуючи її цілісність. Визначати
близькість фасції автор пропонує за рівнем основи валекули чи по зміні консистенції тканин
кореня язика. По закінченні операції на раневу
поверхню наноситься фібриновий клей. Автор

указує, що у деяких хворих виникають проблеми при вапоризації язикового мигдалика при
прямій гіпофарингоскопії СО2-лазером дистантно, у цих випадках він рекомендує використовувати Nd:YAG і КТР-лазери, енергію яких можна передавати по світлопрводу.
Ергономічність Nd:YAG і КТР-лазерів не
викликає сумнівів, проте, неможливість точно
оцінити глибину вапоризації тканин робить застосування лазерної техніки при повному видаленні язикового мигдалика досить ризикованим.
Плужников М.С. та співавт. (2000) рекомендує
поверхневу вапоризацию всього масиву язикового мигдалика аж до фасції, що дає позитивний
клінічний ефект навіть при збереженні невеликої кількості лімфоїдної тканини в області кореня язика.
В ЛОР-відділенні ОКЛ за період 20102018 рр. проведено всього 11 тонзилотомій язикового мигдалика. 7 операцій проведено під місцевою анестезією шляхом вилущування з використанням тонзилотому Слюдера і 4 операції
під ендотрахеальним наркозом. В 1 випадку в
післяопераційному періоді була помірна кровотеча, яка зупинена консервативно з застосуванням гемостатичної терапії (Сангера на фізіологічному розчині внутрішньовенно), в 10 випадках післяопераційний період проходив без
ускладнень.
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ДИФТЕРІЯ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ, КЛАСИФІКАЦІЯ, УСКЛАДНЕННЯ,
ПРОФІЛАКТИКА
В Україні була епідемія дифтерії з 1991
по 2000 рік, 1995 рік – пік епідемії, за час якої
на дифтерію перехворіло більше 14 тис. чоловік, померло більше 500 хворих, з них 138 дітей. Практично всі померлі поступали в стаціонар після 3-го дня захворювання. Однією з
головних причин виникнення епідемії дифтерії
були системні порушення та безвідповідальність при проведенні профілактичних щеплень.
На сьогоднішній день ситуація з проведенням
профілактичних щеплень проти дифтерії також
несприятлива і викликає занепокоєння в
зв’язку з можливістю появи цього грізного захворювання.
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Дифтерія – гостре інфекційне захворювання з крапельним механізмом передачі інфекції, що викликається корінебактерією дифтерії і
характеризується місцевим фібринозним запаленням, явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням і ускладненнями з боку серцево-судинної і нервової систем.
Дифтерія перестала бути “дитячою інфекцією”, серед хворих переважають дорослі, особливо у віці 25-40 років, у 95% випадків спостерігається дифтерія ротоглотки. Летальність від
дифтерії коливається в межах 2-7%.
Збудник дифтерії – бацила Лефлера, дифтерійний токсин відноситься до істиних бактері-
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альних екзотоксинів і по DLM стоїть на 3-му
місці після ботулізму і правця.
Джерелом інфекції є хворий на дифтерію і
бацилоносій. Передається захворювання переважно повітряно-крапельним шляхом, але не
виключається побутовий шлях. Інкубаційний
період 2-10 (7) днів.
Вхідними воротами частіше є слизова
оболонка мигдаликів. Основою інфекційного
процесу є місцевий запальний процес в місці
втручання збудника, а основним хвороботворним фактором – екзотоксин. Місцево розвивається дифтеритичне запалення з утворенням
фібринозної плівки частіше сірого кольору,
щільно спаяної з підлеглими тканинами, при
спробі зняти оголюється кровоточуща поверхня.
Нерідко плівки виходять за межі мигдаликів на
м'яке і тверде піднебіння, язичок і далі на задню
стінку глотки, голосові складки, трахею. Виділяють 2 види запалення: дифтеритичний та крупозний.
Класифікацію Розанова (1944 р.), якою
користувалися до теперішнього часу в Україні
не можна рахувати раціональною, тому що немає відповідності між характером і розповсюдженістю процесу в ротоглотці і набряком шийної клітковини з одного боку та важкістю перебігу і ускладненням з іншого боку; за основу
токсичності взято ступінь розповсюдженості
набряку шийної клітковини І, II і III ступеню,
що визначає лікування і дозу протидифтерійної
сироватки (ПДС).
В результаті багаточисельних клінічних
спостережень за період епідемії дифтерії на
Україні зроблено висновок, що класифікація
клінічних форм сучасної дифтерії повинна базуватися на сукупності даних локальних змін,
проявів загальної інтоксикації та наслідків її
(ускладнення), перебігу захворювання. На сьогоднішній день доцільно виділити такі клінічні
форми дифтерії: 1. За локалізацією: дифтерія
ротоглотки; гортані; носа та рідкісні клінічні
форми (ока, вуха і т. д.); 2. За характером запальних змін: катаральна; катарально-виразкова;

плівчаста; 3. За поширеністю запального процесу: локалізована, поширена, комбінована (враження декількох органів); 4. За важкістю хвороби: легка, середньо-важка, важка (з токсикозом
І, ІІ, ІІІ ступеня; із проявами інфекційнотоксичного шоку І, ІІ, ІІІ ступеня); 5. Залежно
від тривалості хвороби спостерігається: гострий
і затяжний (понад 4-6 тижнів) перебіг; гладкий
(без ускладнень) і з ускладненнями (ранні та
пізні). Надзвичайно рідко спостерігається первинна гіпертоксична (блискавична та геморагічна) дифтерія з бурхливими темпами розвитку
інфекційнотоксичного шоку (ІТШ), синдрому
дисимінованого внутрішньо судинного звертання (ДВЗ). Її можна трактувати як окрему клінічну форму захворювання.
Дифтерію мигдаликів слід диференціювати з фолікулярною, катаральною, лакунарною
ангіною, паратонзилітом, паратонзилярним абсцесом, ангіною Симановського, грибковими ангінами (кандидозом глотки) і інфекційним мононуклеозом, епідпаротитом, агранулоцитарною
ангіною, змінами в глотці при лейкозі, сифілісі.
Ускладнення дифтерії: 1. Зв’язані з ураженням серцево-судинної системи: розлади кровообігу; дифтерійний міокардит; ранній та пізній параліч серця. 2. Зв’язані з ураженням нервової системи: ранній параліч; пізні паралічі
(параліч м’якого піднебіння, м’язів глотки, гортані); мононеврит; дифтерійні поліневрити. 3.
Нефрологічні ускладнення: гострий токсичний
нефроз. 4. Тромбоемболічні ураження. 5. Набряк мозку та легень.
Самим грізним ускладненням дифтерії є
токсичний міокардит, від якого, як правило, наступає летальний наслідок.
Особливо небезпечними ускладненнями
дифтерії є також інфекційно-токсичний шок та
розвиток ДВЗ синдрому. Профілактика дифтерії
полягає у проведенні профілактичних щеплень.
Профілактичні щеплення дітям проводяться через 2, 4, 6,18 місяців після народження та у 16
років. Дорослим профілактичні щеплення проводяться кожні 10 років.
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ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ХРОНІЧНОГО ГІПЕРПЛАСТИЧНОГО ЛАРИНГІТУ
ТА ПЕРЕДРАКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРТАНІ
Важливість систематизації таких патологічних станів обумовлена необхідністю певних
заходів, що направлені на ранню діагностику й
профілактику можливого їх озлоякіснення. Із
усіх клінічних класифікацій хронічних ларингітів зручною в практичній роботі є класифікація,
запропонована Дайняк Л.Б. та Алімовим А.І.
(1986). Автори виділяють такі форми ларингітів:
хронічний катаральний ларингіт; хронічний гіпертрофічний ларингіт; хронічний атрофічний
ларингіт. Хронічний гіпертрофічний ларингіт
може бути обмеженим і дифузним. Серед обмежених гіпертрофічних ларингітів розрізняють:
вузлики співаків, пахідермію, набрякова форма
Гаєка-Рейнке, обмежену гіпертрофію голосових
складок (поліпи на широкій основі), монохордит, однобічний підскладковий ларингіт. Дифузний хронічний гіперпластичний ларингіт та
пахідермія відноситься до передраків.
Серед передракових захворювань одне з
чільних місць займають дискератози слизової
оболонки гортані. Дискератоз – це дисплазія
багатошарового плоского епітелію, яка морфологічно проявляється гіпертрофією, гіперплазією, гіперкератозом, паракератозом, спонгіозом
та акантозом. В залежності від ступеня зроговіння, проліферації виділяють такі види дискератозів: лейкоплакію або лейкокератоз, пахідермію.
Лейкоплакією в клінічній практиці називають захворювання, яке виражається в появі
білуватих плям на гіперемованій слизовій оболонці гортані. Серед дискератозів гортані частота уражень лейкоплакією коливається від 8 до
30%. Відомо декілька класифікацій лейкоплакії.
Федюшин М.П. виділяє три групи: 1) які мають
вигляд білувато-сухих плям, що не підвищуються над поверхнею слизової оболонки.2) білувато-сірі плями, шорсткі і виступають над рівнем
слизової оболонки. 3) білуваті з шорсткою поверхнею утворення, покриті виразками. Барадуліна М.Г. і співавт. (1980) виділяють дві форми
(гладка і ворсяна лейкоплакія). Частіше зустрічається гладка лейкоплакія.
До дискератозів гортані відноситься пахідермія. Вона частіше локалізується в задній третині голосових складок і між черпакуватому
просторі. За поширенням процесу розрізняються
обмежені та розлиті пахідермії. Барадуліна М.Г.
і співавт. (1980) групують пахідермії на основі
форм росту: І – бляшкоподібна пахідермія; ІІ –
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фестончаста пахідермія. Бляшкоподібну пахідермію за клінічним перебігом відносять до факультативного передраку так як вона рідко переходить у рак, а фестончасто-складкову – до облігатного.
Поняття передрак є збірним, яке об’єднує
чисельні клінічні та морфологічні зміни. На основі клінічних і морфологічних досліджень робились неодноразові спроби створити чітку клініко-морфологічну класифікацію захворювань
гортані, але, на жаль єдиної і визнаної класифікації до цих пір не розроблено.
Із усіх угрупувань патологічних станів
гортані за клінічними та морфологічними ознаками для групи передракових станів гортані є
класифікація Фотіна О.В., Чумакова Ф.І. (1975).
1) епітеліальна пухлина – папілома. 2) запальногіперпластичний процес. 3) атипова гіперплазія
епітелію (дискерпатоз).
На думку Кляйн-Засера (1968), передракові епітеліальні стани повинні розрізнятися за
гістологічною будовою. Таким чином КляйнЗасер О. дисплазії епітелію ділить на три стадії:
1.Гіперплазія з кератозом або без нього.
2.Дисплазія з кератозом або без нього. 3.Рак на
місці (внутріепітеліальний рак) cancer in situ.
Юр’єв Л.П., Благодаров В.М. (1983) запропонували мікроларингоскопічну класифікацію патологічних станів гортані, в тому числі й
передракових. 1. Доброякісні патологічні процеси (доброякісні пухлини, атрофія слизової оболонки, крововиливи, мікроерозія епітелію, грануляційна тканина). 2. Передракові стани епітелію (гладка гіперплазія, папілярна гіперплазія,
лейкоплакія, пахідермія). 3. Внутрішньоепітеліальний і початковий інвазивний рак. 4. Клінічно
виражений рак.
До передракових захворювань також відноситься папіломатоз у дорослих. Виділяють
тверду і м’яку папіломи. М’яка папілома виникає на слизовій оболонці, покритій багаторядним циліндричним епітелієм. Тверда папілома
виникає на слизовій оболонці, що покрита багатошаровим плоским епітелієм. М.О.Карпов
(1971) відносить тверді папіломи до доброякісних пухлин, а м’які – до межових, які здатні озлоякіснюватися.
Правильне клінічне групування передракових процесів, їх деталізація з урахуванням
мікроларингооскопічних особливостей епітеліально-судинних змін судинної оболонки у співс-
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тавленні з морфологічними дослідженнями дозволяє достатньо повно характеризувати зміни в
гортані і вибрати раціональний метод лікування
передракових захворювань, що складають основу реальної профілактики раку.

Таким чином, профілактика злоякісних
пухлин гортані повинна включати в себе не
тільки вияв та лікування передпухлинних станів, але й запальних процесів, які є процесом
фонового порядку.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ НАЗОНЕКС В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ
ГОСТРИХ ГНІЙНИХ СИНУСИТІВ У ДІТЕЙ
Гострий гнійний синусит (ГГС) у дітей є
домінуючої патологією як стаціонару, так і амбулаторної практики. Частота поширення цієї
патології носа і при носових (ППН) пазух у дітей становить 25-30% серед усіх захворювань
верхнього відділу дихальних шляхів. Причому
50% дітей, ставши дорослими, мають хронічну
форму гнійного синусита. Нерідко ГГС може
бути причиною надзвичайно серйозних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень.
Діагностичний алгоритм ГГС включає
обов’язкову рентгенографію ППН, що дозволяє
в 80-100% випадків виявити наявний патологічний процес, характер якого визначається за допомогою лікувально-діагностичної пункції верхньощелепних пазух, яка до сих пір є «золотим
стандартом» діагностики ГГС. Інформативним
методом є ендоскопічне дослідження порожнини носа.
Основними цілями при лікуванні ГГС є:
• ерадикація збудника;
• ліквідація гнійного запального процесу і
нормалізація стану слизової оболонки;
• попередження розвитку ускладнень;
• скорочення тривалості захворювання.
Мета нашої роботи – виявити клінічну
ефективність застосування препарату Назонекс
як додаткового лікарського засобу до антибіотиків при ГГС. У якості засобу для елімінаційної терапії використовували препарати морської
води (Квікс, Салін, Хюмер, Аквамарис, Маример, Мераліс).
Основу лікування ГГС складає антибактеріальна терапія. Вибір антибактеріального
препарату при гострих процесах в більшості
випадків проводиться емпірично на основі даних про переважання збудників в регіоні, їх резистентності і з урахуванням важкості стану
хворого.
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При всіх формах ГГС переважною є кокова флора, яка при гострих процесах зберігає високу чутливість до захищених амоксицилінів і
цефолоспаринів, що відповідає протоколу лікування даної групи хворих.
Глюкокортикостероїди знижують інтенсивність запалення слизової оболонки носа і, як
наслідок, набряк в області співустя синусів, тобто впливають на ключову ланку патогенезу синуситів. Крім цього, кортикостероїди активно
пригнічують вихід рідини з судинного русла і
вироблення слизу, що є важливим фактором
патогенетичної терапії ГГС, нормалізують мукоциліарну функцію.
Протягом 10-х років в комплекс лікування
ГГС ми включаємо ІНК - мометазону фуроат
(Назонекс). Особливістю Назонексу є можливість його призначення з 2-річного віку, що говорить про високу безпеку препарату, підтверджену мінімальною системною біодоступністю.
При виборі препаратів для елімінаціційної
терапії ми віддаємо перевагу препаратам на основі морської води, так як вони містять в своєму
складі солі і мікроелементи, що обумовлюють
протизапальну дію, стимулюють репаративні
процеси, поліпшують функцію миготливого епітелію, посилюючи тим самим резистентність
слизової оболонки носа (Квікс, Салін, Хюмер,
Аквамарис, Маример, Мераліс).
Основу клінічного аналізу склали 32 дитини у віці від 12 до 17 років, порівнянні за демографічними і клінічними характеристиками.
Серед обстежених дітей дівчаток - 13, хлопчиків
-19.
Основна група була представлена 22 пацієнтами, які в доповненні до комплексної терапії
ГГС отримували інтраназальний кортикостероїд
Назонекс по 200 мкг 2 рази на добу. В якості
стартової антибактеріальної терапії хворим приЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

значали Аугментин (Амоксиклав). Контрольну
групу склали 10 дітей, які отримували лікування
згідно протоколу.
Оцінку ефективності терапії проводили на
підставі скарг, даних клінічного огляду, риноскопічної картини, результатів лабораторного
дослідження. Оцінювали вираженість симптомів
захворювання (головний біль, набряк, ринорея
закладеність носа, гіперемія слизової оболонки,
тяжкість в проекції в/щелепних і лобних пазух,
зниження нюху) до початку, під час і після завершення курсу лікування. Періодичність проведення оцінки клінічних показників – на 3, 7, 10
день терапії.
Переносимість препарату була задовільною у всіх пацієнтів. Ускладнень застосування
препарату не було.
В ході лікування спостерігалася позитивна динаміка в обох групах. Ми відзначили значне поліпшення – повне зникнення ознак захворювання у 20 пацієнтів основної та у 7 пацієнтів

контрольної груп. Поліпшення – часткове зникнення симптомів відзначено у 1 пацієнта основної та у 3 контрольної груп. Без ефекту або погіршення ознак захворювання у хворих, включених в дослідження, не відзначено.
При застосуванні Назонексу в дозі 400
мкг на добу протягом 14 днів в поєднанні з антибіотиком відзначено достовірне поліпшення
симптомів ГГС в порівнянні з контрольною
групою, швидке настання полегшення, поліпшення якості життя пацієнтів.
Проведене дослідження показує, що ефективним методом лікування ГГС є системна антибактеріальна терапія з пункцією гайморової
пазухи або без такої в комплексі з інтраназальним кортикостероїд ним препаратом Назонекс,
який в залежності від клінічної картини може
бути доповнений іншими лікарськими засобами
(муколітики, десенсибілізуючі препарати, загальнозміцнюючі засоби, фізіотерапевтичне лікування).
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КЛІНІКО-АНАТОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАВМАТИЧНИХ НОСОВИХ КРОВОТЕЧ
ТА СТУПЕНІ ВАЖКОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБ’ЄМУ КРОВОВТРАТИ
Причини носових кровотеч поділяються
на загальні та місцеві. В клінічній практиці значно переважають загальні причини носових
кровотеч. Серед місцевих причин провідне місце займають травми з переломами кісток та перегородки носа, травми БНП, поєднані травми
БНП, ЧМТ з переломами основи черепа. На основі аналізу історій хвороб хворих з травматичними носовими кровотечами, що лікувалися в
ЛОР-відділенні ОКЛ за період з 1995 по 2015р.,
нами була розроблена класифікація травматичних носових кровотеч та визначено критерії
важкості останніх в залежності від об’єму крововтрати.
Ми пропонуємо наступний варіант клініко-анатомічної класифікації травматичних
носових кровотеч (НК) з критеріями їх важкості.
І. Причинні критерії:
1. НК при травмах зовнішнього носа і перегородки носа (забої і переломи).
2. НК при ізольованих травмах БНП.
3. НК при поєднаних травмах БНП, орбіти, порожнини черепа.
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мах.

4. НК при численних ізольованих трав-

5. НК при численних поєднаних травмах.
6. НК при комбінованих травмах.
ІІ. Часові критерії:
1. Ранні (гострі) НК – виникають відразу
внаслідок дії травматичного фактору.
2. Пізні (відтерміновані) НК – виникають
через деякий час після дії травматичного фактору(години, дні).
III. По локалізації джерела кровотечі:
1. НК з передніх відділів носа.
2. НК з задніх відділів носа.
3. НК з верхніх відділів носа.
IV. За пошкодженням судин:
1. Артеріальні.
2. Венозні.
V. За клінічним перебігом:
1. Одноразові носові кровотечі.
2. Рецидивуючі носові кровотечі.
VI. В залежності від соматичного стану до
травми:
1. Соматично здорові.
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2. На фоні обстеженого соматичного стану( гіпертонічна хвороба, хронічний гепатит,
цироз печінки, хронічний гломерулонефрит,
цукровий діабет, хронічний алкоголізм і т.п.).
VII. За характером ускладнень:
1. НК з ознаками травматичного шоку.
2. НК з ознаками постгеморагічної анемії.
3. НК без ускладнень.
VIII. За ступенем важкості в залежності
від об’єму крововтрати:
1. НК легкого ступеню.
2. НК середнього ступеню.
3. НК важкого ступеню.
Обов’язково усім хворим з носовою кровотечею визначається група крові і резус фактор, загальний аналіз крові, сечі, коагулограма,
гематокрит.
Основні методи визначення рівня крововтрати поділяються на 1) суб’єктивні, 2) визначення змін клінічних показників, 3) гравітаційний, 4) гравіметричний, 5) визначення об’єму
крововтрати і компонентів крові.
Критерії визначення ступеню важкості
НК в залежності від об’єму крововтрати:
І. Легкий ступінь: втрата ОЦК – до 20%;

ЧП – 90-100 уд./хв.; АТ – N або помірне зниження; Hb – 100 г/л; гематокрит – 33-38 %.
ІІ. Середній ступінь: втрата ОЦК – 2030%; ЧП – 110-130уд./хв.; АТ – 90/50мм.рт.ст.;
Hb – 100-70 г/л; гематокрит – 23-33 %.
ІІІ. Важкий ступінь: втрата ОЦК – 3040%; ЧП – 130-140уд./хв.; АТ – 60/0 мм.рт.мт.;
Hb – 60 г/л і нижче; гематокрит – 23 % і нижче.
Найбільш достовірним критерієм ступеню
важкості крововтрати є гематокрит. Якщо травматична кровотеча у хворого з підозрою на тромбоцитоастенію з додаткових методів дослідження необхідно зробити тромбоеластографію.
Обов’язково усім хворим проводиться коагулограма з визначенням відповідних показників та
фібриногену, проводиться визначення міжнародного нормалізуючого відношення (МНВ) (норма від 1,8 до 2,2), ФПП, ЕКГ. Основні методи
зупинки кровотечі поділяються на 1)тампонади,
2)хірургічні, 3)біологічні, 4)фармакологічні.
Вказана вище класифікація може бути використана в клінічній практиці для визначення підходів і лікувальної тактики при різних видах травматичних носових кровотеч у даної категорії
хворих.
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КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ
ХВОРИХ З ТРАВМАМИ ГОРТАНІ І ТРАХЕЇ
Гортань – добре захищений анатомофункціональний комплекс, який забезпечує
життєво важливі функції організму. Після черепно-мозкових травм обструктивні ураження дихальних шляхів є другою за розповсюдженістю
причиною, яка призводить до летального наслідку. Чотири з десяти випадків закритої травми
гортані оцінюються як летальні. Основними
причинами даних уражень є автомобільні аварії,
спортивні травми, удушення, странгуляції, а
також продовжена інкубація та опіки хімічними
речовинами.
Серед механічних травм розрізняють закриті та відкриті (поранення) пошкодження гортані та трахеї.
До закритих травм відносяться: струс, забій, вивихи і переломи хрящів гортані. підшкірні розриви гортані і трахеї, странгуляції.
Відкриті травми в свого чергу діляться на
поранення надпідязикової і підпідязикової діля-
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нки, поранення складкового відділу та підскладкового простору гортані і трахеї з пошкодженням або без пошкодження стравоходу.
Майже при всіх травмах гортані розвивається шок і порушується дихання. Асфіксія може наступити відразу після травми або розвитись через деякий час внаслідок збільшення набряку чи гематоми.
При забої гортані без перелому хрящів і
розриву слизової оболонки відмічається незначна припухлість м’яких тканин шиї, подряпини,
крововиливи в місцях нанесення травми. Біль
помірна, але може посилюватись при рухах головою, розмові, кашлі. Ларингоскопічно виявляється рівномірна припухлість слизової оболонки або крововилив, в деяких випадках може
спостерігатись гематома в області шлуночкових
або черпакувато-надгортанних складок, обмеження рухливості однієї або обох голосових
складок, неповне змикання голосової щілини.
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Такі потерпілі повинні бути госпіталізовані незалежно від їх стану на момент огляду,
оскільки ніколи немає впевненості, що через
день-два не наступить стеноз гортані. Ендоскопічних втручань слід уникати. Назначають режим мовчання, холод на шию, хлористий кальцій в/в, антибіотики з профілактичною метою,
їжа повинна бути кімнатної температури. Потрібне спостереження оториноларинголога.
Вивихи хрящів гортані наступають в персне-черпакуватому або персне-щитовидному
суглобах і дуже рідко спостерігається повний
вивих гортані.
Вивих черпакуватого хряща проявляється
дисфонією. При ларингоскопії черпакуватий
хрящ нахилений або зміщений вперед в простір
голосової щілини. Голосова складка на боці
ураження опущена вниз і нерухома. Може бути
крововилив в задніх відділах гортані на цьому
боці.
Вивих в перснещитовидному суглобі виникає рідко і зустрічається при значних травмах
гортані, які маскують його. Діагноз базується на
знаходженні патологічної рухливості щитовидного хряща по відношенню до персневидного,
латеральному зміщені "кадика", косому положенні голосових складок, які зберігають при
цьому свою рухливість, асиметричності черпакувато-надгортанних складок.
Тотальний вивих гортані по відношенню
до трахеї або вище розташованих відділів, супроводжується зміщенням гортані в бік і ротацією навколо вертикальної осі. У потерпілого значно утруднюється дихання. В таких випадках
потрібна негайна трахеостомія.
Вивих черпакуватого хряща визначають
за допомогою рентгенографії. Назначають режим мовчання, антибіотики, аерозолі з судинозвужуючими препаратами, спостереження чергового оториноларинголога стаціонару. Хірургічне втручання показане лише при появі стенозу.
Переломи хрящів гортані можуть бути закритими і відкритими. Типовими є горизонтальні поперечні переломи обох пластинок щитовидного хряща або оскольчасті переломи з вертикальним і горизонтально-вертикальним напрямком тріщин. Ізольовано іноді відломлюються
великі і малі ріжки. В двох третинах випадків
вертикальних переломів ламається щитовидний
і персневидний хрящі. Під час травми потерпілий втрачає свідомість, розвивається гортанний
шок з явищами задишки або зупинки дихання. В
харкотині з’являється кров, відмічається дисфонія або афонія, біль, кашель. При зовнішньому
огляді знаходять припухлість в області гортані,
крововиливи під шкіру, підшкірну емфізему,
деформацію зовнішніх контурів гортані. При
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ларингоскопії, якщо вона вдається, знаходять
набряк, крововилив в слизову, гематоми, нерухомість половини гортані, звуження гортані набряком або гематомою, поранення слизової оболонки.
Найбільш важкими травмами є підшкірні
поперечні розриви гортані і трахеї, які виникають внаслідок безпосередньої дії сили вдару,
або від перерозтягнення пустотілих органів шиї
повітрям, тиск якого підвищується внаслідок
удару.
Підшкірні поперечні відриви гортані від
трахеї, або розриви останньої протікають надзвичайно важко і загрожують життю хворого.
Симптоми наростають блискавично і можуть
досягти апогею через декілька хвилин або в перші години після травми. Смерть наступає від
асфіксії. В перші хвилини після травми швидко
наростає емфізема шиї, потім переходить на
грудну клітку, руки, обличчя. Останнє стає одутлим, щілини очей звужуються і закриваються.
На шкірі і слизових з'являються петехії. Потерпілий проявляє неспокій, виражена задишка,
дихання шумне, хрипи чути на відстані, кашель
з виділенням артеріальної крові, харкотиння з
кров’ю. Голос порушується до повної афонії.
Якщо емфізема не встигла розповсюдитись можна знайти симптом балотування шкіри над місцем розриву. Стан потерпілого настільки важкий, що можна запідозрити травму грудної клітки. Віддиференціювати допомагає анамнез, стенотичний характер дихання, афонія, болючість
шиї, порівняно непоганий пульс і більш виражений неспокій хворого.
Важкий стан спостерігається і при підшкірному відриві гортані від підязикової кістки. Як і
при поперечному відриві розвивається шок, дихальна недостатність, кровотеча з рота і затікання
крові в трахею та бронхи, ковтання і фонація із-за
болю неможливі. Відмічається зміна конфігурації
шиї, щитовидний хрящ зміщується вниз і відстань між підязиковою кісткою і верхнім краєм
щитовидного хряща збільшується в 2-3 рази порівняно з нормою. При ларингоскопії знаходять
деформацію надгортанника, нерівність його гортанної поверхні, низьке розташування голосової
щілини, накопичення слини над нею.
Невідкладна допомога при вказаних травмах гортані і трахеї передбачає налагодження
нормальної вентиляції легень і усунення ознак
гортанного шоку.
При травмах верхнього відділу гортані
іноді може бути проведена інтубація тонкою
інтубаційною трубкою, але якщо є виражений
набряк і стеноз, то потрібно, не мешкаючи, накласти трахеостому. Якщо травмовано середній
відділ гортані на рівні голосових складок – по-
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казана конікотомія. А при підшкірних відривах
гортані від трахеї або розривах останньої необхідно негайно накласти трахеостому на 1,5-2 см
нижче розриву,
Потерпілому вводять 2 мл 2% розчину
промедолу або І мл 2% омнопону, в/в можна
ввести 10 мл 0,5% розчину новокаїну.
Окрім приведеного вище поділу відкритих травм гортані і трахеї їх можна класифікувати за характером механізму виникнення поранення. Розрізняють рани. різані, колоті, вогнепальні, рвані, розчавлені та інші.
При поранені гортані або трахеї через рану з шумом виходить і входить повітря, виділяється піниста мокрота, слиз з домішкою крові.
Затруднення дихання може розвитись відразу
або поступово, внаслідок зростання набряку,
підслизової емфіземи, гематоми тощо. Спостерігається афонія, дисфагія, кашель. Рідка їжа при
ковтанні потрапляє в дихальні шляхи і з кашлем
виділяється через рану. Швидко розвивається
підшкірна емфізема, особливо при колотих і
вогнепальних пораненнях.
Невідкладна допомога при пораненнях
гортані або трахеї направлена в першу чергу на
забезпечення дихання. Для цього при проникаючих пораненнях через рану в трахею необхідно
ввести інтубаційну трубку з роздувною манжеткою і роздути останню. Потім з трахеї і бронхів
відсмоктати згустки крові, мокроту, шматочки
обірваних тканин. Інтубаційна трубка в данному
випадку не тільки надійно забезпечує дихання

але і запобігає подальшому затіканню крові в
нижні дихальні шляхи.
Зупинка кровотечі в рані може бути проведена накладанням на кровоточущу судину
кровоспинного затискувача або при незначній
кровотечі, тампонадою рани. Проводиться протишокова терапія.
Враховуючи вищесказане принагідно зазначити, що рання діагностика та своєчасне лікування ушкодженої гортані та трахеї мають
велике значення у попередженні пізніх ускладнень та успіху реабілітації хворих, а симптоматична картина залежить від механізму ушкодження, стадії розвитку процесу: це – дисфагія,
стридор, дисфонія, часте дихання, біль при пальпації передньої стінки шиї та напруга тканин,
крововиливи, а також підшкірна емфізема, зміщення хрящів гортані, крепітація при їх пальпації.
Стаціонарне
лікування
проводиться
обов’язково в умовах ЛОР-відділення. Термін
непрацездатності визначається у залежності від
тяжкості травми і може тривати від 2-3 тижнів
до 2 – 3 місяців.
При дотриманні вищевказаних принципів
надання медичної допомоги при травмах гортані
забезпечується сприятливий прогноз з повною
реабілітацією як дихальної так і голосоутворюючої функцій гортані, однак після таких травм
можливий розвиток рубцевих стенозів гортані,
що потребують реконструктивних операцій на
гортані.
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КЛАСИФІКАЦІЯ, КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ, ПРИНЦИПИ
ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ОСТЕОМ ППН
Остеома – доброякісна пухлина, що росте
з кісткової тканини. Вона є однією з самих частих доброякісних новоутворень біляносових
пазух.
Частіше остеома локалізується в лобних
пазухах (до 70% випадків), рідше в решітчастому лабіринті (22%), гайморовій пазусі (4,1%),
клиноподібній (2,7%), в порожнині носа –(1)%.
Остеома відносно рідкісне захворювання
їх утворення проходить повільно і як правило
безболісно. Більшість хворих складають особи
чоловічої статі віком від 11 до 30 років, хоча
бувають і у жінок та у більш зрілому віці.
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Остеома росте на протязі багатьох років
як нерухливе, щільне, безболісне утворення.
Інколи в результаті травми чи гнійного процесу
в ППН остеома відділяється від ніжки, втрачає
живлення і вільно лежить в порожнині, утворюючи так звану «мертву» остеому. Остеоми
виникають в результаті запального процесу чи
травми ППН в анамнезі.
З числа теорій утворення остеом ППН
найбільш життєздатними є 2: теорія розвитку
остеом з залишків ембріонального хряща (Арнольда, 1873), і теорія утворення остеом з зародків сполучної тканини – майбутнього окістя,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

тобто з періоста – періостальна теорія А.Г. Фетісова (1931р.).
Клінічна картина залежить від локалізації
остеоми і визначається її розміром і напрямком
росту. Ринологічна, орбітальна та неврологічна
симптоматика великих остеом проявляється в
77-80% хворих. Остеоми БНП невеликих розмірів не викликають ніяких розладів, протікають
безсимптомно і, як правило, їх виявляють випадково при рентгенологічному обстеженні.
Остеома характеризується повільним ростом і в її розвитку виділяють 2 періода – латентний і явний. Латентний період триває 1-2 роки,
після чого пухлина може тиснути на стінки
ППН і розповсюджуватися в орбіту, порожнину
носа, порожнину черепа. При цьому з’являються
симптоми, з приводу яких хворий звертається до
офтальмолога, невропатолога, ЛОР-лікаря. Часто для досягнення великих розмірів остеоми
необхідно декілька років (3-4 роки), а деколи –
десятки років. При остеомі пацієнт часто звертається до лікаря з приводу косметичного дефекту в ділянці пазухи чи зміщення очних яблук.
Найбільш частою ознакою остеоми є головний
біль. Нерідко навіть маленька по розміру остеома лобних пазух, що локалізується в зоні І гілки
трійчастого нерва є причиною сильної головної
болі.
По мірі росту пухлини може з’явитися
деформація зовнішньої стінки у вигляді щільного і дещо болісного при пальпації вибухання
при ураженні лобної пазухи. Остеома лобної
пазухи і остеома ґратчастого лабіринту при проростанні в орбіту викликають орбітальні ускладнення, а при проростанні в порожнину черепа
з’являються ознаки підвищеного внутрішньочерепного тиску та інші інтракраніальні симптоми.
Основними симптомами з боку органа зору є вибухання і зміщення очного яблука, екзофтальм, диплопія, зниження зору, птоз, анізокорія.
Симптоми з боку носа і ППН: утруднене
носове дихання і носові кровотечі спостерігаються у хворих з остеомою решітчастої пазухи з
проростанням в ніс, або при остеомі самої порожнини носа.
Втрата пам’яті, головні болі, судоми в кінцівках, порушення психіки, епілептиформні
напади є основними симптомами черепної остеоми. При локалізації в області «турецького сідла» можуть з’являтися гормональні порушення.

Множинні остеоми відносяться до казуїстики.
Проте вони можуть бути частиною синдрому
Горднера – спадкового захворювання, що проявляється клінічною тріадою: поліпоз товстої
кишки, пухлини м’яких тканин і множинні
остеоми різної локалізації, в тому числі біляносових пазух.
Частим ускладненням при остеомі є мукоцеле, піоцеле, вкрай рідко при остеомі лобної
пазухи може розвиватися абсцес мозку.
Діагноз встановлюють на основі клінічної
картини і даних рентгенологічного дослідження
(остеома на рентгенограмі має вигляд інтенсивного вогнища затемнення) та комп’ютерної томографії, при яких ставиться правильний діагноз, а також визначаються її розміри, топографо-анатомічні співвідношення з суміжними областями, а також структури остеом для вирішення питання оперативного втручання і плану
самої операції.
Вивчаючи рентгенограму і КТ необхідно
звернути увагу на досить важливий момент: чи
заповнює остеома всю пазуху, чи між нею і стінками синуса є повітряний прошарок, що повинно враховуватися на операції, яку необхідно
починати з цих ділянок.
З 1995 по 2018 рр. в ЛОР-відділенні ОКЛ
м. Чернівці проведено 29 операцій з приводу
остеом ППН, з них лобної пазухи – 24, решітчастого лабіринту – 5. Вік хворих склав від 23 до
58 років, чоловіків було 24, а жінок – 5. Проведено 24 екстраназальні фронтоетмоїдотомії, у 5
випадках – операція Мура в зв’язку з гігантськими остеомами решітчастого лабіринту. В усіх
випадках операції і післяопераційні періоди
пройшли без ускладнень.
Лікування остеом за наявності клінічних
проявів (орбітальних, неврологічних, ринологічних, косметичних) та вираженої головної болі
тільки хірургічне. Підхід залежить від локалізації і розмірів пухлини. Як, правило, проводиться
лобно-решітчаста трепанація з видаленням пухлини. Інколи виявлені випадково при рентгенологічному обстеженні остеоми при динамічному
спостереженні не проявляють тенденції до росту
і тому вони не завжди потребують оперативного
лікування.
Раз на рік проводиться контрольна рентгенографія лобних пазух чи КТ для порівняння
її розмірів. У випадках безсимптомного перебігу
і невеликих розмірах остеоми доцільним є лише
динамічне спостереження.
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.О. МАЗУР, К.І. ЯКОВЕЦЬ, І.Є. ЛЕКА
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-ОРГАНІВ
З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ ФЛАМІДЕЗ
Актуальність проблеми лікування гострих
гнійних синуїтів (ГГС) та гострих гнійних середніх отитів (ГГСО) зумовлена: зниженням реактивності організму, зростанням кількості антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів,
збільшенням частоти та тяжкості отогенних та
риногенних орбітальних і внутрішньочерепних
ускладнень.
Завдання адекватної антибіотикотерапії
вирішується наявністю широкого вибору антибактеріальних препаратів. Анальгезувальна та
жарознижувальна дія може бути забезпечена
застосуванням анальгезувальних препаратів, а
десинсибілізувальна дія – застосуванням неспецифічних десенсибілізувальних перепаратів.
Ми вивчали ефективність застосування
препарату фламідез в комплексній терапії ГГС.
Фламідез – це комбінований препарат, що містить такі основні компоненти як парацетамол,
диклофенак, серратіопептидаза, а також допоміжні речовини. Фламідез представляє собою
протизапальний препарат, протиревматичний
засіб, анальгетик, антипіретик. Фармакологічну
дію фламідезу визначають його основні складники. Так, парацетамол має знеболювальну та
жарознижувальну дію. Диклофенаку калію притаманні протизапальні, анальгезуючі, жарознижуючі, протиревматичні, антиагрегаційні властивості. Серратіопептидаза діє як фібринолітичний, протизапальний та протинабряковий засіб,
а також послаблює біль.
Фламідез призначали досередини по 1
таблетці двічі на добу, запиваючи 200 мл
кип’яченої води.
Під спостереженням було 44 хворих на
ГГС і 52 хворих на ГГСО, які в комплексній терапії згідно протоколу також отримували Фламідез.
Критеріями оцінки ефективності лікування синуїтів була суб’єктивна оцінка терапії хворими (вплив на секрецію з носа, вплив на носове
дихання, вплив на головний біль, відчуття більшлегкого перебігу захворювання, відчуття
більш швидкого одужання), риноскопічна крти-

на (відсутність виділень в середньому носовому
ході, колір, вологість, консистенція слизової
оболонки порожнини носа), дані про стан верхньощелепової пазухи (об’єм пазухи, відсутність
гнійних виділень в пазусі). При аналізі результатів лікування відзначено інтенсивніший регресс симптомів запалення верхньощелепової
пазухи серед пацієнтів основної групи.
Так, 90% хворих, що отримували фламідез, вказували на зникнення, 10% – на зниження
секреції з носа, 95% – на зникнення головного
болю, 75% – на відчуття більш легкого перебігу
захворювання, 60% – на відчуття більш швидкого одужання (на 4-5-й день лікування); в контрольній групі ці показники були майже наполовину нижчими. Риноскопічна картина нормалізувалась на 4-5-й день лікування у 88% пацієнтів основної групи. Слизова оболонка носа у них
мала рожевий колір, була нормальної вологості,
нормальної констистенції, без виділень, прохідність носа виявилась нормальною; у осіб контрольної групи риноскопічна картина нормалізувалась на 4-5-й день лікування в 60% випадків.
Стан верхньощелепової пазухи (збільшення
об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в
пазусі) покращився на 4-5-й день лікування у
90% хворих основної групи; у осіб контрольної
групи стан верхньощелепової пазухи покращився на 4-5-й день лікування в 50% випадків.
Критеріями ефективності лікування ГГСО
були скарги, інтенсивність отальгії, динаміка
отоскопічної картини, інтенсивність та тривалість гноєтечі, шум у вусі та зниження слуху,
тривалість відновлення слуху.
Таким чином, застосування фламідезу в
комплексному лікуванні ГГС та ГГСО підвищує ефективність терапії хворих з даною патологією. На основі проведених досліджень можна рекомендувати фламідез в комплексному
лікуванні ГГС та ГГСО як протизапальний,
анальгезуючий, жарознижуючий, протинабряковий засіб та як препарат, що сприяє максимальному накопиченню антибіотика в зоні запалення.
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.О. МАЗУР, В.В. СУЧЕВАН, Н.В. ВОЛОЩУК
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ПОЗАОРГАННІ ПУХЛИНИ ШИЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ МАЛІГНІЗАЦІЇ БОКОВОЇ КІСТИ
Причиною виникнення бокових кіст є порушення ембріогенезу первинної глотки, ІІ і ІІІ
жаберних карманів, можуть виникати в любому
віці, частіше у дітей та юнаків.
Бокова кіста шиї – мішкоподібне овальної
форми утворення, що розміщується в області
сонного трикутника, хоча може розповсюджуватися на серединні та нижні відділи шиї. В діаметрі в середньому складає 5-6 см. Локалізується попереду кивального м’язу і візуально проявляється обмеженим пухлиноподібним утворенням (частіше в межах сонного трикутника).
Шкіра над нею не змінена, при ковтальних рухах утворення не зміщується. При пальпації має
відносно чіткі межі, м’яко- чи щільноеластичну
консистенцію, безболісна. Порушення дихання,
ковтання, фонації та загального стану при звичайному клінічному перебігу не спостерігається.
Під спостереженням знаходився хворий
47р., який звернувся на консультацію з діагнозом бокова киста шиї справа. Діагноз було виставлено на підставі клінічних даних, УЗД і діагностичної пункції кісти. Рекомендовано оперативне лікування від якого хворий відмовився.
Через рік хворий був госпіталізований в ургентному порядку в ЛОР-відділення ОКЛ з флегмоною шиї в результаті нагноєння бокової кисти
шиї з гіпертермією 40ºС і відповідним місцевим
статусом. Проведено розтин флегмони по передньому краю кивального м’яза, отримано 100120 мл гною, промивання порожнини, дренування. Рана велась відкрито, отримував антибіотики, дезінтоксикаційну терапію, перев’язки.
Виписаний з одужанням з рекомендацією видалення бокової кісти шиї через 1 місяць в плановому порядку. В зв’язку з деякими характерологічними особливостями і боязню оперативного

втручання хворий з’явився на консультації через
3 роки у 2015 році з наявністю інфільтрату
кам’янистої щільності на боковій поверхні шиї з
нерівними краями 6х6х5 см, післяопераційний
рубець, пальпуються поодинокі лімфовузли.
Ендоскопічно з боку ЛОР-органів без відхилень.
На УЗД м’яких тканин шиї – об’ємне утворення
розміщене в верхній третині шиї справа розміром 30-50 мм, овальної форми, контури нечіткі,
ехогенність знижена, структура неоднорідна,
візуалізуються надключичні лімфовузли, розміром до 20 мм. Хворому проведена біопсія. Під
час операції визначається щільний конгломерат
з рубцевої тканини, спаяний з лімфовузлами, що
лежить на судинно-нервовому пучку шиї. Частину конгломерату з лімфовузлами взято на гістологічне дослідження. Результат гістологічного
дослідження:
Carcinoma
planocellularae
akeratodes, вірогідно в результаті озлоякіснення
бокової кісти шиї. Хворому проведено курс внутрішньоартеріальної регіональної хіміотерапії з
ТГТ в результаті якого наступило покращення з
неповним регресом пухлини. У 2015 році в
зв’язку з профузною кровотечею хворий помер.
За період з 2000 року в нашій клінічній
практиці було 3 аналогічні випадки. Усі хворі
чоловіки віком 47, 54, 56 років і усі вони відмовилися від планового оперативного лікування з
приводу бокової кисти шиї.
Дані випадки підтверджують тактику, що
бокові кісти необхідно видаляти, так як може
бути нагноєння з розвитком глибоких флегмон
шиї та сепсису, а також з них може розвинутися
бранхіогенний рак. Хворих шкільного віку і дорослих пацієнтів слід оперувати відразу після
виявлення захворювання, у маленьких дітей краще видаляти кісту при досягненні 3-річного віку.
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.О. МАЗУР, В.В. СУЧЕВАН, А.П. КУДРИК
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ ЗАХОДІВ ПРИ ДИФТЕРІЇ
На сьогоднішній день ситуація з проведенням профілактичних щеплень проти дифтерії
також несприятлива і викликає занепокоєння в
зв’язку з можливістю появи цього грізного заЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

хворювання. При встановленні діагнозу дифтерія
чи явній підозрі на дифтерію хворий підлягає
слідуючим заходам: 1. Ізоляція; 2. Госпіталізація
в інфекційне відділення; 3. Взяття мазків з зіву та
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носа для посіву на бацилу Леффлера; 4. Повідомлення санітарно-епідеміологічної служби; 5.
Розв’язання питання про доцільність специфічної
серотерапії; 6. Введення антитоксичної протидифтерійної сироватки в дозі відповідно ступеню
важкості (токсичності) дифтерії; 7. Обов’язкове
призначення антибіотиків і симптоматична терапія; 8. Активна імунізація перехворілого на дифтерію в період ранньої реконвалесценції.
Після отримання повідомлення діяльність
санітарно-епідеміологічної служби спрямована
на виявлення контактів. При виявленні контактних осіб з хворим на дифтерію, останнім проводяться заходи по трьом спрямуванням: 1. Цілеспрямоване спостереження упродовж 7 днів з
метою виявлення ранніх симптомів дифтерії; 2.
Взяття мазків на бацилу Леффлера; 3. Призначення антибіотиків з профілактичною метою.

Якщо в результаті спостереження упродовж 7 днів у контактної особи з’являються
симптоми дифтерії проводяться вищенаведені
відповідні заходи; відсутність будь-яких симптомів упродовж 7 днів – припинення лікувально-діагностичних заходів.
При отриманні позитивного результату
бактеріологічного дослідження на коринебактерію дифтерії контактній особі з хворим на
дифтерію проводиться санація в умовах ізоляції. Хворий на ангіну з вогнища дифтерії, а також хворий на ангіну, що є бацилоносієм дифтерії у період епідемії дифтерії госпіталізується
у інфекційне відділення і ведеться, як хворий
на дифтерію з обов’язковим введенням протидифтерійної сироватки (ПДС). Негативний результат бакдослідження потребує припинення
заходів.
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, Т.Г. ЧИФУРКО, М.М. ЦУРКАН, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, О.О. МАЗУР
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
КЛІНІКА ДІАГНОСТИКА, УСКЛАДНЕННЯ, ЛІКУВАННЯ
ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОЇ ФЛЕГМОНИ
Топографо-анатомічні особливості погіршують своєчасну діагностику, ускладнюють
лікування, а близькість гнійника і магістральних
судин шиї роблять її небезпечним захворюванням. Під парафарингеальним простором розуміють сполучнотканний проміжок, обмежений
зсередини стінкою глотки, спереду висхідною
гілкою нижньої щелепи і внутрішнім крилоподібним м’язом, позаду передхребетною фасцією,
а ззовні глибоким листком f. parotidea. Він заповнений пухкою клітковиною і завдяки m.
stylopharyngeus поділяється на два відділи: передній і задній. В передньому знаходиться невелика кількість жирової клітковини і plexus
venosus pterygoideus internus. В задньому відділі
– вн. сонна артерія, ІХ, Х, ХІ, ХІІ черепномозкові нерви, внутрішня яремна вена і лімфатичні вузли, що збирають лімфу з м’якого піднебіння, мигдаликів, носоглотки. Задній відділ
сполучається з f. retromandibularis. Донизу парафарингеальний простір через серединну щілину шиї переходить в межистіння.
По етіології поділяють: 1. Тонзилогенна;
2. Одонтогенна; 3. Отогенна; 4. З боку білявушної слюнної залози.
Симтоматологія: Симптоми парафарингеальної флегмони часто нечітко виражені при
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передіснуючому паратонзилярному абсцесі. При
наявності останнього про виникнення парафарингеальної флегмони вказує значне погіршення
загального стану, різкий підйом температури
тіла до 40ºС, озноби, погіршення гемограми.
Один з основних симптомів – тризм, при розкритті роту через силу часто наступає потрясаючий озноб і підйом температури до 40-41ºС. Деколи наступає короткочасне послаблення тризму, що триває недовго (2-3 дні), а потім тризм
відновлюється. Раптове і короткочасне зменшення довготриваючого тризму є небезпечною
ознакою, що вказує на швидке проникнення
гною з паратонзилярного абсцесу в парафарингеальний простір. Підозра на парафарингеальну
флегмону виникає при паратонзилярному абсцесі тривалістю 8-10 днів, якщо стан хворого
погіршується на фоні неодноразових розтинів
останнього та проведенні інтенсивної антибактеріальної терапії. Важливим симптомом є поява болісної припухлості та пастозність тканин в
ділянці кута нижньої щелепи, різкий біль по
ходу внутрішньої яремної вени і болісність збільшеного лімфатичного вузла, що знаходиться в
місці впадіння загальної лицевої вени у внутрішню яремну вену. Фарингоскопічно визначається випинання мигдалика і м’якого піднебіння на
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

хворій стороні, а також випинання бокової стінки глотки і гіпофарингсі. В подальшому на цьому місці з’являється інфільтрація бокової стінки
глотки, особливо задніх дужок. Важливою ознакою парафарингеальної флегмони є випинання
бокової стінки глотки після тонзилектомії.
Таким чином, для тонзилогенних парафарингеальних флегмон характерний довготриваючий тризм, наростаюче погіршення загального
стану, гіпертермія, озноби, відповідні зміни з
боку глотки та м’яких тканин шиї.
Ускладнення парафарингеальної флегмони: 1. Тромбофлебіт шийних вен; 2. Флегмона
шиї; 3. Медіастеніт; 4. Периорбітальна флегмона;
5. Синустромбоз кавернозного синуса; 6. Менінгіт; 7. Енцефаліт; 8. Остеомієліт кісток основи
черепа; 9. Сепсис; 10. Аррозивна кровотеча.
За період з 2010 по 2018 роки у ЛОР відділенні лікувалося 12 хворих з парафарингеальною флегмоною. У 11 хворих – як ускладнення
паратонзилярного абсцесу, у 1 хворого – на 8
день після тонзилектомії, яка проводилась в одній із ЦРЛ. Вік хворих становив від 23 до 54

років. Чоловіків – 11, жінок – 1. Усім проведено
розтин флегмони з боку шиї під ендотрахеальним наркозом. В послідуючому 8 хворим була
проведена тонзилектомія, 3 хворих тимчасово
відмовились, скоріше до слідуючого паратонзилярного абсцесу. Післяопераційні періоди протікали без ускладнень і закінчувалися одужанням.
Лікування: термінова госпіталізація, розтин флегмони з боку шиї. Розріз по передньому
краю кивального м’язу, середина розрізу в ділянці кута нижньої щелепи, розшаровується поверхнева шийна фасція, m. stylohyoideus i m.
digastricus відтягуються до низу. Зажимами проходять вище відтягнутих м’язів у верх і допереду. Глибше знаходиться m.stylopharingeus, а попереду і внизу язикова артерія. Розшарувавши
м’язи отримують гній, обстежують пальцем навкологлотковий простір, промивають порожнину розчинами антибіотиків, дренаж. Створивши
достатній відтік операцію закінчують, призначається раціональна антибіотикотерапія, перев’язки.

© О.Г. Плаксивий, Т.Г. Чифурко, М.М. Цуркан, І.В. Калуцький, О.О. Мазур, 2018

Т.В. ПОЧУЄВА, В.Л. ДАВИДЕНКО, О.О. КУЛІКОВА, Н.А. ГОЛОВКО (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
СТАН ХРЯЩОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ЕПІГЛОТИТ
У ДОРОСЛИХ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ЗАПАЛЕННЯ
Гострий епіглотит (ГЕ)– це гостре захворювання гортаноглотки, що вражає запальним
набряком надгортанник, а також досить часто –
істинні та фальшиві голосові складки, гортанні
шлуночки, черпало-подібні хрящі, де знаходиться багато не тільки слизової оболонки, і
хрящової тканини (Mayo-Smith MF, 1995;
Navaratnam AV, 2015). Існує думка, що щільне
зрощення слизової оболонки надгортанника з
еластичним хрящем призводить до того, що поряд з ексудативним запальним набряком виникає внутрішній хондроперихондрит, який пояснює появу таких симптомів як дисфагія і болючість при пальпації в області шиї (Шайтор В.М.,
2012).
При ГЕ в запалення втягується сполучна і
хрящова тканина гортані. Одним з основних
видів волокон сполучної тканини є колагенові
волокна, які складаються переважно з колагену фібрилярного білка, який є головним компонентом екстрацелюлярногоматриксу сполучної тканини (Березов Т.Т., 1998). Особливістю будови
даного білка є те, що 1/3 всіх амінокислотних
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залишків становить гліцин, 1/3 – пролін і гідроксипролін, близько 1% - гідроксилізин. Найважливішим показником метаболізму колагену є
вміст гідроксипроліну. При порушеннях синтезу
колагену зменшуються поперечні зв'язки в фібрилах колагену, що призводить до зростання
вмісту легкорозчинного колагену. Тому у хворих з порушеним метаболізмом сполучної тканини збільшується вміст в сироватці крові його
вільної фракції і зменшується вміст зв'язаної
фракції. Таким чином, можна вважати вільну
фракцію гідроксипроліна маркером деструкції,
білкову – маркером репарації, а загальний – маркером активності метаболізму колагену в цілому.
В доступній літературі ми не знайшли
якихось досліджень з приводу змін хрящової
тканин в період запалення і через 1 місяць після
його закінчення при різних формах ГЕ у дорослих.
Мета дослідження – визначити ступінь
катаболізму хрящової тканини при інфільтративній та абсцедуючій формі гострого епіглотиту
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у дорослих і динаміку цих показників в період
реконвалесценції.
Матеріали і методи дослідження.
Об'єктом нашого дослідження стали 86 хворих
на ГЕ віком від 20 до 81 років, які перебували на
стаціонарному лікуванні в МКЛ № 30 міста Харкова (клінічна база ЛОР-кафедри ХМАПО).
Серед них було 51 (59%) чоловік і 35 (41%) жінок. У 59 (69%) виявлено інфільтративну форму
ГЕ , у 27(31%) діагностовано абсцес надгортанника. Контрольну групу склали 20 здорових осіб
віком 22 -45 років без гендерної різниці.
Гідроксипролін визначався реакцією окислювальної поліконденсації з парадиметилбензальдегидом
в
присутності
окислювачахлораміну (метод Крель-Фурцевої). Фракціювання на вільну і білково-зв’язану фракцію
проводилось шляхом порівняльного досліджен-

ня біоматеріалу до кислотного гідролізу та після
нього (Шараев П.Н.1981).
Результати дослідження та їх обговорення.
В крові хворих на інфільтративну форму
ГЕ на початок хвороби спостерігаєтьсятенденція до підвищення вмісту зв’язаного гідроксипроліну – на 24,68%, вільного та загального– відповідно на 9,77% та 16,36%, але без статистично
значимої різниці (табл. 1).
У хворих на абсцедуючу форму ГЕ спочатку спостерігається підвищеня вільного гідроксипролінуна 38,3% та загального - на 32,17%,
що мало статистично значиму різницю відносно
контролю, а зв’язаного – без статистичної різниці. Через 30 діб ця тенденція зберігається,
причому по всіх досліджуваних показниках
(табл.2).

Таблиця 1
Фракційний склад метаболітів сполучної тканини у сироватці крові хворих на інфільтративну форму
гострого епіглотиту (М±m, n=79)
Показник
Загальний гідроксипролін, мкмоль/л
Зв'язаний гідроксипролін, мкмоль/л
Вільний гідроксипролін, мкмоль/л

Контрольна
група (n=20)
17,84±1,29
8,63±0,49
9,21±0,51

Інфільтративна форма епіглотиту (n=59)
гострий період
через 30 діб
20,76±1,71
20,30±0,68
10,75±0,94
9,54±1,05
10,01±1,29
10,76±1,22

Примітки: * - достовірність відмінностей в порівнянні з контролем (р<0,05)

Фракційний склад метаболітів сполучної тканини у сироватці крові хворих
на абсцедуючу форму епіглотиту (М±m, n=47)

Таблиця 2

Абсцедуюча форма епіглотиту (n=27)
гострий період
через 30 діб
Загальний гідроксипролін, мкмоль/л
17,84±1,29
23,57±2,29*
22,82±0,83*
Зв'язаний гідроксипролін, мкмоль/л
8,63±0,49
10,83±0,71
11,67±0,84*
Вільний гідроксипролін, мкмоль/л
9,21±0,51
12,74±0,68*
11,15±0,89*
Примітки: * - достовірність відмінностей в порівнянні з контролем (р<0,05)
Показник

Контрольна
група (n=20)

Висновки
Таким чином, підвищення вмісту вільного, зв’язаного та загального гідроксипроліну в
крові хворих на абсцедуючу форму епіглотиту

дає уявлення про наявність більш виражених
деструктивних процесів у сполучній тканині, а
саме у хрящовій, на відміну від інфільтративної
форми, що потребує диференціації в лікувальній
тактиці, навіть у віддаленому періоді.

© Т.В. Почуєва, В.Л. Давиденко, О.О. Кулікова, Н.А. Головко, 2018
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С.М. ПУХЛИК, И.В. ДЕДИКОВА, Т.П. КОЗАК (ОДЕССА, УКРАИНА)
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С КОНДУКТИВНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Всемирная организация здравоохранения
прогнозирует к 2030 году увеличение количества лиц с социально-значимым снижением слуха.
Около 30% всех случаев тугоухости обусловлено заболеваниями среднего уха. 15-17% среди
всех заболеваний уха занимает секреторный
отит (СО), причем многие авторы отмечают неуклонный рост заболеваемости этой патологией.
Образование и длительное продуцирование экссудата в барабанной полости (БП) ставиться в прямую зависимость от обтурации гипертрофированной и/или воспаленной лимфоидной тканью устья слуховой трубы (СТ) с дисфункцией ее и нарушением аэрации БП у детей.
При затяжном течении данного патологического
процесса последствия могут принимать конкретные формы самостоятельных заболеваний,
когда если не на единственное, то на первое место выносится потеря слуха.
Целью нашего исследования является оптимизация хирургической тактики лечения кондуктивной тугоухости (КТ) при СО у детей с
гипертрофированными аденоидными вегетациями (ГАВ) и хроническим назофарингитом
(ХН).
В соответствии с поставленной целью мы
наблюдали за 78 детьми в возрасте от 3 до 12
лет, которым была выполнена аденотомия (АТ),
по поводу ГАВ 2-3 степени, двух- или одностороннего СО и КТ 3 степени. Все дети до хирургического лечения находились под активным
наблюдением с консервативной терапией в течение 3 месяцев без стойкого позитивного эффекта. Обязательным пунктом консервативного
ведения пациентов был, как минимум, месячный
курс лечения интраназальными кортикостероидами. В основную группу №1 вошло 23 ребенка,
которым во время АТ была выполнена одноили двухсторонняя миринготомия (МТ) (миринготомий 37). В основную группу №2 вошел 21
ребенок, которому во время АТ была выполнена
МТ с установкой шунтов (шунтирований 35).
Вентиляционные трубки удерживались в тече-

ние 3 месяцев и удалялись принудительно, если
до этого срока не самоликвидировались. В контрольную группу вошли 34 ребенка, которым
была выполнена только АТ.
Для уточнения диагноза и фиксации результатов исследования всем пациентам были
выполнены следующие исследования: осмотр
ЛОР-органов с помощью эндоскопии, речевая и
тональная аудиометрия, тимпанометрия, общеклинические исследования.
Для интерпретации результатов мы оценивали наличие признаков экссудата в БП при
отоэндоскопии через 1 месяц после оперативного лечения. Контрольные аудиограммы выполнялись всем участникам исследования через 2
недели после удаления шунтов у пациентов основной группы №2.
Результаты. У 25 детей из 34 (73,53%)
контрольной группы, у 19 детей из 23 (82,6%)
основной группы №1 и ни у одного пациента
основной группы №2 через 1 месяц после хирургического лечения не осталось признаков
наличия экссудата в БП при отоэндоскопии. У
19 пациентов из 34 (55,88%) контрольной группы, у 15 из 23 (65,22%) пациентов основной
группы №1 и у 18 из 21 (85,71%) пациентов основной группы №2 через 15 недель после оперативного лечения по данным аудиограммы слух
восстановился до нормы.
Выводы. 1) Не у всех пациентов КТ при
СО и блокировке соустья СТ зависит от наличия
экссудата в БП. 2) Шунтирование БП при АТ
обеспечивает полноценное устранение экссудата из БП по сравнению с АТ с МТ, но разница
недостоверна (Р>0,05). 3) АТ при КТ, СО и ХН
меньше способствует освобождению БП от экссудата по сравнению с сочетанной АТ и шунтированием БП при Р<0,05. 4) Наилучшие результаты для восстановления слуха после оперативного лечения пациентов с КТ 3 степени при СО
и блокировке соустья СТ дает АТ с шунтированием БП при Р<0,05 для АТ с МТ и при Р<0,01
для изолированной АТ.

© С.М. Пухлик, И.В. Дедикова, Т.П. Козак, 2018
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С.М. ПУХЛИК, И.В. ДОБРОНРАВОВА, О.В. ТИТАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ГОЛОСА
Нарушение носового дыхания (ННД) играет большую роль в структуре этиопатогенетических механизмов функциональных нарушений голоса (ФНГ). Общеизвестно, что первичный звук, образующийся в гортани, относительно слаб. Значительное влияние на силу голоса
оказывают резонаторные полости надставной
трубы (глотка, полость рта, полость носа и придаточных пазух), которые являются усилителями звука. При ННД из акта фонации исключается одна из этих составляющих, головной резонатор. Это приводит к вынужденному форсированию голоса, и, как следствие, возникновению
голосовых расстройств. Кроме того, нарушение
носового дыхания приводит к нестабильности
нервной системы, нарушению когнитивных
функций, что также усугубляет ФНГ.
Цель исследования - проследить взаимосвязь ННД с возникновением и течением хронических, тяжело поддающихся лечению форм
ФНГ, оптимизировать лечение.
Работа проведена на основании клинического наблюдения группы больных с голосовыми расстройствами в количестве 82 человек
обоего пола в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих те или иные проблемы с носовым дыханием.
Проведено стандартное фониатрическое
обследование больных, дополненное оценкой
психоэмоционального состояния по методикам
"УНП" и "САН" и изучение биоэлектрической
активности головного мозга, церебральной гемодинамики с помощью электро- и реоэнцефалографии а также ринологическое обследование: риноскопия, эндоскопия полости носа, Rгр придаточных пазух носа (ППН), КТ ППН,
бактериологическое исследование слизистой
носа, скрининговое аллергологическое тестирование.
При хронической гипотонусной дисфонии
(ГД) в 6 случаях диагностирован хронический
бактериальный риносинусит, в 14 случаях – аллергический ринит (АР), в 24 - вазомоторный

ринит (ВР), причем в последней группе у 4 пациентов – отмечено формирование ложноскладочного механизма фонации, в 5 случаях искривление носовой перегородки с нарушением функции дыхания (ИНП). При гипертонусной дисфонии – в 2 случаях из 3 – ВР, 1 - ИНП.
При афонии (А) - ВР обнаружен в 15 из 20 случаев, который в 3 случаях сочетался ИНП, в 5
случаях – ВР. При фонастении (Ф) проявления
ВР выявлены в 7 случаях из 10.
Объединяющим фактором в группе больных с ВР явилось наличие у всех пациентов вегетососудистой дистонии, что заставило провести углубленное исследование вегетативной
нервной системы (ВНС), анализируя состояние
трех ее компонентов: вегетативного тонуса
(ВТ), вегетативной реактивности (ВТР) и вегетативного обеспечения деятельности (ВОД).
Установлено, что в 72,6 % случаев (68чел.) заболевание протекало на фоне характерных изменений вегетативной активности, а именно вагальной направленностью ВТ, парасимпатическим типом ВТР, недостаточностью ВОД.
Отмечена корреляция с данными психоэмоционального состояния. В 91,6 % случаев (22чел.)
сочетания ГД и ВР имелись снижение психической активности, астенизация организма, сопряженные со снижением биоэлектрической
активности головного мозга. При ФНГ, протекающих на фоне АР (19 случаев), значимо повышенными оказались уровни психопатизации с
тенденцией к депрессивным реакциям и сенситивности на фоне сниженной биоэлектрической
активности головного мозга. При А и Ф отмечены повышение уровней невротизации и психопатизации, ухудшение показателей настроения,
самочувствия и активности.
Такой подход к обследованию пациентов
с хронической формой ФНГ и ННД дал возможность провести традиционное лечение ФНГ
в сочетании с комплексом поведенческих, лечебных и фармакологических мер, позволивший
охватить все звенья этиопатогенеза.

© С.М. Пухлик, И.В. Добронравова, О.В. Титаренко, 2018
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С.М. ПУХЛІК, В.В. КОЛЕСНІЧЕНКО (ОДЕСА, УКРАЇНА)
ВПЛИВ ЗНЕБОЛЮЮЧИХ ЗАСОБІВ ПРИ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ
Метою нашого дослідження був огляд
існуючих на даний час тенденцій відносно методів адекватного знеболення після виконання
тонзилектомії та можливість виникнення ускладнень, пов`язаних з їх використанням.
Сучасні протоколи післяопераційного знеболювання свідчать про найбільш розповсюджене застосування нестероїдних протизапальних
препаратів (НПЗЗ), глюкокортикостероїдів та
опіоїдів. Доцільність застосування в післяопераційному періоді глюкокортикостероїдів обумовлена їх універсальною протизапальною дією
шляхом блокуванні вивільнення еозинофілами
медіаторів запалення, зменшенням проникненості капілярів. Дослідження (Czarnetzki C, Elia N,
2008), (Yiu Y, Mahida JB, 2017), (Redmann
AJ, Maksimoski M 2018) вказують на достовірне
зниження больових відчуттів, зменшення кількості епізодів тошноти та блювоти у післяопераційному періоді при використання дексаметазону. Існують суперечливі дані відносно впливу
використання глюкокортикостероїдів на вірогідність виникнення післяопераційних кровотеч.
(Bellis JR, Pirmohamed M, 2014) вказують на підвищення ризику кровотечі, при використанні
глюкокортикоїдів. Широкий вибір представлених
на даний момент НПЗЗ натомість не завжди призводить до вибору оптимального варіанту для
використання з метою знеболення. У нашій країні найбільшою популярністю до цих пір користується метамізол натрію, що був заборонений у
ряді країн, включаючи США і ряді країн Європейського союзу через побічні ефекти, головним
чином – через ризик агранулоцитозу. Поряд з
метамізолом натрію, широко використовуються
парацетамол, ібупрофен, диклофенак натрію.
Проводяться дослідження відносно доцільності
використання, як альтернативи целекоксибу
(Diamantaras D, Priestley J, 2017), лорноксикаму,
парекоксибу (Li X, Zhou M, 2016). Відомо, що
НПЗЗ є потужними анальгетиками а також, у порівнянні з опіоїдами не підвищують ризик таких
ускладнень, як нудота та блювота. НПЗЗ діють
шляхом пригнічення циклооксигенази, що відповідає за утворення простагландинів, які є посередниками і регуляторами в розвитку запалення та
больових відчуттів. Це також призводить до пригнічення тромбоксану, що підвищує ризик кровотечі. Проведені дослідження дають різні дані відносно впливу НПЗЗ на ризик післяопераційних
кровотеч. (Yaman H, Belada A, 2011), (McKean

SA, Lee MS, , 2008), (Cardwell M, Siviter G, 2015)
у своїх дослідженнях вказують на відсутність
підвищеного ризику післяопераційної кровотечі
при використанні ібупрофену та диклофенаку.
Проведений (Riggin L, Ramakrishna J, 2013) мета-аналіз 36 рандомізованих досліджень не зміг
довести існування статистично значущої різниці
у частоті виникнення кровотеч після тонзилектомії при порівнянні НПЗЗ та інших анальгетиків.
Опіоїди, такі як промедол 1%, досить часто використовуються у якості премедикації та
все рідше у післяопераційному періоді. Здатність опіоїдних анальгетиків сприяти виникненню нудоти, блювоті, та іншим порушенням функцій шлунково-кишкового тракту вказують на
необхідність помірного їх використання у якості
знеболюючого у периопераційному періоді. Питання ефективності заміни опіоїдів на НПЗЗ потребує подальшого вивчення.
Нами було проведено ретроспективний
аналіз 132 історій хвороб пацієнтів, яким було
виконано двосторонню тонзилектомію. 26 пацієнтів отримували дексаметазон у периопераційному періоді. 34 пацієнта отримували промедол
у якості премедикації.
Отримані результати: Було зареєстровано 17(12%) випадків первинних та вторинних
кровотеч. З них 2 (11%) пацієнта отримували
дексаметазон у периопераційному періоді. Було
зареєстровано 23 (17%) випадки нудоти та блювоти. З них 7 (30%) пацієнтів отримували промедол у якості премедикації.
Висновки: не було виявлено статистично
достовірного збільшення епізодів виникнення
післяопераційних кровотеч у пацієнтів, що
отримували дексаметазон у периопераційному
періоді. Також не було виявлено залежності між
частотою виникнення первинних та вторинних
післяопераційних кровотеч, відносно частоти
прийому НПЗЗ. У пацієнтів, що отримували
промедол у якості премедикації, ймовірність
виникнення нудоти та блювоти була статистично більша. Питання впливу нестероїдних протизапальних препаратів, глюкокортикостероїдів та
опіоїдів на ймовірність виникнення післяопераційних ускладнень вивчені недостатньо та потребують подальших широких та ретельних досліджень. Також потребують удосконалення та
доповнення схеми післяопераційного знеболення при тонзилектомії.
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С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА)
АДЕКВАТНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
РИНОСИНУСИТОВ. КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Риносинусит (РС) – инфекционный воспалительный процесс бактериальной или вирусной этиологии, локализирующийся в слизистой
оболочке носа и околоносовых пазухах (ОНП).
Воспалительные заболевания носа и ОНП являются ведущими в оториноларингологии по частоте обращаемости больных, как в поликлиники, так и в ЛОР-стационары. Чаще всего РС развивается на фоне острой респираторной вирусной инфекции. РС не только часто приводит к
временной потере трудоспособности, но и существенно сказывается на качестве жизни больных. Спектр возбудителей острого бактериального синусита остается относительно постоянным, наиболее часто встречаются Streptococcus
pneumoniae (пневмококк) и Haemophilus
influenzae (гемофильная палочка). Реже возбудителями могут быть Moraxella catarrhalis,
Staphylococcus aureus. M. catarrhalis чаще является возбудителем острого РС у детей.
Основными целями при лечении острого
и рецидивирующего РС являются: сокращение
длительности заболевания; предупреждение
развития орбитальных и внутричерепных осложнений; эрадикация возбудителя; предотвратить переход острого синусита в хронический. В
случаи необходимости антимикробного лечения бактериального синусита, антибиотик для
лечения синусита обычно выбирается эмпирически в силу известных недостатков культурального исследования материала из околоносовых пазух и инвазивности методик его забора.
Эффективная системная антибиотикотерапия
обеспечивает более быстрое выздоровление и
более высокий процент эрадикации возбудителей. Антибиотикотерапия благодаря угнетению
роста бактерий способствует быстрому уменьшению отека слизистой оболочки носа и околоносовых пазух и, таким образом, восстановлению адекватного дренированbя и вентиляции
полости пазух. Левофлоксацин препарат выбора
в случаи реакции повышенной чувствительности к бета-лактамным антибиотикам и риска
резистентности к антибиотикам, неудачи терапии после 3 дней, получения антибиотиков в
предыдущие 4-6 недель, тяжелые инфекционные заболевания, требующие госпитализации. В
последнее время для лечения бактериальных
инфекций рекомендуется руководствоваться
принципом «первый и самый лучший», который
гласит: «для достижения высокой клинической
и бактериологической эффективности в качест-
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ве препарата первой линии следует назначать
антибиотик с наиболее благоприятными фармакокинетическими фармакодинамическими, бактериологическими свойствами, с учетом профиля его безопасности и удобства применения».
При таком подходе быстро и эффективно эрадицируются все возбудители синуса, что обеспечивает положительный клинический результат, предотвращает рецидив заболевания и
дальнейшей развитие резистентности.
Клинический случай. Пациентка М., 25
лет. Поступила в ЛОР-отд с жалобами на боли в
правом ухе и в заушной области, гнойные выделения из уха и правой половины носа, субфебрильную температуру. Заболела остро простудой. Лечилась у ЛОР-врача поликлиники. Диагностирован острый риносинусит, с 7 дня получала антибиотик – амоксициллин клавуланат по
1 г 2 раза в сутки, сосудосуживающие капли в
нос. 5 дней назад заболело ухо, через два дня
врачом поликлиники выполнен парацентез
б/перепонки, добавлены капли Нормакс в ухо.
Об-но: нос – гиперемия, отек, справа в
среднем носовом ходе гной. Умеренная болезненность при надавливании на переднюю стенку. АД- в слуховом проходе сливкообразный
гной без запаха. Гиперемия б/перепонки, в задне-нижнем квадранте парацентезное отверстие.
Нависания задне-верхней стенки нет. Самостоятельно ухо продуть не может. Умеренная болезненность сосцевидного отростка на верхушке.
На КТГ носа – затенение всей верхнечелюстной
пазухи клеток решетчатого лабиринта справа,
затенение клеток сосцевидного отростка без
нарушения структур.
Диагноз: Правосторонний острый риносинусит. Правосторонний острый гнойный
средний отит с мастоидальной реакцией.
Больная получала в/в Левакселу по 500 мг
1 раз в сутки, ежедневные пункции пазухи справа с промыванием раствором бетадина, продувание уха (в первые дни через катетер) и введением препарата Нормакс дважды в день. Через 5
дней после начала терапии состояние больной
значительно улучшилось – гноетечение из уха
прекратилось, перфорация еще не закрылась.
Пазуха хорошо промывается, гноя нет. Результат бактериологического исследования – золотистый стафиллококк 6 ст. Чувствителен к
фторхинолонам, ряду цефалоспоринов. К амоксициллину нечувствителен. На 7-й день – перфорация закрылась, слух – кондуктивные наруЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

шения до 25 дБ. Пазухи безболезненные, носовое дыхание сохранено. Выписывается домой,
под наблюдение врача поликлиники, рекомендовано – Леваксела в табл. по 500 мг 1 раз в
день. Курс – 5-7 дней. Синупрет-экстракт – 1
табл. 3 раза. Промывание носа и Фликс – по 2
дозы 2 раза в день
Респираторные фторхинолоны, например
левофлоксацин (Леваксела), который действует
быстро, имеет широкий спектр активности, об-

ладает бактерицидным эффектом и может применяться один раз в сутки, что делает его удобным для пациента. Препарат Леваксела является
генерическим АБ, произведенным в Европе
(Словения), что гарантирует его высокое качество при доступной цене.
Эффективная системная антибиотикотерапия обеспечивает более быстрое выздоровление и более высокий процент эрадикаци возбудителя.
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С.А. САМУСЕНКО, Н.А. ГОЛОВКО, И.В. ФИЛАТОВА, П.А. ФАДЕЕВ, А.В. СЕМЕНЕНКО,
Е.Г. МИРОШНИЧЕНКО, Ю.В. ТИМОШЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
ПО МАТЕРИАЛАМ КУОЗ «ХАРЬКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №30»
Коморбидность определяют как сосуществование двух и более заболеваний или синдромов у одного и того же пациента, патогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени (Белялов Ф.И., 2011;
Верткин А.Л., 2008; Пальцев М.А., 2008 и др.).
Число коморбидных заболеваний значительно
повышается с возрастом: от 10% у лиц до 19 лет
и до 80% у пожилых (Van den Akker M et al.,
1998). По данным Bruce S.G. и соавторов (2011),
у молодых лиц от 18 до 29 лет с ожирением более двух хронических заболеваний имели 22%
мужчин и 43% женщин. Наиболее часто встречаются комбинации из двух или трех нозологий,
но в 2,7% случаев у одного пациента могут сочетаться до 6-8 болезней одновременно (Верткин А.П., Скотников А.С. 2009).
Литературные данные свидетельствуют о
том, что коморбидность давно является проблемой терапевтов и врачей общей практики. «Узкие» специалисты хотя и сталкиваются с проблемой коморбидности довольно часто, но в
основном занимаются лечением профильного
заболевания (Верткин А.Л., Скотников А.С.,
2013). В последние годы интерес отоларингологов к проблеме коморбидности у отоларингологических больных значительно вырос, анализировались различные заболевания ЛОР-органов и
коморбидные состояния, патогенетически взаимосвязанные между собой, являющиеся осложнением или фоновым состоянием (Лучихин
Л.А., 2010; Пухлик С.М., 2013). В то же время
совпадающие по времени болезни, не имеющие
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патогенетической общности, часто не учитываются в практической деятельности и не анализируются, хотя и составляют хронологическую
коморбидность.
Целью настоящего исследования было
проведение анализа коморбидности у пациентов
стационара специализированной отоларингологической Харьковской городской клинической
больницы №30 за 2017 г. За этот период в двух
клинических отделениях стационара пролечено
5513 больных в возрасте от 19 до 86 лет. В 1-м
клиническом отделении – 2792 пациента с негнойной ЛОР-патологией, травмами и кровотечениями из лор-органов и поступивших на плановое оперативное вмешательство. Во 2-м клиническом отделении с гнойно-воспалительной
патологией ЛОР-органов находилось 2721 больной. В возрастных группах больные были распределены практически равномерно, составляя
26,1%, 22,1%, 24.9% и 26,7% соответственно до
30, 40, 50 и старше 50 лет. При этом пациенты
до 40 лет составили 48,3%, а удельный вес лиц
старше 40 лет был все же несколько выше –
51,6%.. Невропатологом в стационаре проконсультировано 4896 пациентов, было установлено 5112 диагнозов. Значимой патологии не выявлено у 293 больных, наличие двух диагнозов
имело место у 220 пациентов (4,8%). Терапевтом проконсультирован 3231 пациент, выявлено
4698 заболеваний (около 30% больных имели 2
и более диагноза). В целом почти у 43% больных стационара была выявлена или зарегистрирована соматическая или неврологическая пато-
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логия, а также их комбинация. Оценку коморбидности у наших пациентов в данной работе
проводили по анализу удельного веса и структуры соматической патологии, поскольку
«…негласным правилом любого профильного
отделения стала консультативная работа терапевта» (Макулбекова С.К. 2015).
Проведенный анализ показал увеличение
числа принятых терапевтом больных по сравнению с 2015 г. на 6% и в сравнении с 2016 г. –
4%. 84% проконсультированных пациентов находились на стационарном лечении, 3,5% - на
поликлиническом приеме, 2,3% - на посту ургентной помощи и 10,2% составили сотрудники.
В структуре основных форм соматических заболеваний у отоларингологических больных превалировали заболевания сердечно-сосудистой
системы (3074 случая – 65% от общего количества), среди которых в 33% случаев диагностирована гипертоническая болезнь и у 30% больных – ишемическая болезнь сердца. Болезни
органов дыхания имели место в 13,7% случаев:
из них у 86,9% пациентов – наличие бронхита, у
8,4% больных – бронхиальной астмы и в 4,7% пневмонии. В 9,2% случаев (433 больных) основное заболевание протекало на фоне патологии желудочно-кишечного тракта: гепатита
(58,2%), панкреатита (25,4%), язвенной болезни
желудка (16,6%). Болезни эндокринной системы
(сахарный диабет и ожирение) по данным консультативной работы терапевта установлены у
3,3% больных. При этом сахарный диабет преимущественно 2-го типа и ожирение имели место соответственно у 70% и 65% пациентов, что
подтверждает значимость индекса массы тела
как маркера инсулиннезависимого сахарного
диабета. Поскольку в ХГКБ №30в фиксированные дни консультирует эндокринолог, удельный
вес пациентов с эндокринными заболеваниями
выше и составляет с учетом данных осмотра
эндокринолога 5,4% от общего числа больных в
стационаре (сахарный диабет – 3,8%, патология
щитовидной железы – 1,6%). Нужно отметить,
что у 63 больных сахарный диабет 2-го типа

манифестировал воспалительной патологией
ЛОР-органов. В 2,3% случаев из всех установленных соматических заболеваний имело место
заболевание почек, преимущественно пиелонефрит, что составило 70%. Прочие болезни
зарегистрированы в 372 случаях (7,9%).
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о значимости коморбидности (на
примере соматической патологии) у больных
отоларингологического стационара ХГКБ №30.
Несмотря на одинаковые нозологические формы
заболеваний ЛОР-органов на поликлиническом
приеме и в стационаре, коморбидные состояния
зачастую влияют и усугубляют тяжесть состояния пациента, обуславливая целесообразность
его госпитализации, что подтверждается их высоким удельным весом у наших больных. Отсутствие коморбидности в общепринятой систематике заболеваний
МКБ-10 приводит к учету только «основного заболевания» и нивелирует значимость
установленной коморбидной патологии для
клиники, диагностики, лечения (в том числе и
оперативного) и прогноза данного заболевания.
По нашим данным, коморбидность у отоларингологических больных не является однородной.
В одних случаях это общие патогенетические
механизмы, влияние очага инфекции (болезни
органов дыхания, эндокринной системы, болезни почек, болезни сердечно-сосудистой системы
при сенсоневральной тугоухости), в других случаях это фоновая патология, совпадающая по
времени болезни (гипертоническая болезнь,
ишемическая болезнь сердца, заболевания желудочно-кишечного тракта и др), влияние которых все же может проявляться при определенных индивидуальных данных. Учитывать наличие коморбидности целесообразно при выборе
алгоритма диагностики и схемы лечения с обязательным выяснением степени функциональных нарушений по выявленному заболеванию и
необходимости их коррекции для повышения
эффективности лечения, предупреждения полипрагмазии и ее негативных последствий.
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С.А. САМУСЕНКО, Н.А. ГОЛОВКО, И.В. ФИЛАТОВА, В.М. АРНОЛЬДИ,
Т.Н. РЮМШИНА, В.Л. ЧУВАКОВ, С.В. БЕЗПЕЧНЫЙ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Среди этиологии вторичных внутричерепных осложнений (ВЧО) от 30 до 50 % составляют
заболевания ЛОР-органов (Борзов А.В., Николаев М.П., 2002; Воронкин В.Ф. и соавт., 2001;
Шпотин А.Г. и соавт., 2005). При этом на фоне
стабилизации удельного веса отогенных внутричерепных осложнений на уровне 3-4% увеличивается количество случаев нетипичного течения
менингитов и молниеносных форм заболевания
(Абабий И. и соавт., 2006; Митин Ю.В. и соавт.,
2006). Установлено, что современной особенностью развития отогенных внутричерепных осложнений является возрастание до 65% этиологической значимости негнойных форм острых
средних отитов (Гарюк Г.И. и соавт., 2009; Почуева Т.В., 2010, 2013). Дискутировался вопрос о
ВЧО, сочетанных с патологией среднего уха, а не
об отогенном характере ВЧО, что дало возможность обсуждать целесообразность замены общепринятой хирургической тактики лечения таких
больных на выжидательную на фоне массивной
медикаментозной коррекции при отсутствии
гнойного отделяемого и деструкции в сосцевидном отростке (Николаев М.П, Борзов А.В., 2006;
Почуева Т.В., 2008).
Целью настоящего исследования стало
проведение мониторинга особенностей клиники, диагностики и лечения вторничных ВЧО по
материалам ХГКБ №30 и Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. Мещанинова
(БСМП №4).
За период с марта 2017 по март 2018 г. в
реанимационное отделение БСМП поступило 16
больных с диагнозом вторичный менингит в возрасте от 47 до 75 лет. Из них на догоспитальном
этапе отоларингологами ХГКБ №30 на посту ургентной помощи проконсультировано 11 больных, в других стационарах на выезде – 5 пациентов. В 4-х случаях по наличию отделяемого и
перфорации барабанной перепонки диагностирован острый гнойный средний отит. У одного пациента на фоне двухстороннего эпитимпаноантрального среднего отита и деструкции крыши
барабанной полости установлено «провисание»
гиперемированной твердой мозговой оболочки в
барабанную полость (что впоследствии подтверждено данными ЯМРТ). В остальных случаях
(68,7%) визуализировалась мутная утолщенная
перепонка серого цвета, на фоне которой просматривались опознавательные контуры, при
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

этом признаков острого воспалительного процесса со стороны других ЛОР-органов выявлено не
было. У двух пациенток отмечались геморрагии
на коже слухового прохода.
Следует учитывать, что сбор анамнеза
представлял определенные трудности, поскольку у пациентов имело место различной степени
нарушение сознания (оглушение – 4 больных,
сопор – 8 пациентов и кома – 4 больных), учитывался со слов родственников, был скудным и
мог быть недостоверным. Характерной особенностью анамнеза была жалоба на чувство «дискомфорта» или болезненность в ухе в сроки от 2
до 6 дней в 56,2% случаев при отсутствии катаральных явлений и повышения температуры
тела, что, со слов родственников, обусловило
отсутствие обращения к отоларингологу.
С учетом основного диагноза, методом
выбора в диагностике при поступлении больных
была ЯМРТ головного мозга, придаточных пазух носа и пирамид височных костей. По данным ЯМРТ на фоне менингита установлено наличие менингоэнцефалита у 6 больных (в 3 случаях по контакту), вентрикулита у 2-х пациентов и абсцесса мозга в 1 случае. Повышение Мрсигнала со структур среднего уха (сосцевидного
отростка) выявлено у всех больных, но у 5 из
них (31,3%) изменения были двухсторонними,
что не совпадало с жалобами, анамнезом и клиникой, а у 4-х больных имели место значимые
изменения со стороны придаточных пазух носа
(утолщение слизистой оболочки, наличие жидкости в лобной пазухе – 1, верхнечелюстной
пазухе одноименной или контралатеральной
сторон – 3, клеток решетчатого лабиринта – 4).
На фоне скудного анамнеза, нетипичных
визуальных данных и возможности гипердиагностики по данным ЯМРТ для решения вопроса
о проведении хирургической санации во всех
случаях выполнена тимпанопункция и наложен
парацентез. Слизисто-серозное отделяемое в
небольшом количестве получено у 4 больных,
вязкое слизистое отделяемое и слизисто – гнойное отделяемое соответственно в 7 и 8 случаях.
В соответствии с данными ЯМРТ выполнены
тимпанопункции «здоровых» ушей у 5 пациентов, во всех случаях получено различного качества содержимое (данные включены в приведенные выше). Проведены гайморопункции,
вымыто слизисто-гнойное содержимое. У двух
пациенток с молниеносным течением менингита
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на фоне геморрагий на коже слухового прохода
отделяемого при тимпанопункции не получено,
но изменения самой барабанной перепонки (истончение, некроз) способствовали формированию обширной перфорации. При бактериологическом исследовании отделяемого высевалась
преимущественно условно-патогенная и сапрофитная микрофлора.
После проведенного обследования 12 пациентов были прооперированы в течение 4-6
часов после поступления в реанимационное отделение БСМП, причем в 4 случаях произведена
двухсторонняя расширенная антромастоидотомия, у 3 больных – расширенная антромастоидитомия в сочетании с гаймороэтмоидотомией,
фронтотомией – у 1 пациента. Один пациент
отказался от проведения хирургического вмешательства и 3 больным операция не была проведена в связи с терминальным состоянием.
Интраоперационно деструкция в сосцевидном отростке имела место у 3-х больных с
наличием перфорации и гнойного отделяемого.
В подавляющем большинстве случаев определялось кровенаполнение, скудное слизистое и
(или) слизисто-серозное, слизисто-гнойное отделяемое в антруме, периантральных и угловых
клетках при незначительных изменения пороговых и верхушечных клеток в 37,5% и 41,6%
случаев соответственно. На этом фоне кариес
кости распространялся к угловой зоне и tegmen
antri с обнажением процессом кровенаполненной мозговой оболочки, что может свидетельствовать в пользу отогенного характера процесса.
Таким образом, по данным ХГКБ№ 30,
отоларинголог в подавляющем большинстве

случаев активно участвует в лечении вторичных
менингитов. Их современной особенностью по
данным проведенного мониторинга являются
быстрое нарастание симптоматики и нарушения
сознания при скудном анамнезе, преобладание
острых форм воспаления среднего уха в этиологии заболевания, отсутствие клинических признаков ОРВИ и классических визуальных симптомов острого среднего отита. Лечение таких
больных должно проводиться в многопрофильном учреждении с реанимационным отделением
(Г.И. Гарюк и соавт., 2009). На этапе диагностики КТ исследование является решающим в определении лечебной тактики по санации явного
и возможного очага, часто выявляет дополнительные возможные очаги инфекции. Тимпанопункция, парацентез и др. диагностические манипуляции должны проводиться после КТ исследования. Оправданной является одновременная санация всех выявленных по данным КТ
значимых очагов, т.к. практически невозможно
однозначно говорить об отогенной либо риногенной этиологии менингита. Отсутствие деструкции в сосцевидном отростке по нашим данным не является определяющим для выбора хирургической тактики лечения. Двусторонний
характер поражения среднего уха при отсутствии других воспалительных изменений ЛОРорганов, молниеносное течение менингита на
фоне некротических и геморрагических изменений все чаще встречаются в практической деятельности и требуют дальнейшего мониторинга
и изучения особенностей микрофлоры и патогенеза заболевания для выработки тактики медикаментозного лечения.
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С.О. САМУСЕНКО, Н.А. ГОЛОВКО, Ю.В. ЛОЗОВА, І.Ю. РАСПОПОВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
МАРКЕРНА ПАТОЛОГІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ НАДАННЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
На сучасному етапі реформування системи надання медичної допомоги поняття «якість
медичної допомоги» має бути конкретизованим
і чітко окресленим, оскільки різні учасники
процесу (пацієнт, лікар, відсутній раніше представник страхової компанії і органи управління
охорони здоров′я) керуватимуться різними підходами для її визначення (Вольська Е.А., 2004;
Хабриев Р.У. и соавт., 2005).
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Основа поняття базується на моделі А.
Донабедіана (1980), за якою якість медичної
допомоги оцінюється з огляду на три її компоненти – структуру (організація допомоги, людські та матеріальні ресурси), процес (виконання
лікувально-діагностичних процедур відповідно
до протоколів і стандартів) і результат (те, що
відбувається з хворим у процесі лікування, задоволеність лікуванням, якість життя). Для баЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

гатьох захворювань з ускладненим патогенезом,
коморбідних станів і спеціалізованої медичної
допомоги за наявності і перебудови структури
різних рівнів надання медичної допомоги оцінка
якості може видатись багатокомпонентним і
складним процесом (Hanae Ibn El Haj, 2013,
Ткаченко В.І., 2015). Нові підходи до такої оцінки потребують і дослідження відповідних статистичних показників. Невід’ємною складовою в
системі охорони здоров’я розвинених країн є
використання клінічних індикаторів (КІ) (Богомаз В.М. та співавт., 2010). Індикатори досить
рідко використовують як пряму міру якості або
відповідь на запитання, однак вони допомагають визначити можливі проблеми, привертають
увагу до тих сфер , які потребують спеціальних
досліджень або заходів щодо можливостей підвищення та вдосконалення якості. Індикатор
якості медичної допомоги – це кількісний показник, що відображає структуру, процес або результат надання медичної допомоги» (Хабрієв
Р.У., 2005, Hanae Ibn El Haj, 2013).
В Україні під поняттям «індикатор якості
медичної допомоги» розуміють кількісний або
якісний показник, відносно якого існують докази чи консенсус щодо його безпосереднього
впливу на якість медичної допомоги. Він визначається ретроспективно (Богомаз В.М., 2010).
Перевагами індикатору є простота обчислення за доступною затвердженою первинною
медичною документацією (яка є в кожному лікувальному закладі),забезпечення однорідності
методів оцінювання результатів у формі еталонного порівняння. Індикатори визначаються і
розраховуються по певній нозології або проблемі, іх кількість необмежена. Поширені дослідження в Україні на цю тему проведені по проблемі цукрового діабету.
Для подальшої розробки і дослідження
індикаторів в дитячій отоларингології визначали
маркерну патологію, клінічні індикатори за
якою надавали б змогу оцінити ефективність
медичного маршруту пацієнта та його ефективність саме у дітей. З цією метою за обліковою
документацією поста невідкладної допомоги та
дитячого відділення ХМКЛ №30 був проведений аналіз статистичних показників захворюваності дітей м. Харкова за 2017 рік. Загалом на
пост невідкладної допомоги звернулось 10945
батьків дітей, що склало 39,8%. У відсотковому
відношенні більшість склали діти до 6 років (до
62%). У 82,4% це було самозвернення з приводу
погіршення перебігу захворювання та появи
гострого болю у вусі, доставлено машиною
швидкої допомоги 12,2% і 5,4% - за направленнями поліклінік. Діагноз гострого середнього
отиту (ГСО) встановлено у 2531 дитини ( 44,2%
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від загальної кількості), що на 319 випадків більше, ніж у 2016 році. Було виконано 213 тимпанопункцій та 224 парацентеза. Комплексним
соціологічним дослідженням на основі розробленої анкети з’ясовані попередні медичні маршрути дітей: з приводу ГСО невеликий відсоток
(16%) пацієнтів перед зверненням знаходились
на лікуванні у педіатра/ сімейного лікаря поліклініки. Але переважна частина дітей все ж
отримувала медичну допомогу на рівні первинної ланки з різних причин : частих ГРВІ, ринітів,
бронхітів, отитів протягом року. Із них до 39%
безпосередньо перед теперішнім зверненням, а
44% - в строки від 2-4 тижнів до 2-3 місяців, і
17% батьків лікували дітей самостійно. Виявлено, що 27% дітей на період звернення з приводу
ГСО отримували лише місцеву терапію у вигляді крапель у вухо без призначення заходів для
санації порожнини носу. Батьки , які відмовлялись від аденотомії на тлі повторних епізодів
ГСО склали 46%, а ті, яким не пропонували
аденотомію і які були згодні, але не мали змоги
внаслідок хворобливості дитини поділили відсотки, що залишились, практично навпіл. Зберігався протягом 3 років виявлений нами раніше
високий відсоток звернень дітей з 3 певних районів міста при тому, що у звітах отоларингологів поліклінік цих районів показники захворюваності ГСО були значно нижчими (Самусенко
С.О. та співавт., 2015).
З важким перебігом ГСО госпіталізовано
33,4% дітей також переважно віком до 6 років.
На тлі збереження показників питомої ваги ГСО
в структурі захворюваності дитячого відділення,
порівняно до 3 попередніх років збільшилась
кількість виконаних тимпанопункцій на 13,2%,
парацентезів на 7,4%, ускладненого перебігу
ГСО та ускладнень з оперативним лікуванням, в
тому числі в інших закладах міста. В той же час
кількість проведених аденотомій в 2017 р. зменшилась на 21,8% при зростанні показників наявності гіпертрофії носоглоткового мигдалика
на 14 %.
Ми вважаємо, що наведені дані є обґрунтуванням ефективності вибору ГСО в якості
маркерної патології для оцінювання ефективності надання отоларингологічної допомоги дітям,
оскільки він є ускладненням або коморбідною
патологією із захворюванням верхніх дихальних
шляхів (Пухлик С.М., 2013). ГСО (особливо рецидивуючі форми, повторні епізоди) свідчать
про недостатнє обстеження (мікробіологічне,
імунологічне, аудіологічне) і недостатню санацію носової порожнини і носоглотки, неналежний стан профілактичної і просвітницької роботи. За випадками ГСО можна відстежити кількість і перебіг аденоїдитів, оскільки вони не за-
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значені окремою рубрикою у статистичних звітах, а це не одне й теж саме, що гіпертрофія носоглоткового мигдалика. За аналізом анамнезу
дітей з ГСО можна простежити і проаналізувати
медичні маршрути, виявити хибні ланки і розробити методи їх усунення. Велика кількість
самозвернень на пост ургентної допомоги свід-

чить про недосконалість на даному етапі реформування надання отоларингологічної допомоги
дітям лікарями первинної ланки і спонукає до
визначення і дослідження ефективності індикаторів на основі маркерної патології для оцінки і
моніторингу якості надання отоларингологічної
допомоги дітям.

© С.О. Самусенко, Н.А. Головко, Ю.В. Лозова, І.Ю. Распопова, 2018

И.О. СИНАЙКО, О.В. ЛОБОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ
ГИПОТОНУСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ГОЛОСА
Актуальность. Гипотонусные дисфонии
являються наиболее распространенными фунуциональными нарушениями голосового апарата.
По данным разных авторов удельный вес гипотонусных состояний голосового аппарата составляет приблизительно 60-70%. Стойкие гипотонусные расстройства голосового аппарата
снижают трудоспособность практически здоровых лиц, а для лиц голосоречевых профессий
создают угрозу их профессиональной непригодности. Поэтому диагностика, лечение и профилактика этих заболеваний приобретает социальное значение.
Цель. Проанализировать эффективность
амбулаторного лечения функциональных нарушений голоса, которые сопровождаются гипотонусным состоянием, с использованием метаболического препарата Кокарнит.
Материалы и методы. Нами было пролечено 14 пациентов со стойкой гипотонусной
дисфонией. Среди больных было 12 женщин, 2
мужчин.71,4% из них имели чрезмерные голосовые нагрузки. Длительность заболевания длилась от 8 мес. до 3 лет. Больные предъявляли
жалобы на осиплость голоса различной степени
тяжести, выраженную утомляемость голоса,
боль в мышцах шеи, ощущение вязкой мокроты
на голосовых складках, головную боль и раздражительность. При непрямой ларингоскопии
у больных не было выявлено воспалительных
изменений гортани и трахеи. Голосовые складки
подвижные, но тонус их снижен, при фонации
определялась щель в виде вытянутого овала, а у
2 обследованных – треугольника в задней трети,

у 5 пациентов определялось повышение тонуса
вестибулярных складок. Время максимальной
фонации было снижено и составляло 10,21±0,9.
Нужно отметить, что эти пациенты неоднократно лечились традиционными методиками с
кратковременным эффектом. Помимо базового
курса, который включал в себя: соблюдение голосового режима, инстилляции в гортань медикаментозных средств, использование элементов
дыхательной гимнастики и речевой фонопедии,
назначение седативных средств, физиотерапевтические методы мы применяли препарат Кокарнит, который содержит в своем составе никтинамид-20мг, кокарбоксилазу-50мг, цианокобаламин – 0,5 мг, динатрия аденозинтрифосфат
тригидрат – 10 мг, глицин. Препарат назначался
по одной инъекции 3 дня, а затем через день 6
в\минъекций.
Результаты. При оценке эффективности
применения препарата Кокарнит, нами было
установлено уменьшение осиплости голоса,
утомляемости, парестезий в области гортани,
болей в мышцах шеи. Больные также отмечали
улучшение общего состояния, сократились жалобы на головную боль и раздражительность.
При непрямой ларингоскопии наблюдалось повышение тонуса голосовых складок у 72%,
улучшение смыкания голосовых складок у 75%.
Время максимальной фонации повысилось до
14,6±0,7.
Выводы: Применение препарата Кокарнит у пациентов с функциональной гипотонусной дисфонией позволил повысить эффективность их лечения в амбулаторных условиях.

© И.О. Синайко, О.В. Лобова, 2018
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О.Е. СКОБСКАЯ, А.Ю. МАЛЫШЕВА, И.Г. КИСЕЛЕВА, Е.М. КВАША (КИЕВ, УКРАИНА)
РАННИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ БУЛЬБАРНОЙ ФОРМЫ МИАСТЕНИИ
Сложность ранней диагностики бульбарной формы миастении связана со сходством на
ранних этапах ее развития с другими заболеваниями нервной системы и мышц. На сегодняшний день существует необходимость в усовершенствовании диагностических алгоритмов при
данной патологии для выбора адекватной тактики лечения.
Цель: Повысить эффективность ранней
диагностики пациентов с бульбарной формой
миастении.
Материалы и методы исследования.
Ретроспективно проанализированы результаты
обследования 33 пациентов с нарушением глотания и речи разной степени выраженности,
проходивших обследование в поликлинике ДУ
«Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины». Возраст пациентов
колебался от 40-70 лет, из них 21 пациент женщины.
При сборе анамнеза и жалоб обращали
внимание на изменчивость симптомов в течение
суток, связь их с нагрузкой, наличие частичных/полных ремиссий, обратимость симптомов
на фоне медикаментозной терапии. Обследование включало: отоневрологический осмотр c
качественной оценкой функции каудальной
группы черепных нервов и количественной
оценки выраженности (0; 1; 2; 3)вовлечения в
патологический процесс бульбарных и мимических мышц с применением количественной
шкалы оценки тяжести клинических проявлений
миастении(QMGS) (Barohn R.J. et a.l, 1998).
Проводили фармакологический тест: неостигмин метилсульфат 0,05 % раствор 1,5 мл
вводили подкожно при весе больного 50-60 кг,
60-80 кг – 2,0 мл и 80-100 кг - 2,5 мл соответственно. Оценка проводилась во временном интервале от 40 минут до 90 минут после введения
препарата. Пробу оценивали как позитивную
при полной и неполной компенсации клиниче-

ских симптомов, сомнительной – при частичной
компенсации и негативной при отсутствии каких либо изменений.
Результаты и их обсуждение
У всех пациентов отмечали разной степени выраженности слабость и утомляемость мимических и жевательных мышц при пережёвывании твёрдой пищи, разговоре; осиплость голоса, «носовой» оттенок голоса, его «затухание»; нечёткость речи, затруднённое глотание.
При внешнем осмотре у некоторых пациентов
наблюдали маскообразное лицо, с отсутствием
морщин, бедной мимикой, с опущением век. Во
время улыбки поднималась лишь верхняя губа,
в то же время нижняя губа и углы рта оставались неподвижными. В большинстве случаев
характерным симптомом была слабость круговой мышцы рта, что приводило к невозможности произнести звук «Р», губных звуков «Б»,
«П», поражение нарушения функции мягкого
неба и надгортанника.
У всех пациентов согласно количественной шкале оценки тяжести клинических проявлений миастении (QMGS) оценка функции мимических мышц и бульбарных составила 3 и
более балов. У всех пациентов, кроме двух, результат фармакологического теста оценили как
позитивный.
Выводы
Использование количественной шкалы
оценки тяжести клинических проявлений миастении (QMGS) в комплексе с фармакологическим тестом в практике оториноларинголога
позволит на ранних этапах диагностики заподозрить и выявить миастению. Своевременно
провести нейрофизиологическую диагностику и
верифицировать постсинаптические (миастенические) нарушения. Следующим этапом диагностики является проведение КТ/МРТ органов
средостения для исключения/подтверждения
патологии вилочковой железы.

© О.Е. Скобская, А.Ю. Малышева, И.Г. Киселева, Е.М. Кваша , 2018

Р.Р. СЛІПЕЦЬКИЙ, О.О. ГАЛАЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ОСНОВНІ ЗМІНИ У TNM-8 ПРИ ПУХЛИНАХ ГОЛОВИ ТА ШИЇ
Вступ. З моменту розробки Pierre Denoix
та впровадження у практику класифікації TNM
пройшло 75 років. За цей час класифікація
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пройшла 8 базових редакцій, однак стадія раку
на момент встановлення діагнозу залишилася
ключовим фактором, який визначає прогноз та
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критичним елементом, який детермінує вибір
оптимальної тактики лікування, заснованої на
досвіді результатів лікування групи попередніх
пацієнтів із аналогічною стадією. Водночас з
кожною наступною редакцією вдосконалювалися критерії опису кожної категорії TNM та доповнювалися нові поняття. Остання 8 редакція
зазнала чимало змін, однак найбільше вони торкнулися розділу пухлин голови та шиї. Зокрема,
з’явилися нові класифікації, пов’язані із вірусом
папіломи людини (рак ротоглотки р16+), класифікація метастазів у лімфатичні вузли шиї без
встановленого первинного вогнища, раку шкіри
та м’якотканиннихсарком ділянки голови та
шиї. Саме тому необхідна своєчасна імплементація у практику нових доповнень системи класифікації TNM, адже вонає універсальним інструментом покращення взаємодії поміж наукою і практикою, діагностикою та лікуванням,
прогнозом і результатами.
Матеріали і методи. Для аналізу обрано
базові зміни у класифікації пухлин голови та
шиї TNM8 редакції, які були видані у 2017 році
двома основними комітетами AJCCта UICC та
введені у практичну діяльність з 1 січня 2018
року у країнах Євросоюзу, США, Канади, деяких країнах Азії та Африки.
Результати дослідження. При порівнянні із TNM7 редакції визначено наступні базові зміни у класифікації пухлин голови та шиї,
які мають практичне та прогностичне значення.

DOI (depthof invasion) – глибина інвазії пухлини
– введена у категорію T для визначення агресивності раку губи та слизової порожнини рота.
Відтак, категорія Т1 тепер визначена як пухлина
≤2 см з глибиною інвазії ≤5 мм, а категорія Т3
як пухлина >4 см або пухлина будь-якого розміру однак з глибиною інвазії >10 мм. ENE
(extranodal extension) – екстранодальне поширення – введено у категорію N при реґіонарних
метастазах плоскоклітинного раку голови та
шиї. Визначається як наявність ураження шкіри
або інвазія у м'які тканини з глибокою фіксацією до м'язів та суміжних структур або клінічно
ознаками ураження нерву. Наявність ENE у метастатичному лімфатичному вузлі переводить
пацієнта у категорію N3bта стадію IVB, що має
поганий прогноз. При метастазах у лімфатичні
вузли шиї без встановленого первинного вогнища визначають наявність вірусу папіломи
людини або Епштейн-Бара, що визначає їх подальшу класифікацію як при раку ротоглотки
або носоглотки відповідно. У випадку відсутності вірусного чиннику визначено окреме стадіювання. При диференційованому раку щитоподібної залози змінено критерій віку у стадіювання
щодо поганого прогнозу з 45 на 55 років.
Висновки. Використання у практичній діяльності нових критеріїв та TNM 8 редакції при
пухлинах голови та шиї є вимогою часу та необхідністю при правильному виборі лікування і
прогнозу пацієнта.

© Р.Р. Сліпецький, О.О. Галай, 2018

Н.Б. СОННИК, В.В. ЛОБУРЕЦ, А.Г. ПОДОВЖНИЙ (ПОЛТАВА, УКРАИНА)
ГИПЕРТРОФИЯ МИНДАЛИН ЛИМФОГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА
В СОЧЕТАНИИ С ПАТОЛОГИЕЙ УЗДЕЧЕК ГУБ И ЯЗЫКА У ДЕТЕЙ
Гипертрофия глоточной и небных миндалин нередко сочетаются. Аденоидные вегетации
и гипертрофия небных миндалин II-III степени
чаще требуют хирургического лечения. Такие
структурные нарушения в полости рта и его
преддверии, как измененная уздечка губ и языка, в детском возрасте встречается почти у каждого 5 ребенка. Проведение пластики уздечек
полости рта чаще выполняется у детей в возрасте от 3 до 8 лет.
Длительный ротовой тип дыхания, обусловленный носовой обструкцией, в раннем
детском возрасте приводит к нарушению прикуса. Патология уздечек преддверия и полости рта
также способствует формированию стойкого
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ротового типа дыхания, нарушает фонетику речи и является одной из причин нарушения прикуса у детей. И, таким образом, эти 2 патологических фактора начинают действовать в комплексе с эффектом кумуляции негативного
влияния.
Изучение архивов историй болезни детских отделений: хирургической стоматологии и
ЛОР-отделения показали, что многом детям
проводились операции на лимфоглоточном
кольце и пластика уздечек губ и языка проводились в плановом порядке с небольшим временным расхождением.
Цель исследования: обеспечение возможности одномоментного хирургического лечения
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детей с гипертрофией миндалин лимфоглоточного кольца, сопровождающихся наличием аномальных уздечек губ и языка.
Материалы и методы исследования. Обследовано 12 детей в возрасте от 4 до 8 лет (5
мальчиков и 7 девочек) с гипертрофией миндалин лимфоглоточного кольца, сопровождающихся наличием уздечек губ и (или) языка, которым в условиях детского ЛОР отделения проведено комплексное хирургическое лечение:
аденотонзиллотомия с пластикой коротких уздечек языка и губ.
Аденотомия выполнялась с использованием микродебридера под оптическим контролем. Тонзилоктомия обеспечивалась петлей Бахона и окончатым конхотомом. Пластика уздечек проводилась по методу Дифенбаха (V пластика).
Результаты и их обсуждение. Порок
развития уздечки верхней губы характеризовался нетипичным прикреплением её ножки. У 4
(33%) наблюдали непроникающую форму аномалии (без вплетения ножки уздечки в межальвеолярный шов). У 2 (17%) – проникающая
форма. Порок развития уздечки языка проявлялся уменьшением её длины и нетипичным местом прикрепления «ножек», а так же изменением её толщины. У 8-ми пациентов (67%) порок
развития уздечки языка имел I-й вариант – при-

крепление к верхушке языка и тканям дна ротовой полости кпереди от подъязычных сосочков.
У 4 (33%) порок развития уздечки языка по IIму варианту – прикрепение к верхушке языка и
альвеолярному отростку.
При короткой уздечке языка выявляли
нарушение смыкания губ у 7 детей (58%); нарушение движений языка при облизывании губ
по кругу – у 4 детей (33%); нарушение движений языка к кончику носа – у 9 детей (75%).
У 7 детей (58%) выявляли нарушение фонетики при произношении некоторых звуков, а
у 5 (42%) отмечена патология развития прикуса.
У 4 детей (33%) с аденоидными вегетациями IIIй степени наблюдали сочетанную гипертрофию
нёбных миндалин III-й степени.
Всем пациентам проводилось хирургическое лечение: аденотонзилотомия и френолупластика.
Ни в одном из наших наблюдений не наблюдалось осложнений. Ведение послеоперационного периода не выходило за пределы стандартов, предъявляемых после тонзилотомии и
аденотомии. Своевременное одномоментное
комплексное лечение повышает эффективность
восстановления носового дыхания и фонетики
речи, способствует улучшению результативности занятий с логопедом по коррекции фонетики
речи.

© Н.Б. Сонник, В.В. Лобурец, А.Г. Подовжний, 2018

Г.Є. ТІМЕН, М.І. БЕЗЕГА, В.В. ЛОБУРЕЦЬ (КИЇВ, ПОЛТАВА; УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ З ГОСТРИМ СЕРЕДНІМ
ОТИТОМ, УСКЛАДНЕНИМ МАСТОЇДИТОМ
В переважній більшості випадків гострий
мастоїдит є вторинним, - ускладненням гострого
середнього отиту. Останній же є досить поширеним захворюванням, особливо у дитячому
віці, має сезонність і, в основному, пов’язаний із
підвищенням рівня вірусних захворювань.
Більшість дослідників вважають віруси
основною етіологічною причиною гострих середніх отитів, ускладнених мастоїдитом
(ГСОУМ), що підтверджується імунофлюорисцентними та іншими методами дослідження, які
виявляють в основному віруси грипу, парагрипу, аденовіруси. Інші надають вірусам роль пускового механізму із майбутнім можливим приєднанням бактеріальної флори.
Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на гострий середній
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

отит, ускладнений мастоїдитом шляхом застосування розроблених та впроваджених модифікованих консервативних та хірургічних методів
лікування.
В період з 2008 по 2016 роки, було обстежено та проліковано 173 пацієнта хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом.
Серед них було 84 (48,56%) чоловіків та 89
(51,44%) жінок.
1 група (основна) – 81 хворий на
ГСОУМ, яких лікували по модифікованому
протоколу, запропонованому нами, була поділена на 2 підгрупи: («1а») та («1б»). Пацієнти підгрупи «1а» отримували традиційне консервативне лікування з включенням місцевого і системного противірусного препарату протефлазід (індуктор інтерферону з імунотропною активніс-
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тю). Їм також проводилось короткочасне шунтування барабанної порожнини. Пацієнтам підгрупи «1б», окрім лікування, призначеного групі
«1а», виконували тунельну антротомію, а при
необхідності – модифіковану антромастоїдотомію з шунтуванням.
2 група (порівняння) – 92 хворих на
ГСОУМ, яким застосовували традиційні консервативні та хірургічні методи лікування; поділена на 2 підгрупи («2а») та («2б»). Пацієнти
підгрупи «2а» отримували традиційне консервативне лікування і парацентез барабанної перетинки. Пацієнтам підгрупи «2б», окрім лікування, призначеного хворим підгрупи «2а», виконували типову антромастоїдотомію за Шварце.
Пацієнтам 1-ї, групи до комплексної терапії ГСОУМ додатково призначали препарати,
що мають імуномодулюючу та противірусну
дію. В залежності від особливостей надання медичної допомоги пацієнти в межах груп були
додатково поділені на підгрупи: 1-а – лікування
проведено без хірургічного втручання. В них
застосовували лише шунтування барабанної
перетинки; 1-б – проводили хірургічне втручан-

ня – ендоскопічну тунельну антротомію, або
модифіковану антромастоїдотомію з дренуванням.
Під час хірургічного втручання відновлювали прохідність антро-тимпанального співустя.
Воно розширювалось до отримання позитивної
пневматичної проби: повітря починали вільно
проходити через нього.
При проведенні комплексного лікування
хворих на ГСОУМ, були розроблені критерії
переходу від консервативної до хірургічної тактики (клінічні, комп’ютерно-томографічні, лабораторні). Перед вибором тактики лікування
ГСОУМ необхідно проводити КТ-дослідження,
яке дає можливість визначити наявність збереження аттико-антрального сполучення.
Проведене клінічне дослідження показало, що комплексне застосування противірусної
терапії пацієнтам з ГСОУМ, що перенесли тунельну ендоскопічну антротомію або модифіковану антромастоїдотомію з шунтуванням, має
позитивний клінічний результат і може бути
рекомендовано до застосування в практиці лікарів оториноларингологів.

© Г.Є. Тімен, М.І. Безега, В.В. Лобурець, 2018

Г.Е. ТІМЕН, В.М. ПИСАНКО, П.В. ВІННИЧУК, Б.М. МИРОНЮК, Л.А. САВЧУК,
К.Л. РУДЕНЬКА, І.І. САПІЖАК, М.Г. ХОМЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
СЛУХОВА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З АТРЕЗІЄЮ ЗОВНІШНІХ СЛУХОВИХ ПРОХОДІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ІМПЛАНТАЦІЙНИХ СИСТЕМ КІСТКОВОЇ ЗВУКОПРОВІДНОСТІ
Актуальність. Щорічно в світі, в тому
числі і в Україні, на 10000 новонароджених зустрічається 1-2 дитини з вадами зовнішнього
вуха. На жаль, ці дефекти досить часто не можуть бути відкоректовані за допомогою меатотимпанопластики. Тому єдиним ефективним
способом слухової реабілітації цих пацієнтів є
використання імплантаційних систем кісткового
звукопроведення.
Мета. Оцінити ефективність використання імплантаційних систем кісткової звукопровідності у дітей з вродженою атрезією зовнішніх слухових проходів.
Матеріали і методи. У відділі ЛОРпатології дитячого віку Інституту отоларингології під нашим наглядом було 35 дітей з вродженою атрезією зовнішніх слухових проходів віком 1-15 роки (5 дітей із синдромом Франческеті). При цьому для слухової реабілітації викори-
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стовувались пристрої BAHA та Sound Bridge. З
них 5 дітям віком 1-4 роки реабілітація проводилась за допомогою BAHA на м’якому бандажі
(Softband), доки товщина кісток черепа не досягне оптимального розміру для імплантації. Іншим 17 дітям була проведена перкутанна імплантація (BAHA Connect), 8 – транскутанна
імплантація (BAHA Attract) та 5 дітям – імплантація системи Sound Bridge. Всім пацієнтам імплантація BAHA та Sound Bridge проводилась
під загальним ендотрахеальним знеболюванням.
Використовували лінійні і дугоподібні розрізи
довжиною 3,5-4,5 см. Дітям, яким в майбутньому планувалося виконання меатотимпанопластики, кут розрізу був відкритий допереду. У
двох пацієнтів було потрібно висічення м'яких
тканин у зв'язку з їх надмірною товщиною по
відношенню до опори. Мовну аудіометрію проводили всім пацієнтам до операції і після підкЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

лючення аудіопроцесору з використанням електроакустичної апаратури за допомогою динаміків в «вільному звуковому полі».
Результати. У всіх дітей, яким проводилась слухова реабілітація за допомогою BAHA
на м’якому бандажі та Sound Bridge, при оцінці
стану слухової функції через тиждень після початку використання, слух відповідав нормі.
При обстеженні проімплантованих дітей
(5-15 років) у «вільному звуковому полі» виявлено, що середнє значення показників розбірливості мови на 50 дБ у пацієнтів перед операцією
становив 4±5%, на 60 дБ – 9,0±5,2%, а на 70 дБ
– 14,8±8,2%. Після імплантації відсоток розбірливості мови на 70 дБ склав 99,5±1,1% на 60 дБ
– 95,2±3,2%,на 50 дБ – 53,4±5,5% і на 40 дБ –
18,0±7,1%. У 2 з 17 дітей з перкутанним імплантом BAHA Connect у післяопераційному періоді
було відмічено запальний процес в ділянці опори, імплантація проводилась у два етапи, при
цьому другий етап був виконаний через три мі-

сяці. У всіх дітей з транскутанним імплантом
BAHA Attract запальних ускладнень з боку
м’яких тканин відмічено не було.
Таким чином, використання імплантів кісткової звукопровідності забезпечує позитивний
ефект на слухомовну та соціальну реабілітацію
дітей з вродженою атрезією зовнішніх слухових
проходів. Імпланти BAHA та Sound Bridge є
альтернативним та ефективним методом слухової корекції у таких пацієнтів. Ускладнення з
боку м’яких тканин мінімальні, та відсутні при
імплантації транскутанної системи, яка і є більш
доцільною для дитячого віку. Для дітей до 4
років треба використовувати BAHA на м’якому
бандажі є дієвим методом слухової та психічної
корекції з самого народження та є проміжним
етапом до хірургічної реабілітації слуху. Слід
зазначити, що з нашої точки зору, імплантація
BAHA є менш складною щодо хірургічної техніки, тому є варіантом вибору при використанні
систем кісткової звукопровідності.

© Г.Е. Тімен, В.М. Писанко, П.В. Вінничук, Б.М. Миронюк, Л.А. Савчук, К.Л. Руденька, І.І. Сапіжак,
М.Г. Хоменко, 2018

Г.Э. ТИМЕН, В.Н. ПИСАНКО, С.П. ЧУБКО, А.С. МУДРЫЙ (КИЕВ, УКРАИНА)
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИИ АНГИОФИБРОМЫ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
Ангиофиброма основания черепа (АОЧ)
является одним из самых тяжелых заболеваний
в структуре хирургической патологии ЛОРорганов.
В период с 09.04.86. по 03.04.18 гг. под
наблюдением в отделе ЛОР-патологии детского
возраста ГУ «Институт отоларингологии им.
проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
находилось 98 детей с диагнозом ангиофиброма
основания черепа, что составило 14,8% от всех
больных с новообразованиями ЛОР-органов,
которые находились на стационарном лечении.
Распределение детей по возрасту было
следующим: от 7 до 10 лет – 9, от 11 до 13 лет –
42, от 14 до 17 лет – 44 ребенка. Все пациенты
были мужского пола. Распределение больных по
стадиям процесса (В. Погосов и соавт., 1987): 1я стадия – 12 больных; 2-я – 20; 3А – 26; 3Б – 30;
4-я – 10 больных. Большинство больных госпитализировалось на поздних стадиях, что свидетельствует о неудовлетворительной диагностике
заболевания при осмотрах в поликлинике. У 46
больных выявлена левосторонняя локализация
фибромы, у 50 – правосторонняя.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

97 больным с ангиофибромой основания
черепа было проведено хирургическое лечение,
1 пациенту была назначена лучевая терапия. В
качестве хирургического доступа выполнялась
гайморотомия по Денкеру, а в случаях интракраниального распространения новообразования
(10 случаев) операция Денкера дополнялась боковым краниофациальным подходом к основанию черепа (совместно с нейрохирургом). Лишь
у 4 больных с 1-й стадией заболевания нами был
применен трансоральный подход без предварительного рассечения мягкого неба для удаления
ангиофибромы.
Носоглотку контролировали при помощи
эндоскопов и зеркал, опухоль отделяли от места
прикрепления в носоглотке при помощи распаторов через полость носа. Ввиду бескровности
этих операций заднюю тампонаду удалось не
использовать. При удалении ангиофибромы основания черепа при 2-й, 3-А, 3-Б и 4-й стадиях
заболевания, из-за массивных кровотечений, по
нашему мнению, применение эндоскопов затруднительно, но сразу после удаления опухоли
(для осмотра и контроля костных стенок трепа-
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национной полости) использование эндоскопов
является целесообразным.
После удаления опухоли проводилась
тампонада послеоперационной полости марлевым тампоном, обработанным синтомициновой
эмульсией, и передней тампонадой полости носа.
Кровопотеря при проведенных операциях
в среднем составляла около 300-400 мл. В единичных случаях кровопотеря при удалении ангиофибромы носоглотки доходила до 1800 мл.
Большинство операций сопровождалось внутривенными трансфузиями, которые включали
кровезаменители, а по показаниям – эритроцитарную массу, цельную кровь и компоненты
крови. Наружные сонные артерии ни в одном
наблюдении не перевязывались.
Тампоны из полости носа и трепанационной полости, чаще всего, удалялись на следующий день. После удаления тампонов значитель-

ной кровопотери не наблюдалось, кроме единичных случаев.
В послеоперационном периоде больным
назначали: антибактериальную, дегидратационную, десенсибилизирующую, гемостатическую,
симптоматическую терапию. При необходимости
проводили
коррекцию
водноэлектролитного баланса. В случаях большой
операционной кровопотери проводили гемотрансфузию или переливание кровозаменителей.
Послеоперационный период у всех больных протекал гладко.
В одном случае проводилась лучевая терапия (родители больного отказались от хирургического вмешательства). Ребенок прошел курс
лучевой терапии (суммарная доза 60 Гр), после
которого наступил полный регресс опухоли.
Малигнизации опухоли не отмечалось ни в одном случае.

© Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, С.П. Чубко, А.С. Мудрый, 2018

О.І. ТИНІТОВСЬКА (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЗМІНИ СИСТЕМНОГО ГУМОРАЛЬНОГО ТА КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ
У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМИ СТАНАМИ ЛІМФОГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ
ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ МУКОЗАЛЬНИХ ВАКЦИН
Зважаючи на те, що останніми роками постійно збільшується арсенал імунофармацевтичних препаратів, як природного так і синтетичного походження (Д.Н. Лазарева, Е.К. Алехин,
1985; О.Ф. Мельников, Д.І. Заболотний та співав., 2015) та розробку нових підходів до вибору
лікувальних препаратів на основі індивідуальної
чутливості до них in vitro, що підтверджується
як теоретично, так і клінічно (В.М. Верес, 2003;
О.Ф. Мельников, 2012; О.Ф. Мельников, Д.І.
Заболотний та співав., 2015). Поряд з цим – поява нових методів імунологічних досліджень відкриває нові перспективи для розпізнавання різних станів імунітету при захворюваннях піднебінних мигдаликів, котрі, як відомо, в системі
лімфоглоткового кільця є найбільшим лімфоїдним колектором (А.В. Демьянов, А.Ю. Котов,
А.Г. Симбирцев, 2003; Г.Н. Дранник, 2010). Питання ефективності застосування імунотерапії
та імунореабілітації у пацієнтів з хронічним тонзилітом (ХТ) та після тонзилектомії (ТЕ) – є
актуальним, що дало поштовх до створення нового напрямку в імунотерапії, а саме локальної
імунофармакотерапії, котра при дії на асоційовану з слизовою оболонкою лімфоїдну тканину
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– виявилась особливо ефективною (Л.П. Калиновская, О.Ф. Мельников, 1983). У зв’язку з
цим, були проведені дослідження по визначенню характеру розвитку реакцій місцевого імунітету в залежності від зміни рівня цитокінів ротоглоткового сектету, як в пацієнтів з ХТ так і
після ТЕ, із застосуванням мукозальної вакцини
(МВ) локальної дії (Респіброн) і МВ системної
дії – (Бронхо-Ваксом).
Матеріали та методи. Дане дослідження було проведене у 50 пацієнтів, віком
від 18 до 35 років. З них 19 осіб – це пацієнти із
ХТ, котрі на момент обстеження знаходились в
стадії клінічної ремісії. 18 пацієнтів після ТЕ,
терміном після операції до 5 років, котрі на
момент обстеження не мали ніяких скарг. 13
осіб увійшли в контрольну групу (КГ), практично здорових людей, без патології верхніх дихальних шляхів. Для дослідження в пацієнтів
даних груп до та після вакцинації збирався нестимульований ротоглотковий секрет (РГС),
який обробляли згідно методичних рекомендацій Інституту отоларингології НАМН України
(Д.І. Заболотний, О.Ф. Мельников, та співав.,
2008). Пацієнти приймали обидві МВ згідно
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інструкції, протягом 3 місяців і після закінчення прийому препарату, через 10 днів, повторно
збирали РГС.
В рідкій фазі РГС визначали вміст фактора некрозу пухлин (ФНО-𝛼𝛼), інтерлейкіну-1β
(прозапальних цитокінів); α-інтерферону та ɣінтерферону (протизапальних цитокінів); лімфокіна, фактору торможення міграції лейкоцитів. Згідно рекомендацій (О.Ф. Мельников,
2017; Д.І. Заболотний, О.Ф. Мельников, та співав.,2008). Результати були статистично оброблені з застосуванням непараметричного критерія U (А.Н. Герасимов, 2007).
Результати дослідження. При проведенні
даних досліджень було встановлено, що в обох
групах пацієнтів, в порівнянні з КГ, був підвищений вміст прозапальних цитокінів. Рівень α-

інтерферону – був найнижчий у пацієнтів після
ТЕ, а зміни вмісту γ-інтерферону – незважаючи
на значні флуктуації, не були достовірними в
усіх групах. При цьому найбільша функціональна активність лімфокіна спостерігалась при ХТ.
Застосування обох МВ у пацієнтів з ХТ і після
ТЕ сприяли посиленню захисних властивостей
РГС, що супроводжувалось нормалізацією рівнів інтерферонів та інших цитокінів. А от зниження інтенсивності гальмування міграції лейкоцитів при ХТ спостерігалось лише після застосування Бронхо-Ваксому.
Висновки. Отримані результати, по застосуванні даних вакцин як локальної, так і системної дії, дозволяють рекомендувати їх для підвищення мукозального імунітету, особливо при
наявності хронічного тонзиліту.

© О.І. Тинітовська, 2018

О.В. ТИТАРЕНКО, О.А. ТИТАРЕНКО, И.В. ДОБРОНРАВОВА В.С. ЛИСОВЕЦКАЯ
(ОДЕССА, УКРАИНА)
НАШИ НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СУБЪЕКТИВНЫМ ШУМОМ В УШАХ
Адекватная терапия пациентов с субъективным шумом в ушах является одной из непростых проблем оториноларингологии и требует
предварительной топической диагностики, которая позволяют судить об уровне и степени
поражения слухового анализатора с учетом индивидуальных характеристик каждого больного.
Нами обследовано 48 больных, у которых
субъективный шум в ушах был ведущей жалобой при обращении. Возраст пациентов колебался от 28 до 68 лет. Сроки обращения – от 2
месяцев до 6 лет от момента появления жалоб.
После сбора анамнеза и осмотра ЛОР органов
исследовали слуховую функцию пороговой и
надпороговой тональной, речевой аудиометрией, импедансометрией. Дополнительно выполняли реоэнцефалографию, доплерографию сосудов головного мозга и позвоночника, при необходимости – МРТ головного мозга. Из наблюдаемой группы снижение слуха выше возрастной нормы отмечалось у 26 пациентов.
Причем у 17 из них отмечался сдвиг пороговой
адаптации при удовлетворительных показателях
речевой аудиометрии, что указывало на периферический характер нарушения слуха. Поражение
слуховых структур у 21 больного в области
ствола мозга, подкорковых и корковых отделов
слуховой системы оценивалось по повышению
порогов разборчивости речи, акустического
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рефлекса, данным исследования сосудов головного мозга и МРТ. Данная группа лиц требовала
обследования совместно с невропатологами.
Такие нарушения слуха наблюдались при вертебро-базиллярной недостаточности, атеросклерозе, эндо- и экзогенных интоксикациях. У 8
больных наблюдался посттравматический шум в
ушах и голове после перенесенных легких травм
головного мозга, которые сопровождались кратковременным нарушением координации движений, вестибулярными расстройствами.
Установление предварительного уровня
возникновения шума является важным для выбора методов и средств лечения. При поражении улитки, ствола слухового нерва назначался
полный комплекс лечения острой или хронической сенсоневральной тугоухости, включающий кортикостероидные гормоны, ноотропы,
ангиопротекторы, дезагреганты, цитопротекторы. Второй группе больных с центральным генезом ушного шума помимо традиционного
комплекса терапии назначались психолептические средства – малые транквилизаторы, анксиолитики, антиконвульсанты, редуцирующие
психомоторное возбуждение, антидепрессанты,
оказывающие успокаивающее и антифобическое действие. С этой же целью применялись
различные методы рефлексотерапии. Особую
роль играла нейропротекторная терапия в ком-
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плексе назначения антиоксидантов, глиатилина
и реамберина, способствующих регрессу очаговых неврологических симптомов, в частности, ушного шума. Патогенетически обоснованным методом лечения обеих групп больных
являлась внутривенная озонотерапия, способствующая улучшению микроциркуляции и
уменьшению тканевой гипоксии как во внутреннем ухе, так и сосудах головного мозга.
При наличии кохлеовестибулярного синдрома
рационально назначение комплекса специально
разработанных упражнений для устранения

вестибулярной симптоматики, а при выраженном шуме в ушах – звукотренирующей терапии.
Проводимая терапия с учетом диагностики уровня возникновения ушного шума и комплексности патогенетических лечебных звеньев
позволила добиться эффекта у 34 больных, преимущественно при периферическом поражении
слухового анализатора (15 человек). При центральном генезе уменьшение шума достигнуто у
19 пациентов и требовало повторных курсов
терапии.
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Ф.О. ТИШКО, О.О. ОСТРОВСЬКА, Н.Л. ЩУКІНА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПАРААУРИКУЛЯРНІ НОРИЦІ І КІСТИ
Серед аномалій розвитку зовнішнього і
середнього вуха чинне місце посідають парааурикулярні вроджені нориці (ПВН) та кісти. За
твердженням Богомільского М.Р. (2016), парааурикулярні нориці та кісти – найрозповсюдженіша аномалія розвитку зовнішнього вуха з
якою доводиться мати справу лікарюоториноларингологу в практичній діяльності. У
світі нараховується 0,1-0,9% осіб, що мають
ПВН (Kavuturu V.S., 2013). Вперше ця аномалія
розвитку була описана вченим Ван Хоузингером
в 1864 р. В літературі можна зустріти багато
назв цього явища: преаурикулярна нориця, біля
вушна фістула, ушна фістула, преарикулярна
пазуха або синус.
Парааурикулярні нориці – є вродженим
пороком розвитку зовнішнього вуха, що виникає під час формування вушної раковини на 56 тижні внутрішньоутробного розвитку. За
даними літератури у 27,3% вони мають спадковий характер походження. Переважно парааурикулярні нориці і кісти успадковуються за
аутосомно-рецесивним типом (Богомільский
М.Р., 2016). В цьому випадку вони, як правило, однобічної локалізації. В разі двобічної
локалізації ПВН деякі автори (Emery, Salama,
1981; Kavuturu, 2013) мають підтвердження
аутосомно-домінантного типу успадкування
парааурикулярних нориць, що пов’язано з передачою 8q11.1-q13.3 ланок хромосоми
(Bozan, 2016). Приблизно в 50% випадків ПВН
є
наслідком
спорадичної
аномалії
(Kuczkowski, 2011). Проте, залишається поширеною думка, що парааурикулярні нориці і
кісти є ектопованими сірчаними залозами і
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після їх видалення та розрізу мікропрепарату
в просвіті їх знаходили сірку.
Парааурикулярні нориці і кісти, як правило, мають безсимптомний перебіг. Виявляються
вони при звичайному оториноларингологічному
огляді одразу після народження або через деякий час після. Проте, найчастіше їх діагностують під час нагноєння та першого епізоду відвідування лікаря з приводу цієї проблеми. Типовими збудниками розвитку запалення ПВН є
стафілококова і стрептококова флора, в деяких
випадках протеї (Kavuturu, 2013). Щодо лікувальної тактики ПВН однозначної думки немає.
Існують погляди, що парааурикулярні кісти і
нориці потрібно видаляти в будь-якому випадку
або лише під час загострення (шляхом розтину і
дренування), або при нагноєні виконувати розтин і дренування, а у віддалений термін після
загострення – хірургічне видалення ПВН.
Таким чином, враховуючи актуальність цієї патології та спірні питання щодо правильної
тактики лікування, великий діапазон післяхірургічних рецидивів парааурикулярних нориць (рецидивування після хірургічного видалення ПВН
складає від 5 до 42% в залежності від хірургічної
техніки, виду анестезії і досвіду хірурга (Gupta et
al., 2015; Тімєн Г.Е., 2008; Prasad, 1990), хочемо
поділитися власними досвідом і висновками щодо парааурикулярних нориць і кіст:
1. Лікуванню (терапевтичному, а особливо хірургічному) мають підлягати лише пацієнти з запаленням або нагноєнням парааурикулярної нориці. В разі безсимптомного перебігу пацієнти з парааурикулярними норицями лише
динамічно спостерігаються.
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2. В разі запалення парааурикулярної нориці і кісти, коли у пацієнтів з’являються скарги
на біль в привушній ділянці, припухлість, підвищення температури тіл призначається 10денний курс антибіотикотерапії та щоденне
промивання через норицевий хід розчином антисептика, а після ліквідації запалення – їх видалення.
3. Абсолютним показом до видалення
парааурикулярної нориці є її нагноєння. В таких випадках її легше видалити маючи орієнтири.

4. Нами застосовується класична методика видалення ПВН з еліпсоїдним шкіряним розрізом навколо нориці з наступним його вилущенням із м’яким тканин і резекцією частини
вушного хряща, якщо ніжка розташована в ньому. Косметичний ефект досягається шляхом маскування рубця в привушній складці.
В жодному випадку після нашого лікування (ні в ранньому післяопераційному, ні в
віддаленому періодах) жодного випадку рецидивів парааурикулярних нориць нами не спостерігалось.

© Ф.О. Тишко, О.О. Островська, Н.Л. Щукіна, 2018

Ф.О. ТИШКО, О.О. ОСТРОВСЬКА, О.М. ЗАТУШЕВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОНКОЛОГІЧНА ХВОРОБА: МНОЖИННІ ПУХЛИНИ ЛАРИНГОТРАХЕАЛЬНОЇ
І ПАРАТРАХЕАЛЬНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
В онкологічній практиці нерідко зустрічаються доброякісні і злоякісні пухлини різноманітної будови і навіть однієї локалізації. В таких
випадках вони видаляються одночасно різними
підходами до місця їх локалізації або шляхом
розширення операційного. В залежності від природи пухлин, їх локалізації, розповсюдженості їх
хірургічне лікування доповнюється променевим,
хіміотерапевтичним (тобто, застосовують комплексне або комбіноване лікування).
Найскладнішою
в
анатомічнотопографічному і гістологічному відношенні є
шия людини. Тому, саме там можна зустріти
одночасну локалізацію пухлин різної гістологічної будови: зі слизової оболонки, гладеньких
м’язів, нервових оболонок, хрящів гортані, трахеї, слинних залоз, щитовидної і паращитовидних залоз. Саме тому, хочемо поділитися нашим
досвідом діагностики і лікування пацієнтки з
одночасною наявністю парагангліоми трахеостравохідної борозни та лейоміосаркоми підголосового простору.
Парагангліома (хемодектома) – це хеморецепторне утворення, яке розвивається частіше
з гломусів у ділянці розгалуження загальної
сонної артерії (у біфуркації) або на внутрішньозадній поверхні на початку шийної частини внутрішньої сонної артерії, в зоні дуги аорти, яремної цибулини, блукаючого нерва та інших ділянках де є хеморецептори. Переважно страждають на цей різновид пухлин жінки у віці 20-50
років. Пухлини переважно однобічні, ростуть
повільно, роками, у 15-20% злоякісні форми, що
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метастазують в регіональні лімфатичні вузли
(Абизов Р.А., 2001).
Лейоміосаркома – надзвичайно досить рідка форма злоякісної пухлини, що походить з
гладкої м'язової тканини, та характеризується
раннім метастазуванням у віддалені органи. В
групу ризику по захворюваності лейоміосаркомой входять жінки 40-50 років і старше.
Отже, хвора М., 66 років, поступила у
ЛОР-відділення КМКЛ №12 в 2017 році зі скаргами на осиплість голосу протягом 3 місяців,
порушення дихання, задишку, що поступово
посилилювалась (діагностовано стеноз в стадії
компенсації) та останні місяці заважала пацієнтці повноцінно працювати.
Із анамнезу хвороби відомо, що 2 роки
тому пацієнтка була прооперована з приводу
лейоміоми трахеї (в 2015 виконана циркулярна
резекція трахеї з накладанням міжтрахеального
анастомозу). Післяопераційний період перебігав
важко: в ранньому терміні спостерігався стеноз
верхніх дихальних шляхів І-ІІ ст., реактивний
набряк в ділянці присінка гортані і діагностовано парез лівої голосової складки (чого не було
до операції). На післяопераційному КТ органів
шиї і грудної клітки: просвіт трахеї вільний, діагностовано об’ємне утворення в ділянці лівої
трахеостравохідної борозни (1,2см*0,7см*1,8см)
(також не було діагностовано до операції).В пізньому післяопераційному періоді зафіксовано 2
епізоди ідіопатичного набряку вестибулярного
відділу гортані зі стенозом ІІ ст., що купувались
медикаментозно за місцем проживання).
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Під час перебування хворої у ЛОРвідділенні КМКЛ №12 виконано фіброскопію
гортані (діагностовано новоутворення правого
підголосового простору, що на 1/3 перекриває
просвіт гортані), КТ і МРТ шиї з контрастуванням (діагностовано новоутворення в просвіті гортані, що росте з правої підголосової її стінки та
об’ємне утворення в ділянці лівої трахеостравохідної борозни розміром 1,3см*1,0см*2,2см). Відносна рідкість і не типовість ситуації, мізерність
клінічних ознак створили певні труднощі в розпізнаванні патології, особливо в проведені диференційної діагностики.Тому додатково пацієнтці
виконано УЗД щитовидної та паращитовидних
залоз (діагностовано багатовузловий зоб, метастаз лімфовузла?) та гормональне дослідження
функції (підвищений рівень паратгормону).
На підставі отриманих результатів було
прийнято рішення виконати ларинготрахеостомію. Під час операції абластично видалено з
правої бокової стінки гортані в підголосовому

просторі пухлину, що виявилась лейоміосаркомою (ймовірніше це метастазування та злоякісна трансформація доброякісної лейоміоми трахеї, яка була видалена у пацієнтки в 2015 році),
тапухлину в ділянці лівої трахеостравохідної
борозни яйцевидної форми, гладкої поверхні
брунатно-червоного кольору, на розрізі – світлосірого кольору, що виявилась парагангліомою.
Перев’язку сонної артерії не проводили, пухлину вилучили шляхом поступового відшарування
від інтими судини. За даними літератури, майже
у половини пацієнтів, можна провести її видалення без перев’язки судин (Абизов Р.А., 2001).
Післяопераційний період перебігав без
ускладнень. В ранньому післяопераційному періоді повернулась рухливість лівої половини
гортані. Метастазів в лімфовузли на внутрішні
органи за даними МРТ і КТ не виявлено.
Зараз пацієнтка проходить курс променевої терапії та планується в подальшому зо закриття ларинготрахеостоми.

© Ф.О. Тишко, О.О. Островська, О.М. Затушевський, 2018

В.І. ТРОЯН, К.Г. НАЗАРЕНКО, І.О. СІНАЙКО (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАННОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ
ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ В ЛОР-КЛІНІЦІ ЗДМУ ЗА 2014-2017 рр.
Канцерогенне навантаження на мешканців м. Запоріжжя, зумовлене високим рівнем
антропогенного забруднення довкілля, сприяє
збільшенню захворювання раком гортані (РГ),
яке в області за даними Національного канцерреєстру 2014-2017 рр. збільшилось від 6,2 до 7,1
на 100 тис. населення. В зв’язку з чим нами було
проведено аналіз захворюваності на РГ, ефективність лікування та його недоліки.
Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 262 історій хвороб пацієнтів на РГ які знаходились на спеціалізованому
лікуванні в ЛОР – клініці ЗДМУ за період 20142017 роки.
Результати дослідження. Вік пацієнтів
колихався від 42-82 років. Середній вік склав
(58,63±1,23) років. Співвідношення чоловіків до
жінок складає 21,5:1. За стадіями хворі розділялись таким чином: I-II стадії – 123 (47,8%), III
стадія – 97 (37,1%), IV стадія – 42 (15,1%). Всі
пацієнти отримали комбіноване лікування з хіру-

ргічним компонентом на першому етапі. У хворих з I та II стадіями в схему хірургічного лікування з різними за обсягом резекціями було
включено абластику методом радіочастотної
термоабляції. При III–IV стадіях проводили різні
за обсягом ларингектомії. У 22 пацієнтів з
IVстадією лікування виконувалось лише хіміопроменевим методом, який зазвичай носив паліативний характер. Тривалість дворічного безрецидивного періоду після отриманого лікування була
наступною: у хворих з I – II стадією вона складала 94,3%, з III стадією 82% пацієнтів, IV – 38%.
Висновки: високий відсоток (47,8%) госпіталізованих з I – II стадією свідчить про своєчасну діагностику РГ в м. Запоріжжі. Збільшення трирічної безрецидивної виживаності хворих
з I – II стадіями викликане впровадженням абластики методом РЧТА та профілактикою місцевих післяопераційних та променевих ускладнень. Недоліками слід вважати наявність значного відсотка хворих з IV стадією.

© В.І. Троян, К.Г. Назаренко, І.О. Сінайко, 2018
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Н.В. ХОБОТОВА (ДНЕПР, УКРАИНА)
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Лечение больных хроническим полипозным риносинуситом остается одной из актуальных проблем современной ринологии, обусловливающей продолжение поиска более эффективных методов.
Нами проведен сравнительный анализ эффективности различных методов лечения у 120
больных хроническим полипозным риносинуситом в возрасте от 18 до 65 лет. Клиническая картина характеризовалась выраженным полипозом
носа с поражением одной или нескольких околоносовых пазух, стойким нарушением носового
дыхания, расстройством обоняния. Полипотомия
носа ранее производилась 46 больным, у 44 пациентов выполнялось вскрытие клеток решетчатого лабиринта, а у 40 пациентов производилось
вскрытие верхнечелюстных пазух.
В зависимости от применявшегося метода
лечения все больные были разделены на 4 группы, по 30 пациентов в каждой. В первой группе
больных лечебные мероприятия включали удаление полипов из носовых ходов, вскрытие пораженных пазух с последующим проведением
курса противовоспалительной и гипосенсибилизирующей терапии. Во второй группе дополнительно применялись криоэкстракция остатков
полипов и криовоздействие на слизистую оболочку полости носа. В третьей группе после хирургического вмешательства производилось
воздействие на слизистую оболочку гелийнеоновым лазером (7-10 сеансов), а в четвертой
группе дополнительно назначался курс лазеропунктуры на корпоральные точки.
Оценка эффективности лечения проводилась с учетом общего самочувствия больных,
роноскопической картины, состояния дыхатель-

ной и обонятельной функции носа. Наряду с
этим изучались цитограммы слизистой оболочки носа, а также состояние показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ). Выбор последней методики обусловлен тем, что полипозный риносинусит сопровождаясь выраженной
гипоксией ткани, вызывает активацию ПОЛ, а
динамика этого показателя в ходе проводимого
лечения может служить объективным критерием оценки эффективности того или иного метода.
Наблюдавшиеся в послеоперационном
периоде явления со стороны слизистой оболочки носа имели тенденцию к постепенному исчезновению. Наиболее заметной эта тенденция
была в группе пациентов, которым проводилось
эндоназальное лазерное облучение, особенно
сочетающееся с лазеропунктурой. В этой же
группе больных уже в ранние сроки (3-4 день)
отмечалось восстановление дыхания, а иногда и
обоняние, наблюдалась нормализация клеточного состава в цитограммах. Динамика показателей ПОЛ характеризовалась достоверным снижением их активности во всех группах, однако
наиболее заметной она была у пациентов получавших сеансы лазерной терапии и лазеропунктуры, причем эта тенденция четко прослеживалась у них и через 4-6 месяцев после окончания
курса лечения, сочетаясь с клиническим улучшением.
Таким образом, низкоэнергетическое лазерное излучение повышает эффективность
комплексной терапии полипозных риносинуситов, что обосновывает целесообразность более
широкого его использования в клинической
практике.

© Н.В. Хоботова, 2018

І.Р. ЦВІРІНЬКО, Д.Д. ЗАБОЛОТНА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН НОСОВОГО ДИХАННЯ В ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ
ДОБРОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ СЕЛЯРНО-ХІАЗМАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Вступ. Травматизація ендоскопічних ендоназальних доступів до селярної ділянки зумовлена необхідністю створення хірургічних коридорів, які дозволяють комфортно маніпулювати хірургічними інструментами, що необхідно
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для радикального видалення доброякісних або
злоякісних пухлин. Формування даних хірургічних коридорів може вимагати видалення здорових анатомічних структур, з наступним порушенням нормальних фізіологічних процесів.
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Останнім часом, за даними літератури, все більше приділяється вивченню перебігу післяопераційного періоду у пацієнтів, яким проводилися дані хірургічні втручання.
Мета дослідження: вивчити стан носового дихання у пацієнтів з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки після
застосування різних способів доступу до основної пазухи при хірургічному лікуванні даної
патології.
Матеріали і методи. Нами проведено
обстеження та післяопераційне спостереження
109 пацієнтів з новоутвореннями селярнохіазмальної ділянки та кавернозного синусу.
Всім пацієнтам проводили ендоскопічне ендоназально транссфеноїдальне видалення новоутворення. В залежності від методики виконання доступу до клиновидної пазухи були поділені
на 2 групи. 1-у групу склало 45 хворих, хірургічне лікування яких проводили за загальноприйнятою методикою доступу до селярнохіазмальної ділянки з резекцією слизової оболонки сфеноетмоїдального закутку та внутрішньо-

носових структур. Пацієнтам, що були включені
в 2-у групу (64 особи) проводився спосіб доступу до основної пазухи за запатентованою нами
методикою.
Результати. Ефективність застосування
запропонованого способу доступу до селярної
ділянки оцінювалася в динаміці через 3, 6 та 12
місяців після хірургічного втручання. Суб'єктивні відчуття порушення носового дихання оцінювали за бальною аналоговою шкалою.
Об’єктивну оцінку носового дихання проводили
за допомогою чотирьохфазної акустичної риноманометрії. У пацієнтів 2-ї групи спостерігалися
статистично достовірно кращі показники носового дихання через 3, 6 та 12 місяців, порівняно
з обстеженими 1-ї групи.
Висновки: Збереження внутрішньоносових структур та слизової оболонки порожнини
носа та сфеноетмоїдального закутку під час назальної фази ендоскопічного транссфеноїдального видалення пухлин селярно-хіазмальної ділянки сприяє збереженню функції носового дихання, а в деяких випадках і її покращення.

© І.Р. Цвірінько, Д.Д. Заболотна, 2018

В.Г. ЦЕНТИЛО, А.А. МИНАЕВ, О.П. НАВКА (КРАМАТОРСК, УКРАИНА)
РЕТИНИРОВАННЫЙ ДИСТОПИРОВАННЫЙ СВЕРХКОМПЛЕКТНЫЙ ЗУБ
ПОЛОСТИ НОСА
Дистопированные зубы весьма широко
распространены в стоматологической практике
как среди детей, так и взрослых. Намного реже
встречаются дистопированные сверхкомплектные зубы в полости носа и пазухах (назальные
зубы). Однозначных взглядов на причинытаких
нарушений нет, как потенциальные рассматриваются челюстно-лицевая травма, перенесенные
одонтогенная и риногенная инфекции, наследственные факторы, включая орофациальные
расщелины, синдромы Гарднера и клейдокраниальной дисплазии (А.Н. Петрин, 2008; Chan et
al., 2002). Анализируя уже описанные случаи
назальной дистопии зубов следует отметить, что
зачастую пациенты длительное время наблюдаются и проходят лечение у оториноларингологов по поводу рецидивирующих или хронических риносинуситов (В.П. Григорьев, Б.А. Шагатаева, 2005; Д.М. Байрак, 2015; Chan et al.,
2002; MAkheel et al,. 2015). Как правило, такая
патология длительное время протекает бессимптомно, специфических проявлений не имеет.
Пациенты могут жаловаться на одностороннее
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затруднение носового дыхания, стойкие гнойные выделения, кровотечения из носа, носовую
и/или лицевую боль, деформацию носовой перегородки и/или наружного носа, периодическое
одностороннее слезотечение. Выявить такой зуб
на начальных этапах рутинными методами обследования удается далеко не всегда. При риноскопии могут наблюдаться воспалительный
процесс, хронические изъязвления, некротическая или грануляционная ткань, иногда, инородное тело, напоминающее ринолит. На обзорной рентгенограмме околоносовых пазух локализацию такого зуба могут скрывать наслоение
височной кости и/или альвеолярного отростка
(С.А. Рагузинская, В.Н. Красножён, 2008).
Уточнить диагноз позволяет компьютерная томография.
Ввиду редкой и междисциплинарной патологии приводим свое клиническое наблюдение. Больная В. 39 лет, 24.05.2017 г. госпитализирована в ЛОР-отделение КМУ ГБ №3
г.Краматорска с жалобами на дискомфорт в левой половине носа, затруднение дыхания через
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неё, периодическую заложенность левого уха.
Считает себя больной более полугода. Лечилась
амбулаторно по месту жительства у семейного
врача и оториноларинголога. Ухудшение состояния месяц назад, когда наросла температура
тела, появился гнойный насморк слева, снизился
слух на левое ухо, прошла стационарное лечение по месту жительства. Возобновление жалоб
около недели назад. Приконусно-лучевой КТ
обнаружено инородное тело полости носа слева,
конусовидной формы, напоминающее зуб, размерами 15х4х4 мм, исходящий из дна и расположенный на расстоянии 3,5-4,0 см от входа в
полость носа, пневматизация всех пазух не нарушена. При осмотре зубная формула обычная,
признаков аномалии в полости рта нет. При риноскопиив средних отделах полости носа у его
дна возвышается белесоватое инородное тело с
ровной, гладкой поверхностью, прикрытое слизистой оболочкой и грануляциями. При пальпации и перкуссии плотное, безболезненное, неподвижное. Носовое дыхание слева частично
затруднено. Отоскопия – без особенностей. При
аудиометрии – звуковосприятие в норме, костно-воздушный интервал слева 15-20 дБ. При

импедансометрии АS – тип С, давление – 87
daPa, АР – регистрируются при 80-100 дБ. Общеклиническое обследование без особенностей.
Выставлен диагноз: ретинированный дистопированный сверхкомплектный зуб полости носа
слева, подострый левосторонний евстахиит.
25.05.2017г. под комбинированной анестезией
произведено удаление инородного тела: при
помощи долота и назального крючка зуб мобилизирован, при помощи зажима удален. Послеоперационная поддержка была стандартной.
При динамическом наблюдении в течение 10
мес. жалоб нет, симптомы не повторялись.
Интерес данного наблюдения заключается в редкости дистопированных зубов в полости
носа в сочетании с ипсилатеральным гайморитом и тубоотитом. Клинические проявления и
рентгенологическая картинка такой патологии
характеризуются несложной диагностикой. Конусно-лучевая компьютерная томография помогает уточнить диагноз и спланировать лечение.
Отоларингологу при затяжных и рецидивирующих гайморитах следует с особой настороженностью относится к зубочелюстной зоне как к
возможной причине.

© В.Г. Центило, А.А. Минаев, О.П. Навка, 2018

А.В. ЦЕПКОЛЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА)
ВОЗМОЖНОСТИ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РИНОХИРУРГИИ
Одним из наиболее частых хирургических
вмешательств по восстановлению полноценной
аэродинамики полости носа продолжает оставаться подслизистая септопластика (ПСП). В
свете последних современных инновационных
технологий в медицине, в частности анестезиологии, возможности ПСП значительно расширились, техника усовершенствовалась, осложнения
стали минимальными, однако по прежнему имеют место. Мы не говорим о технике выполнения
операции, это не обсуждается, мы имеем в виду
возникновение неизбежных нейротрофических
расстройств – как патологическое состояние тканей полости носа, степень которых зависит от
сложности дефекта носовой перегородки и индивидуальных особенностей ткани к адаптации и к
вновь созданным реконструктивным моделям.
Мы различаем послеоперационные нейротрофические изменения, органические и функциональные изменения: органические наиболее часто
перфорации, синехии, сужения наружного и\или
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внутреннего носовых клапанов; функциональные: мукоцилярные дискинезии, гипотрофическая репаративная недостаточность. Для коррекции изложенных выше состояний мы предлагаем
использовать современные безопасные биотехнологические клеточные технологии, разработанные, внедренные и запатентованные в практике нашей клиники, а в частности: внутриназальное введение аутомезоконцентрата тромбоцитов (АМК) для улучшения микроциркуляции
тканей, профилактики и коррекции нейродистрофических изменений тканей носа после повреждений, травм, сокращения и облегчения реабилитационного периода. Биоактивные материалы,
выращенные лабораторным путем вводятся в
зону имеющегося, полученного повреждения
запускают следующий ряд восстановительных
процессов: рост сосудов, уменьшение воспалительных процессов, ускоряет регенерацию клеток
и тканей; приток собственных стволовых клеток,
их активное преобразование в нужные ткани;

131

формирование межклеточного матрикса. По данной методике проведено лечение у 17 пациентов
с органическими и 24 пациента с функциональными осложнениями после подслизистой септопластики.
Во всех без исключения случаях был получен объективный положительный результат
по сравнению с ретроспективными результата-

ми аналогичного количества наблюдений без
использования данной методики.
На наш взгляд, предложенный способ
профилактики и лечения послеоперационных
нейротрофических изменений после ПСП, заслуживает дальнейшего и детального изучения
для более широкого внедрения в современной
хирургии и ринологии.

© А.В. Цепколенко, 2018

Т.Р. ЦЬОЛКО, О.О. ГАЛАЙ, О.Р. ДУДА, М.Р. ШМІДТ, С.Г. БОНДАРЕНКО, В.Ю. ЛУДЧАК,
І.М. СЕНДЕГА, О.В. ДРУЗЮК, Р.Р. СЛІПЕЦЬКИЙ, С.Ю. КАРП (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ РАДИКАЛЬНОГО ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
У ЛОР-ОНКОХВОРИХ
Основний метод лікування пацієнтів з онкопатологією ділянки голови і шиї є різного роду хірургічні втручання.
Значна поширеність раку до початку лікування (ІІІ-ІV ст.) виявлена у понад 60 % випадків. Це в свою чергу вимагає проведення розширених операцій з видаленням не лише ураженого органу, але й суміжних структур та регіональних лімфатичних колекторів, кісткового
каркасу обличчя, орбіти, м’яких тканин, шкіри.
Післяопераційна реабілітація значною мірою
залежить від об’єму видалених тканин. Питання
якості життя хворого на сьогодні рівнозначне, а
часом і переважає над тривалістю. В останні
роки широко використовується максимально
ощадна хірургія з збереженням не лише основних життєво важливих структур, але й усіх можливих дрібних судинних і нервових волокон. В
цей же час використання сучасних пластичних
матеріалів, різних типів хірургічного реконструктивного закриття дефектів призвело до значного поступу в питанні швидкої і максимально
ефективної реабілітації та соціалізації хворих.
Новітні розробки в галузі радіології, таргетної
та хіміотерапії також сприяють цьому процесу.
В період з 2013 по 2017 рр. відібрано 403
пацієнтів, яким виконано лімфодисекції шиї. З
них оп. Крайля – 178, двобічна оп. Крайля – 6, із
збереженням кивального м’язу або яремної вени
– 94, м’язу і вени – 72, вени, м’язу та додаткового нерву – 29, дрібних надключичних нервових

волокон шийного сплетення (n. supraclavicularis,
n. auricularis major, n. occipitalis minor) – 20, лицевих артерії та вени – 4. Окрім того, 382 пацієнтам виконана селективна лімфодисекція.
Оцінювались наявність післяопераційних
набряків, ознаки шийного плекситу, рівень відновлення чутливості шкіри, косметичний дефект, функція ковтання і мовлення.
В результаті - очікувано найвищі прояви
функціональних і косметичних дефектів були
виявлені у хворих з найбільшим об’ємом видалених тканин. Натомість при збереженні дрібних нервових волокон, судин прояви післяопераційного набряку, порушення чутливості в ділянці рани були мінімальні, а функціональні
можливості не порушувались взагалі.
Показники смертності до року були менші у групі хворих з низьким рівнем пошкодження анатомічних структур. Ймовірно, це зв’язано
з меншим об’ємом пухлинних мас в межах однієї стадії, що більшою мірою дозволяє виконати
органозберігаючі операції.
Сучасні методи хірургічного лікування
пацієнтів з пухлинами ділянки голови і шиї в
поєднанні з новітніми технологіями та реконструктивними принципами дозволяють проводити
великі травматичні хірургічні втручання з максимальним збереженням всіх анатомічних структур без погіршення віддалених результатів виживання. Показники якості життя при цьому
залишаються на значно вищому рівні.

© Т.Р. Цьолко, О.О. Галай, О.Р. Дуда, М.Р. Шмідт, С.Г. Бондаренко, В.Ю. Лудчак, І.М. Сендега,
О.В. Друзюк, Р.Р. Сліпецький, С.Ю. Карп, 2018
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О.Н. БОРИСЕНКО, Ю.А. СУШКО, И.А. СРЕБНЯК, Н.С. МИЩАНЧУК, А.Л. БОБРОВ,
Е.Е. ПРОКОПЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
У БОЛЬНЫХ С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Холестеатома пирамиды височной кости
может быть как врожденной, так и приобретенной. Разграничить одну холестеатому от другой
не всегда представляется возможным. Холестеатома приводит к деструкции кости и подлежащих
тканей, что вызывает нарушение их функции. В
первую очередь повреждаются слуховые косточки и барабанная перепонка, а затем капсула лабиринта и лицевой нерв. Основными симптомами холестеатомы пирамиды височной кости являются оторея, снижение слуха, лицевой парез и
внутричерепные осложнения. По данным литературы, повреждение лицевого нерва при холестеатоме пирамиды височной кости наблюдается более чем у трети больных. Задачами нашего исследования было изучить частоту повреждения
лицевого нерва при холестеатоме пирамиды височной кости, локализацию повреждения и оценить результаты хирургической реабилитации.
Был проведен ретроспективный анализ
лечения 62 больных с холестеатомой пирамиды
височной кости, которые проходили лечение в
отделении микрохирургии уха и отонейрохирургии ГУ «Институт отоларингологии им.
проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины» в
период с 1999 по 2017 гг. Критерием включения
больных являлось наличие холестеатомы вокруг
капсулы улитки или лабиринта, распространявшейся медиально по направлению к верхушке
пирамиды. 24 пациента были оперированы по
поводу хронического среднего отита до обращения в нашу клинику в других лечебных учреждениях. После операции все пациенты регулярно обследовались каждые 6-12 мес. Средний
период наблюдений составил 26 мес. С целью
выявления возможной резидуальной холестеатомы всем пациентам ежегодно проводился
МРТ контроль за состоянием облитерированной
послеоперационной полости в височной кости.
В обязательном порядке выполнялось МРТ исследование в режиме non-epi DWI.
Дооперационную и послеоперационную
функцию лицевого нерва оценивали по шкале

House-Brackmann’а. 28 (45,2 %) больных до
операции имели различную степень повреждения функции лицевого нерва, из них у 6 больных был полный лицевой паралич. Во время
операции повреждение лицевого нерва у 12
больных было установлено в области коленчатого узла и лабиринтной порции, у 8 – в области
второго колена и мастоидальной порции, у 6 – в
области коленчатого узла и тимпанальной порции, и у 2 – в области коленчатого узла тимпанальной и лабиринтной порции. В 3 наблюдениях холестеатома распространялась во внутренний слуховой проход и в заднюю черепную ямку и в двух случаях – в среднюю черепную ямку.
26 больным были произведены различные
вмешательства на лицевом нерве: 12 больным
была произведена декомпрессия лицевого нерва,
3 больным – декомпрессия с перемещением и
сшиванием ствола нерва, 6 больным – нейроррафия лицевого нерва с использованием вставкинервна-донора, 5 больным – модифицированный подъязычно-лицевой анастомоз. В 2 случаях, когда лицевой паралич у больных продолжался более 7 лет, произвести пластику нерва не
представлялось возможным в связи с атрофией
нервного ствола.
У всех больных после восстановления лицевого нерва функция его улучшилась спустя 612 мес. после операции до I-III степени. Восстановлению функции лицевого нерва способствует стимуляция мимической мускулатуры в раннем послеоперационном периоде.
Таким образом, повреждение лицевого
нерва при холестеатоме пирамиды височной
кости встречается в 45,2 % наблюдений. Чаще
всего лицевой нерв повреждается в первом колене и в лабиринтной порции. Во время удаления холестеатомы возможно одновременное
восстановление поврежденного лицевого нерва.
Выбор метода нейропластики зависит от места
повреждения лицевого нерва и протяженности
повреждения нервного ствола.

© О.Н. Борисенко, Ю.А. Сушко, И.А. Сребняк, Н.С. Мищанчук, А.Л. Бобров, Е.Е. Прокопенко, 2018
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Т.О. ШЕВЧЕНКО, Ю.О. СУШКО, І.А. СРЕБНЯК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ СЕНСОНЕВРАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ З ТИМПАНОСКЛЕРОЗОМ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕВЕНТИВНОГО ЛІКУВАННЯ
Діагностика та лікування хворих з хронічним гнійним середнім отитом (ХГСО) та тимпаносклерозом залишається актуальним питанням в отоларингологіїї та хірургії вуха. Тимпаносклеротичні (ТСК) зміни зустрічаються при
будь-яких формах хронічного середнього отиту
і є ознакою доброякісного перебігу хронічного
запалення. У відношенні найбільш частої локалізації ТСК вогнищ, треба відмітити, що вони
розвиваються переважно у вузьких місцях барабанної порожнин, де аерація і відтік при гноєтечі утруднені. Переважно ТСК вогнища локалізуються між стінками надбарабанного простору,
в області шийки і головки молоточка, навколо
сухожиль барабанної порожнини, з фіксацією
ланцюга слухових кісточок, що призводить до
порушення слуху за кондуктівним і змішаним
типом. На думку більшості авторів, формування
ТСК починається в дитячому або підлітковому
віці, а пусковим моментом є запальний процес в
середньому вусі. Зважаючи на особливості розташування ТСК мас у барабанній порожнинів та
певні труднощі при їх видаленні оперативне
лікування може призводити у деяких випадках
до сенсоневральних ускладнень у післяопераційному періоді.
Метою нашого дослідження було: розробити методи профілактики післяопераційних
сенсоневральних ускладнень у хворих на тимпаносклероз та вивчити показники аудіометрії у
хворих на тимпаносклероз до та у ранньому періоді (протягом 6 міс.) після оперативного лікування.
Нами було обстежено 30 пацієнтів, які
знаходились на стаціонарному лікуванні у відділенні мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.
Коломійченка НАМН України». Всі хворі були
прооперовані у Відділі мікрохірургії вуха та
отонейрохірургії. Пацієнтам проводилися різні
типи тимпанопластики, здебільшого 1-й тип
тимпанопластики (20 хворих), 7 хворим виконана одномоментна тимпанопластика з осікулопластикою, 3 пацієнтам проводився 1-й етап тимпанопластики.
Хворі на хронічний гнійний середній отит

з тимпаносклерозом були розподілені на 3 групи:
1 група – хворі на тимпаносклероз, у яких
у передопераційному періоді за даними вестибулометрії реєструвалася гіпорефлексія лабіринта з боку ураженого вуха (8 осіб). Пацієнтам у
переопераційному періоді проводилося превентивне лікування препаратами бетагістину у дозі
24 мг 2 рази на день з подальшим застосування
у післяопераційному періоді протягом наступних 3 місяців.
2 група – пацієнти з ХГСО, що мали осередки тимпаносклерозу у ділянці стремінця (12
осіб). Хворим проводилося притинабрякова терапія стероїдними препаратами у інтра- та післяопераційному (протягом 5 діб) періоді.
3 група – пацієнти з тимпаносклерозом з
фіксацією всього ланцюга слухових кісточок (10
осіб). Хворим проводилося превентивне інтраопераційне та післяопераційне консервативне
лікування з метою попередження сенсоневральних ускладнень. Воно включало притинабрякову терапію стероїдними препаратами за схемою
у інтра- та післяопераційному періоді, дезінтоксикаційну терапію протягом 5 днів. У передопераційному періоді з метою поліпшення мікроциркуляції у головному мозку та завитці, посилення метаболічних процесів призначали вазоактивну терапію.
Після проведеного хірургічного лікування
пацієнтів різних груп (1, 2 та 3) у ранні строки
(через 6 місяців) відмічалося поліпшення слухової функції з боку звукопровідного апарату, про
що свідчило достовірне зниження повітрянопроведених звуків. У хворих 3 групи з тимпаносклерозом всього лунцюга слухових кісточок
спостерігалося погіршення функції звукосприймаючого апарату, про що свідчило достовірне
підвищення порогів кістково-проведених звуків.
Отже, всім хворим на ХГСО з тимпаносклерозом у пред-, інтра- та післяопераційному
періоді доцільно проводити профілактику сенсоневральних ускладнень. Необхідне подальше
спостереження за динамікою слуху у пацієнтів
всіх груп у віддаленому періоді після хірургічного лікування.
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Ю.В. ШЕВЧУК, С.М. ГНАТЮК, В.В. ГНАТЮК (КИЇВ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ
В ДИТЯЧІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
Найпоширенішими хірургічними втручаннями в дитячій оториноларингології є операції на лімфаденоїдному глотковому кільці, що
складають понад 90% і включають аденотомію,
тонзилотомію, тонзилектомію у вигляді, як моноооперації, так і проведенні комбінованого
втручання (аденотомія + тонзилотомія чи тонзилектомія). Відносно часто одномоментно додатково проводиться тимпанопункція чи шунтування барабанних порожнин при наявності секреторного отиту. Рідше виконується септопластика, поліпотомія, втручання на носових раковинах (вазотомія, дезінтеграція, конхотомія).
Епізодично виникає необхідність в проведенні
синусотомій у різному обсязі, антромастоїдотомії та деяких інших втручань.
Хірургічні оперативні втручання на лімфаденоїдному глотковому кільці на базі ЛОР
відділення ДКЛ №2 м. Києва під загальним знеболенням проводяться понад 15 років, поступово витіснивши операції без наркозу. Так, за
останні 3 роки ми повністю відмовились від
проведення даних втручань під місцевою анестезією. За даний період часу нами проведено
685 аденотомій, 1090 аденотонзилотомій, 167
тонзилектомій, інші види хірургічних втручань
зустрічались рідше.
Операції зазвичай проводяться під інтубаційним наркозом, що пов’язано з необхідністю забезпечення адекватної прохідності дихальних шляхів, профілактики аспірації їх кров’ю.
Стандартно використовується премедикація, що
включає введення атропіну, сібазону, в окремих
випадках вводиться дексаметазон, антигістамінні засоби у розрахунку на вік та масу тіла дитини. Для базового наркозу використовується
пропофол, фентаніл та міорелаксанти переважно
короткої дії (дитилін, атракурію безилат), що
пов’язано з короткою тривалістю втручань. Для
потенціювання дії та зменшення дози препаратів використовується закис азоту. При проведенні тонзилектомії у старших дітей, тривалих
втручаннях у порожнині носу, на вусі використовуються пролонговані міорелаксанти (атракурію безилат, рідше піпекуронія бромід), а також

Севафлюран, застосування якого при нетривалих операціях є економічно не вигідним та статистично достовірно підвищує виникнення нудоти та блювоти.
Обов’язково проводиться інфузія сольових розчинів для компенсації крововтрати та
відновлення водного балансу, починаючи з вводного наркозу, й закінчуючи в палаті по закінченню операції. Для профілактики нудоти, блювоти вводиться ондансетрон в дозі 0,1 мг\кг.
Вважаємо за необхідне вводити препарати транексанової кислоти при проведенні тозилектомії, септопластики для зменшення об’єму інтраопераційної та профілактики післяопераційної
кровотеч, що значно зменшує тривалість та покращує техніку операції.
Ексубація проводиться після повної ретельної зупинки кровотечі, та детальному візуальному контролі хірургом рани, відновлення рефлексів дихальних шляхів. Важливою є санація
порожнини носу та глотки після екстубації. Ми
намагаємося не залишати тампони, серветки та
інші сторонні предмети в порожнині глотки після оперативних втручань (1 задня тампонада
носа інтраопераційно за 14 років), та не зашивати мигдаликові ніші.
В післяопераційному періоді акцент слід
робити на вчасному та повноцінному отриманні
рідини та їжі. Як правило, пацієнти після аденотомії та тонзилотомії не потребують додаткового знеболення. Старші діти після тонзилектомії,
септопластики потребують додаткового знеболення у ранньому післяопераційному періоді,
що супроводжується певними труднощами, котрі пов’язані з віковими обмеженням застосування анальгетиків, та небажаним застосуванням
НПВС на голодний шлунок.
Висновок:
використовуючи наркоз при проведенні
класичних оперативних втручань у дітей ми
отримали: адекватну анестезію та позитивні
враження для дитини, комфортні умови роботи
хірурга, хороші результати (візуалізація, ретельний контроль), значне зменшення кількості
рецидивів.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, К.Ю. КУРЕНЬОВА, Т.Г. ІВАНЧЕНКО, Ю.М. КОЗАК-ВОЛОШАНЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
РОЛЬ ФОНОПЕДІЇ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ ГОЛОСУ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ АФОНІЄЮ
Однією з нозологічних форм функціональних дисфоній є функціональна афонія, описана G. Bohme (1969) як істерична або психогенна
афонія. В літературі нами знайдено дані щодо
функціональної афонії переважно у дорослих
людей. Як зазначають дослідники (G. Bohme,
1969; Ю.С. Василенко, 1978), переважну більшість серед хворих з функціональною афонією
складають жінки, однак, ми звернули увагу на
досить часте звертання пацієнтів підліткового
віку із скаргами на відсутність голосу на протязі
різного часу.
Основним методом лікування цього захворювання є фонопедичне відновлення голосу,
причому швидкість відновлення залежить від
давності стану афонії: чим довше відбувається
відсутність голосу, тим складніше відбувається
його відновлення.
Під нашим наглядом знаходилися 15 пацієнтів у віці від 12 до 16 років з діагнозом функціональна афонія. Тривалість афонії знаходилась в межах від 2-х тижнів до 6 місяців. Пацієнти зверталися до отоларинголога за місцем
проживання, де всі отримували курс антибіотикотерапії, вливань в гортань різних лікарських
засобів, в ряді випадків були призначені заспокійливі препарати. Відновлення голосу не спостерігалося. Як правило пацієнтам встановлювався діагноз гострий ларингіт. Після неефективного лікування хворі зверталися в ДУ « Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» в лабораторію професійних
порушень голосу і слуху.
Всім пацієнтам проводився детальний
збір анамнезу, проводився спеціалізований фоніатричний огляд, а також відеоларингостробоскопічне дослідження. Пацієнтам був призначений курс фонопедичної терапії за методикою,
яка використовується у фонопедичному кабінеті
ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України».
Методика фонопедичної корекції включала в себе:

1. Виключення слухового контролю з одночасним вібромасажем гортані і спробою промовлення звука «у» в «маску». Із закритим ротом, витягнутими вперед губами, нестиснутими
зубами отримуємо сонорний звук «м». Слідкувати за тим, щоб хворий промовляв цей звук,
тихо, поверхнево, без напруги.
2. Механічна дія на гортань – поставити
великий палець правої руки на виємку над щитоподібним хрящем і натискати на гортань «донизу-назад», інші пальці в той самий момент
фіксують гортань.
3. Промовляння звука «е» з тракцією язика на фальцеті.
4. Промовляння звука «е» без тракції язика на фальцеті
5. На затриманому диханні повторити «емма» 5-7 разів.
Для закріплення отриманих результатів
виконується ряд вправ: поштовхи звука «у»,
сонорний звук «м» в «маску»; коротко, відривчасто, в маску: «мо-момо», «мі-мімі», «мамама»; звук «е» відривчасто, коротко, при цьому язик лежить на дні ротової порожнини, корінь язика опущений, звук подається на передні
зуби, тверде піднебіння; рахування цифр до 10,
читання невеликого тексту.
Відновлення голосової функції відбувалося у різних пацієнтів в різні строки. Так у 3 хворих з двотижневим строком афонії та 6 пацієнтів із терміном відсутності голосу 1 місяць відновлення голосової функції відбулося за одне
заняття, у 3 пацієнтів із строком афонії 2-3 місяці –після 4-5 занять, у 2 пацієнтів із афонією
тривалістю 6 місяців і в одного - 3 місяці відновлення голосу потребувало 4 тижні регулярних
фонопедичних вправ, але голос був повністю
відновлений в кінці 4 тижня.
Отже, проведення курсу фонопедичної
терапії (при необхідності на фоні медикаментозного лікування) за наведеною вище методикою
призводить до повного відновлення голосової
функції у пацієнтів з функціональною афонією.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, К.Ю. КУРЕНЬОВА, О.С. ПОЙМАНОВА, О.О. КОРОВАЙ
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ВРАХУВАННЯ СТАНУ ВІБРАТОРНИХ КОЛИВАНЬ ГОЛОСОВИХ СКЛАДОК
ПРИ ПОРУШЕННЯХ ГОЛОСУ
Відомо, що при фонації голосові складки
здійснюють аддукторні та абдукторні рухи, крім
того, відомо що голосовим складкам притаманні
також вібраторні коливання, які в переважній
більшості можливо помітити тільки за допомогою огляду гортані в переривчастому світлі, а
саме при ларингостробоскопічному дослідженні
(Л.А. Зарицький та співавт., 1984, Л.Б. Дмітрієв
та співавт., 1990, Omort et al., 1997 та ін.)
При оцінці якісних показників відеоларингостробоскопії важливим критерієм є оцінка
стану вібраторних коливань – синхронність або
асинхронність коливань за частотою та амплітудою, наявність чи відсутність вібраторних коливань як таких (Ю.С. Василенко, 2002).
Метою даного дослідження стала якісна
оцінка стану вібраторних коливань у пацієнтів із
скаргами на осиплість голосу, у яких при звичайному ларингоскопічному дослідженні не було виявлено порушень.
Нами були обстежені 20 пацієнтів, осіб,
в основному голосомовних професій: вокалісти (8), священники (4), педагоги (5), пацієнти
що не мали професій, що пов’язані з голосовим навантаженням (3), у яких виявлялися
скарги на осиплість голосу. При проведенні
звичайної ларингоскопії та відео ларингоскопії видимих порушень з боку гортані виявлено
не було.

В анамнезі: у 6 вокалістів були хірургічні
втручання на одній голосовій складці давністю
від 2 років до 6 місяців; 2 вокалістів, педагоги,
священники мали тривале голосове навантаження на фоні ГРВІ на протязі останніх місяців;
у пацієнтів неголосомовних професій сиплість
голосу спостерігалася на протязі декількох років
без видимої причини.
При проведенні відеоларингостробоскопічного обстеження (відеоларингостробоскоп
«Karl Shtorz», Німеччина) було виявлено, що у
обстежуваних пацієнтів мала місце виражена в
різному ступені асинхронність вібраторних коливань голосових складок. Так, у пацієнтів з
оперативним втручанням в анамнезі реєструвалася повна відсутність, а в деяких випадках значна ослабленість вібраторних коливань з боку
втручання, у інших пацієнтів мала місце значна
асинхронізація вібраторних коливань за амплітудою, причому у двох вібраторні коливання з
одного боку були практично відсутні.
Таким чином, відеоларингостробоскопічне дослідження дозволило деталізувати стан
моторики гортані у пацієнтів з захриплістю голосу без значимих змін гортані при ларингоскопії, призначити додаткові методи обстеження, а
також сприяло призначенню адекватної терапії,
результатом якої стало відновлення голосової
функції.

© Т.А. Шидловська, К.Ю. Куреньова, О.С. Пойманова, О.О. Коровай, 2018

Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Т.В. ШИДЛОВСЬКА, М.С. КОЗАК, К.В. ОВСЯНИК, Л.Г. ПЕТРУК
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КРОВООБІГУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
У ВІЙСЬКОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АКУТРАВМУ В РЕАЛЬНИХ
БОЙОВИХ УМОВАХ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАНУ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ
Частота виникнення акутравми у зв’язку з
ситуацією на сході України зростає, що обумовлює важливість дослідження викликаних нею
слухових розладів.
Слуховий аналізатор надзвичайно чутливий до судинних порушень. Саме розлади кровопостачання є провідними етіологічними та
патогенетичними чинниками сенсоневральних
порушень слухової функції. Тому оцінка церебЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

ральної гемодинаміки у пацієнтів з сенсоневральними порушеннями слухової функції є необхідною умовою для ефективності подальших
лікувально-профілактичних заходів.
Нами була проведена реоенцефалографія
208 хворим з акутравмою, які були розподілені
на три групи в залежності від ступеня слухових
порушень (1, 2 та 3). Для більш оптимального
вивчення кількісних показників РЕГ, в кожній
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досліджуваній групі хворі були розподілені на
підгрупи: «а» - особи, які мали тенденцію до
зниження тонусу судин головного мозку та «б» до підвищення тонусу. Контролем слугували 15
здорових нормально чуючих осіб, які не мали
контакту зі звуками високої інтенсивності. Всього було проаналізовано 223 реоенцефалограми.
Для дослідження мозкового кровообігу
застосовували реоенцефалографію. Проводили
дослідження за загальноприйнятою методикою
у фронтомастоїдальному (FM) і окципітомастоїдальному (OM) відведеннях, які відображають
стан мозкового кровообігу, відповідно, в каротидній та вертебрально-базилярній системах.
Обстеження
проводили
за
допомогою
комп’ютерного реографа фірми "DX-системи"
(Україна).
У всіх обстежених нами хворих з бойовою акутравмою були виявлені порушення кровообігу головного мозку в обох системах кровопостачання. У більшості обстежених військовослужбовців з акутравмою (у 58,92 % випадків)
спостерігався нестійкий судинний тонус, утруднення венозного відтоку (в 64,73 % випадків в
каротидній системі і в 85,26 % – у вертебральнобазилярній) та зниження пульсового кровонаповнення (74,10 % у вертебрально-базилярній системі та 48,66 % у обох системах мозкового кровообігу), що ми вважаємо показовими ознаками
для осіб даного контингенту. У обстежених нами військовослужбовців, які отримали акутравму в реальних бойових умовах, також значним є
відсоток випадків нестійкого судинного тонусу
з тенденцію до його зниження (43,8 %), випадки
атонії (18,7 %), що суттєво відрізняє даний контингент від інших спостережень пацієнтів с
СНП. На відміну від СНП і іншого ґенезу, де
такі випадки складають переважну більшість,
стійке підвищення тонусу мозкових судин та
явища ангіоспазму серед усіх обстежених бійців
ми спостерігали у 26,80 % випадків. Загалом, у
обстежених нами осіб, які отримали акутравму у
зоні бойових дій, за даними реоенцефалографії
переважали утруднення венозного відтоку, зниження пульсового кровонаповнення, нестійкий
тонус мозкових судин переважно з тенденцією
до зниження, що підтверджено аналізом як якісних, так і кількісних показників.
Нами були виявлені певні відмінності у
порушеннях мозкового кровообігу у постраждалих в зоні бойових дій з різним ступенем порушень слухової функції. Так, за даними РЕГ у
військовослужбовців з акутравмою 1, 2 і 3 груп
виявлено атонічну РЕГ-криву, відповідно, в
17,85, 17,77 та 27,27 % випадків. Спазм судин
головного мозку в вертебрально-базилярній системі виявлено у 16,0, 10,0 і 9,09 %, нестійкий
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судинний тонус зі схильністю до підвищення у
23,21, 7,77, 4,54 %, а стійке підвищення судинного тонусу – у 14,28, 15,55, 4,54 % випадків у
1-й, 2-й та 3-й групах обстежених, відповідно.
Одночасне зниження пульсового кровонаповнення у обох системах мозкового кровопостачання виявлено в 50,89, 48,83 та 59,09 % випадків у 1, 2 та 3 групах відповідно. Отже, по мірі
зростання вираженості зниження слуху по типу
звукосприйняття (від 1 до 3 групи) в учасників
АТО з СНП збільшується кількість випадків з
тенденцією до зниження тонусу (атонічних РЕГ
кривих нестійкого судинного тонусу зі схильність до зниження, зниженого тонусу), зниження пульсового кровонаповнення одночасно та
зменшуються прояви підвищення тонусу (нестійкого зі схильністю до підвищення, стійкого
підвищення та спазму) як в каротидній, так і у
вертебрально-базилярній системі.
Аналіз кількісних показників РЕГ в каротидній та вертебрально-базилярній системах у
осіб досліджуваних груп (та підгруп) порівняно
з контрольною групою (К) виявив таке. В каротидній та вертебрально-базилярній системах за
даними РЕГ у пацієнтів з бойовою акутравмою
спостерігається відхилення від норми в кількісних показниках РЕГ ДКІ, ДСІ та Рі порівняно з
нормою, особливо в групах 2 та 3. Причому, в
підгрупах «а» ДКІ та ДСІ були дещо зниженими, а у підгрупах «б» - підвищеними, особливо
виражено було у вертебрально-базилярній системі. Так, ДСІ у підгрупі 2«б» склав 76,16±0,96
%. Реографічний індекс (Рі) у багатьох хворих з
акутравмою, які постраждали в зоні бойових
дій, був зниженим, особливо в вертебральнобазилярній системі, незалежно від того, тенденція до зниження, чи підвищення тонусу мозкових судин спостерігається у пацієнтів. При цьому він складав від 0,92±0,01 у групі 2 «а» в каротидній системі до 0,68±0,06 у групі 3 «б» в
вертебрально-базилярній.
Отримані дані свідчать про більш значне
підвищення тонусу судин головного мозку і
утруднення венозного відтоку у осіб з підгрупи
«б» (схильність до підвищення тонусу мозкових
судин), а також зниження пульсового кровонаповнення у обох підгрупах «а» і «б» (незалежно
від схильності до підвищення, чи зниження тонусу), у групі 3, з більш вираженим ступенем
порушення функції звукосприйняття.
При порівнянні кожного з досліджуваних
кількісних показників РЕГ у підгрупах «а» і «б»
між собою отримане таке. В каротидній системі
спостерігається достовірна (Р<0,05) різниця у показнику α в групі 1 (у підгрупі «б» вона триваліша). ДКІ та ДСІ були достовірно більшими в підгрупах «б» порівняно з підгрупами «а» в усіх трьох
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групах. В групі 1 та 2 достовірно відрізнялись показники Рі в підгрупах між собою. У вертебрально-базилярній системі спостерігається така ж тенденція. Зауважимо, що зміни у показниках α, ДКІ
та ДСІ мають різноспрямовану тенденцію у підгрупах «а» та «б», а у показниках Рі спостерігається
різна ступінь вираженості його зниження.
Отже, у хворих з акутравмою мають місце
виражені порушення у стані мозкового кровообігу, що підтверджено якісними і кількісними
показниками РЕГ, особливо у вертебральнобазилярному басейні. Причому більш значними
вони були у 3 групі обстежених, з більш вираженими порушеннями слухової функції.
Проведені дослідження показали, що у
військовослужбовців з акутравмою, отриманою
в реальних бойових умовах, порушення мозкового кровообігу мають різноспрямовані тенденції. Частина з них має тенденцію до підвищення
тонусу мозкових судин, частина – до зниження
та наявність атонічних кривих, тому такі пацієнті потребують особливої уваги та додаткового
обстеження стану церебральної гемодинаміки,
адже подібні напрямки змін тонусу потребують
кардинального різного підходу до лікування.
При цьому, незалежно від тенденції до зниження, або підвищення тонусу мозкових судин у
пацієнтів з бойовою акутравмою спостерігаються утруднення венозного відтоку (більш виражені у вертебрально-базилярній системі) та
зниження пульсового кровонаповнення (в обох

системах мозкового кровопостачання).
Таким чином, у хворих з акутравмою,
отриманою у зоні бойових дій, мають місце виражені зміни мозкового кровообігу: порушення
тонусу мозкових судин (підвищення тонусу, наявність спазму, нестійкій тонус, його зниження і
атонічні криві), венозного відтоку (утруднення)
та пульсового кровонаповнення (зниження, часом різке), що підтверджено достовірними
(Р<0,05; Р<0,01) змінами кількісних показників
РЕГ (ДКІ, ДСІ, Рі). Причому відмінністю даного
контингенту серед інших випадків СНП є значна
частка нестійкого або зниженого тонусу судин та
наявність атонічних кривих, а також зниження
пульсового кровонаповнення у всіх відведеннях,
а не тільки вертебрально-базилярному. При аналізі якісних та кількісних показників РЕГ у хворих з бойовою акутравмою з урахуванням ступеня порушення слуховій функції (а отже, фактично, тяжкості акутравми) було виявлено, що деякі
з них змінюються зі зростанням тяжкості СНП, а
деякі не мають такої залежності. Так, зі зростанням тяжкості порушення слуху збільшується вираженість тенденції до зниження тонусу, в т.ч.
частка атонічних кривих (до 27,27 % у 3 групі) та
зменшується частка змін у напрямку підвищення
тонусу та спазму. ЕКількість випадків різкого
одночасного зниження пульсового кровонаповнення у обох системах мозкового кровопостачання зростає по мірі поглиблення порушень у
слуховій системі.
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В.О. ШКОРБОТУН, В.В КРИВША, О.О.ПЕЛЕШЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОТОГЕННІ МНОЖИННІ АБСЦЕСИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Кількість отогенних внутрішньочерепних
ускладнень,в останні роки, значно зменшилась
про що свідчать як закордонні так і вітчизняні
публікації. Такі позитивні зрушення є результатом багаторічного системного підходу вирішення проблеми профілактики, діагностики та лікування як гострого так і хронічного гнійного середнього отиту та внутрішньочерепної отогенної патології.
Причиною ото генних інтракраніальних
ускладнень частіше є хронічний гнійний середній отит (ХГСО), особливо епі- та епімезотимпаніт з холестеатомою. Ці форми ХГСО супроводжуються глибокими деструктивними змінами в кістці і схильні до поширення запального
процесу на навколишні тканини. Сануюча хіруЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

ргія середнього вуха,без сумніву, відіграла кардинальне значення в профілактиці отогенних
внутрішньочерепних ускладнень, але первинноінвалідизуючий характер цієї операції (втрата
слуху) тривалий час стримував її використання з
профілактичною метою. А з впровадженням
тимпанопластичних
функціональнореконструктивних втручань це застереження
практично зникло і дозволило значно розширити профілактичні показання для її виконання.
В клініці оториноларингології НМАПО
імені П.Л. Шупика за період з 1998 по 2017 рр.
отримали медичну допомогу 97 пацієнтів з різними формами отогенних внутрішньочерепних
ускладнень. Серед них хворих з отогенним абсцесом головного мозку було 28 осіб (28,9%) ві-
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ком від 16 до 76 років. У більшості випадків
внутрішньочерепна патологія поєднувались між
собою в різних варіантах. Так у 21 хворого
(75,0%) окрім абсцесу мозку спостерігався менінгоенцефаліт, у 11 (39,3%) був виявлений екстра- чи (та) субдуральний абсцес в ділянці над
покрівлею барабанної порожнини чи (та) антрума, у 5 (17,9%) – синустромбоз з перисинуозним
абсцесом.
Необхідно зазначити, що абсцеси головного мозку здебільшого були одиночні та локалізувались в межах скроневої частки (82,1%) і
лише у 5пацієнтів (17,9%)–у мозочку. Тактика
лікування полягала в первинній санації гнійного
осередку у вусі з розкриттям абсцесів, які безпосередньо прилягали до піраміди скроневої кістки, а при більш глибокому заляганні гнояка подальшу тактику лікування визначали нейрохірурги. Вони переважно застосовували консервативне лікування (антибіотикотерапія, кортикостероїдні препарати, симптоматичне лікування) до
формування капсули гнояка з наступним видаленням admass в залежності від локалізації та
величини абсцесу.
Серед 28 хворих, котрі лікувались з приводу отогенних абсцесів мозку, у 3-х випадках
діагностовано множинні абсцеси з різною глибиною залягання. Як відомо, формування абсцесів у таких хворих відбувається на фоні поширеного енцефаліту з набряком, набуханням та
дислокацією мозку, який спричиняє загрозу для
життя хворого і потребує термінового усунення
його. Тактика їх лікування загалом не відрізнялась від вищевикладеної, але мала свої особли-

вості. При відсутності ефекту від масивної антибіотико- та кортикостероїдної терапії, та наявності великих за об’ємом гнояків і наростанні
дислокації мозку, у таких пацієнтів ми проводили прицільну розвантажувальну пункцію абсцесу. Такий підхід був успішно використаний у
двох хворих, у яких розмір одного із абсцесів
перевищував 3 см в діаметрі. Ще один із пацієнтів, який мав множинні абсцеси менших розмірів,пролікований консервативно до інкапсуляції
абсцесів під наглядом нейрохірургів.
З 97 хворих з внутрішньочерепними
ускладненнями, що знаходились під нашим наглядом, померли 11 (11,3%), з них 4 пацієнти з
абсцесом мозку.
Отже, абсцеси головного мозку отогенної
природи потребують комплексних невідкладних
діагностично-лікувальних заходів та спільних
узгоджених дій отоларинголога і нейрохірурга.
При лікуванні множинних абсцесів мозку, на
наш погляд, є виправданим як розкриття прилеглих до середнього вуха абсцесів, так і пункційний метод лікування – при більш глибокій локалізації. При абсцесах невеликих розмірів, розміщених у віддалених ділянках від первинного
гнійного осередку у вусі, за умови задовільного
загального стану хворого, можлива вичікувальна тактика з консервативним лікуванням та МРТ
контролем.
З врахуванням нашого досвіду та даних
літератури останніх років лікування гнояків мозку шляхом пункції має певні переваги, і в сучасних умовах може розглядатись як метод вибору.
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В.О. ШКОРБОТУН, Я.В. ШКОРБОТУН, Т.Г. КУНАХ, Л.О. ДАХНО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 3D ШАБЛОН ДЛЯ НАВІГОВАНОГО ВИДАЛЕННЯ
СТОРОННІХ ТІЛ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСА
Одонтогенні сторонні тіла верхньощелепного синуса виявляються досить часто. Як правило, це каналонаповнюючий матеріал пломбованого кореня зуба, що вийшов за його межі.
Сторонні тіла, що супроводжуються реактивними змінами мукоперіосту, який їх оточує, потребують видалення.
Втручання при вільно балотуючих сторонніх тілах верхньощелепного синуса, як правило, не представляють складності. Тоді, як видалення у випадку розміщення стороннього тіла
під мукоперіостом або в його товщі, особливо
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на тлі хронічного синуситу, може бути досить
проблематичним, що пов’язано із складністю
інтраопераційного його виявлення. Таке хірургічне втручання часто супроводжується травмуванням значної ділянки періосту альвеолярної
бухти в порівнянні з безпосередніми розмірами
стороннього тіла. Для їх видалення виникає необхідність відшарування мукоперіосту на досить великому проміжку (при пошуку місця локалізації). Це особливо актуально, коли гайморотомія передує дентальній імплантації і тим
більше – субантральній аугментації кістки.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

В цьому випадку доцільним є використання навігації, яка дозволяє уникнути зайвого
травмування мукоперіосту. Але зважаючи на
суттєву вартість систем навігації та відсутність
необхідності рутинного її застосування для функціональних ендоскопічних ринохірургічних
втручань, нами розроблено альтернативну методику, яка базується на 3DКТ моделюванні та
виготовленні шляхом друку на 3D принтері індивідуального навігуючого шаблону для визначення локалізації підслизово розміщеного одонтогенного матеріалу (Шкорботун Я.В., 2017).
Протягом 2017-2018 рр. нами в отоларингологічному відділенні ДНУ «НПЦПКМ» ДУС
та Центрі патології ЛОР-органів КЛ «Феофанія»
за направленням стоматологів було проконсультовано 143 пацієнти, у яких виявлено сторонні
тіла у верхньощелепному синусі одонтогенного
ґенезу. У 95 (66,4%) осіб сторонні тіла розміщувались в просвіті синуса, у 38 (26,6%) – під періостом, а у 10 (7,0%) – було виявлено множинні
сторонні тіла з обома видами локалізації. У 29
осіб сторонні тіла розміщувались під муко періостом і були «випадковою знахідкою» під час
променевого обстеження з інших причин. У інших 14 осіб були скарги на часті риносинусити, а
при комп’ютерній томографії виявлено реактивні
зміни муко періосту верхньощелепного синуса,
при цьому у 6 випадках вони були локальними, а
у 8 – мали тотальне розповсюдження.
У хворих, у котрих виявлено сторонні тіла, що «вільно» розміщувались у просвіті синуса (95 осіб), хірургічне втручання виконано
шляхом ендоскопічної ендоназально гайморотомії. Із 48 осіб із субперіостально розміщеними
сторонніми тілами, їх видалення проведено у 15
пацієнтів. У 3 з них сторонні тіла були видалені
стоматологами при санації зубів, а у 12 – шляхом ендоскопічної гайморотомії: у 3 – через розширене природнє співустя, у 2 – через інфратурбінальний доступ та у 7 – комбінованим доступом із застосуванням навігаційних технологій (3

– навігаційної ситеми Karl Storz та 4 – індивідуального навігуючого шаблону). Підставою для
застосування навігації була наявність значної
гіперплазії слизової оболонки внаслідок хронічного синуситу, а отже відсутність можливості
застосування, як орієнтиру, анатомічних утворень в просвіті верхньощелепного синуса.
Індивідуальний навігуючий шаблон виготовлявся шляхом друку на 3Dпринтері на основі
даних комп’ютерної томографії верхньої щелепи і навколоносових синусів та зліпка зубів верхньої щелепи. За даними комп’ютерної томографії визначались точки фіксації шаблону на
зубах та кістці верхньої щелепи в ділянці fosa
canina в місці планованого формування отвору
для введення вказівного інструмента. Направляючий канал вказівного інструмента формувався діаметром 4,2 мм, для можливого введення
через нього, окрім вказівного інструмента, також щипців типу Rhinoforce за Blakesley. Діаметр отвору в передній стінці пазухи для введення вказівника – 2 мм. Оптичний контроль за
положенням кінчика вказівника у синусі здійснювався кутовим ендоскопом введеним через
(інфратурбінальний доступ чи антростому). Після санації патологічного процесу в просвіті
синуса, виконувалось встановлення шаблону і
визначалось положення стороннього тілазгідно
положення вказівника, після чого проводилось
прицільне ощадливе усунення стороннього тіла.
Всі втручання пройшли без ускладнень.
Пацієнти були виписані зі стаціонару на наступну добу. Ефективність втручання доведена контрольними ККТ.
Таким чином, застосування навігаційних
технологій і зокрема індивідуального 3D шаблону для навігованого видалення субпериостально розміщених сторонніх тіл верхньощелепного синусув порівнянні з традиційною ендоскопічною методикою, дозволяє ефективно санувати синус і максимально зберегти мукоперіост
в ділянці альвеолярної бухти.

© В.О. Шкорботун, Я.В. Шкорботун, Т.Г. Кунах, Л.О. Дахно, 2018
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(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
СУБМУКОЗНАЯ РАДИОВОЛНОВАЯ РЕДУКЦИЯ НИЖНИХ НОСОВЫХ РАКОВИН
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОМ РИНИТЕ
На сегодняшний день в арсенале хирургаоториноларинголога имеется широкий спектр
методов, позволяющих воздействовать на гиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

пертрофированные носовые раковины. Однако
большинство литературных источников сходятся в одном, что воздействие с помощью различ-
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ных по своей природе методов должно быть направлено на максимальное сохранение слизистой оболочки. Все более популярным становится появление радиоволнового хирургического инструментария, который в настоящее время
является хорошей альтернативой гальванокаутеризации, криодеструкции, низкочастотному
ультразвуковому и лазерному воздействию,
применяемым в оториноларингологии на протяжении последних десятилетий. Многообразие
таких методов, разработанных на основе современных энергетических воздействий на биологическую ткань, позволяет выбрать наиболее
эффективный и оптимальный по критерию сохранения функции слизистой оболочки. С 2016
г. на кафедре оториноларингологии Харьковского национального медицинского университете проводится лечение различных форм хронических ринитов с использованием аппаратуры
длямонополярной радиоволновой редукции. В
связи с этим, целью работы явилось обобщение
опыта эндоназальной хирургии с помощью монополярной радиоволновой редукциинижних
носовых раковин при хроническом гипертрофическом рините и корреспондирование его с данными других исследователей.
Материалы и методы. Проведен анализ
хирургического лечения с использованием радиоволновой редукции 170 больных, пролеченных в ЛОР-клинике Харьковского национального медицинского университета. Из них 46% женщины, 64% - мужчины. Возраст больных
колебался от 20 до 69 лет. 1-ю группу составила
⅔ пациентов с клиническим диагнозом гипертрофия нижних носовых раковин с искривлением носовой перегородки (без ее хирургической
коррекции); 2-ю группу - ⅓ пациентов с клиническим диагнозом гипертрофия нижних носовых раковин без выраженного искривления носовой перегородки с лекарственной зависимостью к деконгестантам. Всем пациентам была
произведена радиоволновая редукция нижних
носовых раковин. При этом использовался аппарат высокочастотный электрохирургический
отечественного производителя ЕХВЧ -120
«Надія-4» (модель 120РХ-радиоволновой).Для
адекватного обезболивания использовали комбинированное анестезиологическое пособие.
Оценка результатов проводилась спустя 2 нед,
1мес., 2 мес. и 3 мес. по следующим критериям:
оценка результатов лечения по субъективному

(анкетирование) и объективному (показатели
риноманометрии) улучшению носового дыхания. Кроме того, проводилась оценка преимуществ и недостатков применяемой методики в
различные периоды наблюдения по сравнению с
уже существующими. Результаты. По результатам субъективного улучшения носового дыхания в 1-й группе отмечены позитивные результаты с уменьшением интенсивности и/или полным исчезновением симптомов уже впервые 2-е
недели наблюдения. Во 2-й группе улучшение
наблюдалось кконцу 1мес. и началу 2 мес. после
лечения. Наилучшие результаты объективного
улучшения носового дыхания отмечены у пациентов из 1-й группы через 1 мес. после лечения,
из 2-й – через 1 и 2 мес. При проведении задней
риноманометрии у пациентов 1-й группы показатель суммарного носового сопротивления
(ПСНС) до операции составил 2,5 кПа·с/л. В 1-й
группе спустя 2 нед. – 1,5 кПа·с/л; 1 мес. после
операции – 1,1 кПа·с/л, 3 мес. после операции –
1,1 кПа·с/л. У 2-й группы до операции ПСНС
составил 2,9 кПа·с/л., спустя 2 нед. – 2,8
кПа·с/л; 1 мес. после операции – 2,1 кПа·с/л, 3
мес. после операции – 1,5 кПа·с/л.
Выводы: субмукозная радиоволновая редукция при гипертрофии нижних носовых раковин является малоинвазивным хирургическим
вмешательством с субъективным и объективным восстановлением функции носового дыхания, эффективной даже при отсутствии хирургической коррекции искривления носовой перегородки и возможностью сохранения целостности слизистой оболочки носовых раковин.
Преимущества: работа на «сухом» операционном поле; уменьшение/отсутствие послеоперационных реактивных явлений (отек практически отсутствует), а затруднение дыхания
обусловлено наличием характерного отделяемого в раннем послеоперационном периоде и корок в отдаленном послеоперационном периоде;
минимальное «нежное» рубцевание слизистой
оболочкой в позднем послеоперационном периоде. Недостатки: ежедневный туалет носа в
раннем послеоперационном и отдаленном послеоперационном периоде; выраженный неприятный запах из полости носа; обильные водянистые выделения при аллергическом характере
течения процесса; фибринозный некротический
налет, способный склеивать слизистую оболочку носовых раковин и носовую перегородку.

© Н.О. Шушляпина, А.В. Лупырь, Е.А. Анохина, Ю.М. Калашник, М.Г. Мельник, 2018
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О.І. ЯМПОЛЬ, С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ХРОНІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ ІЗ ЧАСТИМИ
І ПРОЛОГНОВАНИМИ ЕПІЗОДАМИ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
Реалізація гострого запалення в дихальних шляхах дитини залежить не тільки від потрапляння в організм антигену, але й від взаємодії численних факторів зовнішнього середовища
і чинників, що знижують захист слизової оболонки респіраторного тракту та сприяють масивній контамінації та колонізації слизової вірусною та бактеріальною флорою.
Фактором ризику розвитку частих і пролонгованих епізодів респіраторних вірусних інфекцій (РВІ) у дітей може бути хронічна патологія
верхніх дихальних шляхів (ВДШ), що супроводжується тривалою назальною обструкцією.
Метою дослідження було встановлення
частоти зустрічання хронічних захворювань дихальних шляхів у дітей, що часто і тривало хворіють, та визначення їх ролі у формуванні частих і пролонгованих епізодів РВІ.
Дослідну групу склали 80 дітей, у котрих
за даними медичної документації зафіксовано 5
і більше епізодів РВІ за останній рік з тривалістю епізоду не менше 7 днів. В контрольну групу
ввійшли 35 дітей, у котрих при спостереженні
протягом одного року зафіксовано менше п’яти
короткотривалих епізодів РВІ. За віковим і статевим критеріями групи порівняння були співставні (χ2=0,97; р=1,00).
Ідентифікацію досліджуваного показника
як маркера ризику оцінювали методами клінічної епідеміології.
Встановлено, що однією з найчастіших
хронічних патологій ВДШ у дітей є аденоїдні
вегетації. Останні були виявлені у 40% дітей
дослідної та 28,57% дітей контрольної груп без
статистично значимої різниці в розподілі показника (χ2=1,37; р>0,05). Викривлення носової
перегородки із порушенням аеродинаміки проходження повітря через носову порожнину під
час дихання виявлено статистично значимо частіше у дітей дослідної групи (48,75% проти
17,14% в контрольній групі; р<0,05).

Тривала назальна обструкція у дитини є
предиктором розвитку частих і пролонгованих
епізодів РВІ, якщо вона зумовлена деформацією
носової перегородки (OR-4,60). В той же час
аденоїдні вегетації та хронічний риніт, основним клінічним проявом котрих також є стійке
порушення носового дихання, не збільшували
ризик розвитку рецидивів РВІ у дитини.
Ознаки хронічного тонзиліту виявлені у
27,50% та 11,43% дітей дослідної та контрольної
груп відповідно із статистично значимою різницею між показниками (р<0,05). Дослідження
мікрофлори ротоглотки дозволило ідентифікувати β-гемолітичний стрептокок групи А у 15%
дітей основної та 5,71% дітей контрольної груп.
Персистенція β-гемолітичного стрептококу групи А не збільшувала ймовірність розвитку РРІ у
дитини (р>0,05; OR-2,96; 95%ДІ=0,6-14,15).
У 23,75% дітей основної групи мала місце
рецидивуюча бронхообструкція. Частота обструктивних захворювань НДШ в контрольній
групі була статистично значимо нижчою
(5,71%). Наявність у дитини бронхіальної астми
чи обструктивного бронхіту збільшувала ризик
розвитку частих і пролонгованих епізодів РВІ
майже в п’ять разів (OR=5,14).
Рецидиви необструктивних захворювань
НДШ виявлені у 3,2% дітей основної та 8,57%
дітей контрольної груп із статистично значимою
різницею в розподілі показника (р<0,05). Часті
епізоди РВІ ВДШ асоціювали із рецидивами
запальних захворювань бронхолегеневого дерева (OR-5,74).
Таким чином, маркерами ризику розвитку
частих і пролонгованих епізодів РВІ у дітей є
стійка назальна обструкція, спричинена викривленням носової перегородки, порушення функції піднебінних мигдаликів, яке клінічно маніфестується хронічним тонзилітом, рецидиви
обструктивних та необструктивних захворювань
НДШ.
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О.І. ЯМПОЛЬ, С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА IL-1Β(С-511Т) НА ФОРМУВАННЯ ІМУННОЇ
ВІДПОВІДІ ПРИ РЕЦИДИВАХ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ
Сила і спрямованість імунних реакцій у
вогнищі запалення, що виникають при реалізації
респіраторної вірусної інфекції, залежать від
багатьох факторів, зокрема від балансу продукції прозапальних і протизапальних цитокінів.
Оскільки інтерлейкінова відповідь значною мірою є генетично детермінованою, в основі спадкової схильності до розвитку частих і пролонгованих епізодів респіраторних інфекцій у дітей
може бути мутація генів, що кодують компоненти імунної відповіді, зокрема одного з основних прозапальних цитокінів - IL-1β.
Метою дослідження було визначення
впливу поліморфізму С-511Т гена IL-1β на значення показників системи імунітету у дітей із
частими і пролонгованими епізодами респіраторних вірусних інфекцій.
У 80 дітей із частими рецидивами респі-

раторних вірусних інфекцій і 35 практично
здорових дітей проведене дослідження показників системи імунітету, а також механізмів і
чинників неспецифічної резистентності організму в асоціації з С-511Т поліморфізмом гена
IL-1β. Генетично обумовлене зниження продукції IL-1β у носіїв Т-алелі С-511Т поліморфізму гена IL-1β асоціювало із зниженням загального пулу TCD3+-лімфоцитів і TCD8+лімфоцитів, зниженням концентрації IgМ,
зменшенням фагоцитарного числа, зростанням
концентрації BCD20+-лімфоцитів. Встановлено, що генетично успадковане зниження рівня
продукції IL-1β поглиблює супресію клітинної
ланки імунної відповіді і дефіцит факторів
неспецифічної резистентності, що мають місце при рецидивах респіраторних інфекцій у
дітей.

© О.І. Ямполь, С.А. Левицька, 2018

С.Е. ЯРЕМЧУК, Б.І. ПАВЛИК, Т.Б. ЗЕМЛЯК (КИЇВ, УКРАЇНА)
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ
У ХВОРИХ З ПАРЕЗАМИ ТА ПАРАЛІЧАМИ ГОРТАНІ ЗА ДАНИМИ СПІРОМЕТРІЇ
Однобічні (унілатеральні) або двобічні
(білатеральні) обмеження та/або відсутність рухомості голосових складок, їх положення в статичному та динамічному режимах функціонування гортані визначає не тільки характер аеродинамічного потоку при здійсненні акту дихання, а й обумовлює появу і вираженість диспное
як одного з основних клінічних проявів дихальної недостатності при парезах та паралічах гортані. Для оцінки функції зовнішнього дихання
використовують спірометричне дослідження,
що включає аналіз об’ємних, швидкісних характеристик, а також показників легеневої вентиляції. За даними різних авторів, існує залежність
швидкісних показників спірометрії від величини
просвіту верхніх дихальних шляхів, водночас
відсутні дані, які ілюструють значення даних
показників у пацієнтів з парезами та паралічами
гортані.
Мета даної роботи – вивчити стан функції зовнішнього дихання у хворихз парезами та
паралічами гортані за допомогою методу спірометрії.
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Матеріали та методи: нами було обстежено 45 хворих з парезами та паралічами
гортані, серед яких 17 хворих з білатеральними
руховими порушеннями гортані (1 група), 15
хворих з білатеральними руховими порушеннями гортані, після застосування хірургічного лікування (ендоскопічної однобічної хордоаритеноїдотомії) (2 група), 13 хворих з однобічними
парезами та паралічами гортані (3 група). Всім
пацієнтам було виконано відеоларингоскопічне
дослідження гортані (WOLF, Німеччина), спірометричне дослідження функції зовнішнього
дихання («Vitalograph Pneumotrac», Німеччина).
З метою коректного порівняння результатів дослідження функції зовнішнього дихання у пацієнтів використовувались не абсолютні значення
досліджуваних величин, а виражені у відсотках
до нормативних, що визначалось автоматично з
урахуванням етнічної групи, статі, віку та зросту пацієнта, звички паління за таблицями заданих величин затверджених цільовою групою
Європейського
Респіраторного
Товариства (European Respiratory Society Global Lung
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Function Initiative, 2012). Показники, які підлягали аналізу: ЖЄЛ (VC) – життєва ємкість легень,ФЖЄЛ (FVC) – форсована життєва ємкість
легень, ОФВ1 (FEV1) – об’єм форсованого видиху за першу секунду, ПОШ видих (PEF) – пікова об’ємна швидкість видиху, ПОШ вдиху
(PIF) – пікова об’ємна швидкість вдиху.
Результати: В усіх трьох групах обстежуваних хворих з парезами та паралічами гортані значення VC та FVC становило більше
80% від належних величин, випадки зі значенням об’ємних величин нижче 80%, які свідчили
про наявність рестриктивного компоненту дихальної недостатності були виключені з дослідження. У 1 групі у 7 хворих (41,12 %) значення FEV1 становило від 50-79% належних величин, у решти 58,82% хворих - від 35 -50% заданих величин. Це відповідає наявності обструктивних вентиляційних порушень зовнішнього
дихання, відповідно помірного та важкого і
вкрай важкого ступеня. У всіх обстежених нами хворих з парезами та паралічами гортані
визначалося зниження показників пікової швидкості повітряного потоку, більш виражене при
вдиху. При цьому фіксувалося значне зниження величини швидкісного показника вдиху PIF
середнє значення якого становило 24,36±2,8. У
58,82% обстежених, які клінічно мали най-

більш виражені ознаки дихальної недостатності також визначалося зниження пікової швидкості видиху PEF нижче 40%. У 2 групі хворих
з парезами та паралічами гортані, яким застосовувалось хірургічне лікування стенозу значення FEV1 у 80% випадків (12 хворих) було
більше 75% від належних величин, тоді як середнє значення PEF становило 55,64±3,1; PIF –
39,21±4,45. На фоні досягнення нормальних
значень показника FEV1, у хворих зберігалася
функціональна картина зниженого швидкісного показника вдиху. У хворих з однобічними
парезами та паралічами гортані функція зовнішнього дихання була компенсованою: значення FEV1 було більше 80% від належних величин, PEF – 64±2,06; PIF – 48,9±2,02.
Висновки: FEV1, PEF, PIF – швидкісні
спірометричні показники, які ілюструють наявність у обстежених нами хворих з парезами та
паралічами гортані обструктивного варіанту
вентиляційної дихальної недостатності. На нашу
думку, критерієм визначення тяжкості дихальної недостатності та ефективності застосованого
лікування у хворих з руховими розладами гортані можуть слугувати зміни значення показника PIF, що найбільш точно відображає механіку
повітряного потоку в умовах стенозу гортані
паралітичного ґенезу.

© С.Е. Яремчук, Б.І. Павлик, Т.Б. Земляк, 2018

О.І. ЯШАН, П.С. ПАВЛЮК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ СЕРЕДНІХ ТА ДИФУЗНИХ ЗОВНІШНІХ ОТИТІВ
МІСЦЕВИМ КОМПЛЕКСНИМ ПРЕПАРАТОМ
Розробка включає в себе дані про наслідки
лікування комплексним місцевим препаратом 20
пацієнтів, у яких гострий середній отит (ГСО)
супроводжувався дифузним зовнішнім отитом
(ДЗО) монотерапія. В кожного пацієнта у день
звертання на 7-ий день захворювання виконувався збір скарг, з’ясовувався анамнез, проводились:
традиційне обстеження ЛОР органів, ото мікроскопія (або дослідження вуха ендоскопом), аудіометрія, тимпанометрія, а також бактеріологічне
дослідження вушних виділень з визначенням чутливості до антибіотиків. Головними ознаками
ДЗО були дискомфорт або свербіж у вусі, виділення (часто з неприємним запахом), набряк та
гіперемія шкіри зовнішнього слухового хода і
прилеглих ділянок. ГСО супроводжувався болями у вусі, зниженням слуху, шумом, а також на-

бряком, гіперемією барабанної перетинки та появою рідини у барабанній порожнині. Аудіометрично на момент звернення у 95 % пацієнтів діагностовано кондуктивну втрату слуху із підвищенням порогів повітряного проведення до 10
дБ, у одного хворого (5 %) визначались явища
змішаної приглухуватості (підвищення порогів
кісткового проведення на високих частотах до 25
дБ). Тимпанометрично у 90 % пацієнтів виявили
тимпанограму типу «Б», у 10 % «As». За даними
бак посіву з ураженого вуха переважав
Staphylococus epidermidis (40 %) і грибок роду
Candida (25 %). Після лікування комплексним
місцевим препаратом всі пацієнти відмітили
зниження загальних і місцевих проявів, покращення стану, що підтверджувались як аудіометрично, тимпанометрично та бактеріологічно.

© О.І. Яшан, П.С. Павлюк, 2018
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М.І. ЯЩЕНКО, Є.В. ДЬОМІНА, О.В. БОНДАРЕНКО, Н.О. ШУШЛЯПІНА,
В.І. ШАПОШНИКОВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
АУТОГЕМОТЕРАПІЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ХРОНІЧНИХ РЕЦИДИВУЮЧИХ ГАЙМОРИТІВ
Хронічні синуїти займають провідні позиції у структурі захворювань ЛОР-органів.
Особливості перебігу запальних захворювань
навколоносових порожнин обумовлені різними
факторами, в тому числі й наявністю у пацієнтів
супутньої соматичної патології (цукровий діабет, імунодефіцитні стани, сенсибілізація організму). Це потребує додаткового призначення
відповідних медикаментозних препаратів (загальнозміцнюючих, імуностимулюючих), що не
завжди є можливим в силу характеру та вираженості супутньої патології. Актуальним залишається використання немедикаментозних методів лікування, одним з яких є аутогемотерапія,
котра сприяє активізації захисних реакцій організму у хворих на хронічні рецидивуючі запальні процеси і тим самим призводить до зниження
частоти рецидивів.
Нами в ЛОР клініці Харківського національного медичного університету було обстежено та проліковано з 2014 по 2018 рр. 47 пацієнтів на хронічний гнійний гайморит (17 жінок
та 30 чоловіків), що страждали на цукровий діабет I типу у віці від 20 до 63 років. Всім пацієнтам проводилось загальноклінічне обстеження,
огляд
ЛОР-органів,
рентгенографія
або
комп’ютерна томографія навколоносових порожнин, мікробіологічне дослідження виділень в
області середнього носового ходу; дослідження
нюхової та дихальної функцій. За методом лікування всі хворі були розподілені на 2 рівнозначні за статтю та віком клінічні групи: I – 23 особи
отримували традиційну терапію: антибактеріальні, протизапальні, дегідратаційні препарати,
секретолітики; пункція верхньощелепних синусів з дренуванням. II – 24 особи, яким поряд з
традиційним лікуванням призначався курс аутогемотерапії: після забору венозної крові з ліктьової вени в кількості 2 мл її одразу вводили

пацієнту внутрішньом’язово. В наступний період щодня 1 раз на добу кількість крові, що вводилась, збільшували на 2 мл, доводячи до 8 мл з
подальшим зменшенням її об’єму по 2 мл до
початкового рівня – 2 мл. Курс лікування складав 7 днів. Ефективність лікування визначалась
на підставі порівняльної оцінки до та одразу
після лікування динаміки клінічної картини,
даних функціональних методів дослідження
(дихальна, нюхова функції), стану мікробного
пейзажу патологічного осередку. Спостереження в катамнезі складало 1 рік.
Так, у осіб, які отримували традиційну
терапію в комбінації з курсом аутогемотерапії
(II група) ознаки одужання: покращення загального стану, зниження інтоксикаційного синдрому, зникнення головного болю, зменшення
гнійного відокремлюваного з порожнини носу,
відновлення носового дихання та нюхової функції, спостерігались в більш ранні терміни (3-4
доба). Мікробіологічне дослідження носового
секрету показало зменшення ступеню обсіменіння слизової оболонки в 1,2 рази при зменшенні чисельності патогенних штамів мікроорганізмів. Повне купірування симптомів загострення спостерігалось на 7-8 добу, проте у в хворих, котрі отримували тільки традиційне лікування, ці терміни були подовжені, що складало
10-12 днів. Період між рецидивами збільшувався з 3 до 10-12 місяців у осіб II клінічної групи.
В той час як у пацієнтів першої групи рецидивування запального процесу спостерігалось у
термін до 3-х місяців.
Таким чином, враховуючи простоту виконання, доступність, практично відсутність
протипоказань та позитивний клінічний ефект
аутогемотерапії, можна рекомендувати цей метод для широкого використання в практиці лікаря оториноларинголога.

© М.І. Ященко, Є.В. Дьоміна, О.В. Бондаренко, Н.О. Шушляпіна, В.І. Шапошникова, 2018

М.І. ЯЩЕНКО, М.В. КАЛАШНИК, О.О. КАРЧИНСЬКИЙ (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ПЕРЕВАГИ СУЧАСНИХ ТЕРМОГРАФІВ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ОЦІНЦІ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ РИНОСИНУСИТІВ
Актуальність: У зв’язку із значною поширеністю захворювань навколоносових пазух
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(ННП), їх частою хронізацією, виникненням
ускладнень, та не завжди адекватним провеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

денням діагностичних заходів, виникає необхідність пошуку точних, простих та доступних
методів дослідження, що дозволяють підвищити якість верифікації клінічного діагнозу, особливо на первинному рівні лікувальнопрофілактичних закладів. Тому на сучасному
етапі науково-технічного прогресу приваблює
увагу, модифікована дистанційна інфрачервона
термографія (ДІТ) з цифровою обробкою термограм.
Мета дослідження: Підвищення якості
діагностики хворих з гострими навколоносовими синуситами на основі використання дистанційної інфрачервоної термографії (ДІТ).
Матеріали та методи дослідження:
Обстежено 300 осіб (жінок – 139, чоловіків –
161) віком від 19 до 91 років. З них, хворих на
гострий синусит – 200 осіб (моносинусит – 82,
білетеральний синусит – 57, полісинусит – 61),
та група контролю – 100 осіб. Дані ґрунтуються
на аналізі результатів обстеження пацієнтів і
комплексному лікуванні хворих з гострими навколоносовими синуситами. Вік пацієнтів коливався 19-91 років.
Усім хворим та пацієнтам групи контролю проводила ДІТ ННП термографом 3-го покоління на базі мікроболометричної матриці
форматом 384х288 елементів зі спектральним
діапазоном чутливості 8 ÷ 14 мкм з вбудованим
екраном. Технічні можливості термографу та
його діагностичні переваги при запаленні ННП
порівнювались з аналогічними приладами попередніх років (Радуга-2 та ТВ-03) зі спектральним діапазоном чутливості 3 ÷ 5 мкм, рентгенографії ППН та КТ ППН.
Результати: При оцінці інформативності
термографів третього покоління на базі мікро-

болометричної матриці в діагностиці ГРС встановлено, що чутливість фіксації термографічних
зображень на 89-91% вища, ніж при використанні термографів Радуга-2 та ТВ-03. Частота
відтворювання кадрів від 20% до 90% вища, що
призводить до можливості в реальному часі
проводити термоскопічну діагностику зображень. А температурний дозвіл чутливіший майже в 3 рази від аналогічних параметрів, отриманих термографами Радуга-2 та ТВ-03.
Інформативність методу ДІТ при діагностиці захворювань навколоносових синусів у порівнянні з рентгенографією ННП становила
70%, проти 66%, специфічність – 95%, проти
90,9%, та точність – 78% проти 68,75% (р<0,05).
У порівнянні з КТ ННП відзначено, що чутливість при застосуванні КТ є істотно вищою і
становить 92% проти 70% при ДІТ але має істотно нижчу специфічність: 82,6% при КТ та 95%
при термодіагностиці (р<0,05).
Чутливість ДІТ ННП передньої групи була істотно вищою за чутливість рентгенографії
ННП (р<0,05) і становила: при моносинуситах
84% проти 66%, при білатеральних синуситах –
73% проти 66%, та при полісинуситах – 66%
проти 59% відповідно. Але була істотно нижчою у порівняні з КТ ННП, де ці показники при
дослідженні гострих риносинуситів відповідали
88%, 94%, 88% (р<0,05).
Висновки: Уніфікована тепловізійна методика кількісного та якісного аналізу розподілу
й динаміки змін аномальних теплових полів людини в діагностиці гострих синуситів не потребує значних матеріальних витрат є спрощеною й
достатньо інформативною, та може бути запропонована до широкого використання в практиці
лікаря оториноларинголога.

© М.І. Ященко, М.В. Калашник, О.О. Карчинський, 2018

М.І. ЯЩЕНКО, М.В. КАЛАШНИК, О.В. БОНДАРЕНКО, О.О. АНОХІНА, Є.В. ДЬОМІНА
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ОБГРУНТУВАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ
СИНУСИТІВ ОДОНТОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Актуальність. Одонтогенний верхньощелепний синусит (ОВС) – запальне захворювання слизової оболонки верхньощелепної пазухи (ВЩП), викликане одонтогенною інфекцією. Дане захворювання є досить поширеним і
складає від 26 до 40% серед всіх запальних захворювань верхньощелепної порожнини (ТимоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

фєєв А.А., Весова Є.П., Ушко Н.А.). Джерелом
інфекції є хронічні запальні процеси в області
великих та малих верхніх корінних зубів, які
прилягають до нижньої стінки пазухи, сторонні
тіла ВЩП (пломбірувальний матеріал, імпланти,
гранульоми верхівок коренів зубів). На сьогоднішний день не відпрацьована загальноприйнята
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тактика ведення пацієнтів з даною патологією,
що визначає доцільність пошуку шляхів подальшого вирішення цієї проблеми.
Мета: ґрунтуючись на даних ретроспективного аналізу, вивчити показання та ефективність до використання різних методик видалення сторонніх тіл з ВЩП.
Матеріали та методи. На базі ЛОР клініки ХНМУза період з 2014-2017 рр. на стаціонарному лікуванні знаходилося 1286 пацієнтів
на хронічний верхньощелепний синусит. З них
у186(14,5%) пацієнтів виявлений верхньощелепний синусит одонтогенної природи (жінок 103,
чоловіків 83), в віці від 21 до 56 років. Для точного визначення розміру та місцезнаходження
стороннього тіла, пацієнтам проводили рентгенографію та спіральну комп’ютерну томографію
навколоносових пазух носу.
Результати дослідження. Перші клінічні
ознаки захворювання у більшості пацієнтів відмічались після перенесеного ГРВІ. Пацієнти
скаржилися на порушення функції носового дихання, зниження нюху, відчуття тяжкості та дискомфорту в області проблемного синусу, біль з
ірадіацією в скулову область та зуби, закладеність носу. Всі пацієнти за методом проведення
хірургічного втручання з приводу видалення
сторонніх тіл з ВЩП розподілялось на дві клінічні групи. Хворим І групи (112 пацієнтів) здійснена мікрогайморотомія у модифікації Рудакова. Пацієнтам ІІ групи (74пацієнта)– ендоскопі-

чне втручання. В залежності від змін слизової
оболонки синусу та місцезнаходження стороннього тіла проводилася радикальна або мікрогайморотомія з видаленням пломбірувального
матеріалу та інших сторонніх тіл, обов’язково
під контролем рентгенологічного дослідження.
Основним показанням для проведення ендоскопічної гайморотомії були невеликі терміни знаходження стороннього тіла в синусі та відсутність виражених змін з боку слизової оболонки
пазухи. Ця методика є більш фізіологічною,
оскільки забезпечує умови нормального функціонування муко-циліарного кліренсу, чим сприяє
скороченню періоду реабілітації хворих на 30%
в порівнянні з пацієнтами І групи. Ефективність
лікування оцінювали по відсутності ускладнень
і появи рецидивів захворювання в післяопераційному періоді та елімінація сторонніх тіл з
ВЩП.
Висновки. Ендоскопічна хірургія ВЩП
стає де далі популярним методом, але в деяких
випадках класична гайморотомія є неминучою.
Аналізуючи результати досліджень, всі методи
дозволяють видалити стороннє тіло з ВЩП. Лікування хворих на верхньощелепний синусит
одонтогенного походження потребує диференційного підходу у виборі методу оперативного
втручання. Однак необхідно чітко розрізняти
тактику втручання, ґрунтуючись на даних СКТ
та рентгенографії по стану слизової оболонки та
локалізації стороннього тіла ВЩП.

© М.І. Ященко, М.В. Калашник, О.В. Бондаренко, О.О. Анохіна, Є.В. Дьоміна, 2018

М.I. ЯЩЕНКО, О.В. КОЦАР, Ю.М. КАЛАШНИК, Н.О.ШУШЛЯПIНА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
МІКРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБІОТИКОЧУТЛИВОСТІ
ШТАМІВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ВИДІЛЕНИХ ВІД ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ
В Україні широка поширеність хронічного поліпозного риносинуситу (ХПРС) у структурі захворюваності ЛОР-органів має важливе
медико-соціальне значення. При хронічних риносинусита по даним різних авторів мікробна
флора відрізняється значною варіабельністю з
частотою розповсюдженості Staphylococcus
aureus – 10-12%. Одним із найбільш частих проявів стафілококової інфекції є ураження органів
дихання. Верхні дихальні шляхи несуть високе
мікробне навантаження, оскільки їх слизова
оболонка першою протистоїть дії різноманітних
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факторів зовнішнього середовища. Найбільш
небезпечними джерелами стафілококової інфекції є не хворі з гострою, клінічно вираженою
формою інфекції (які зазвичай ізолюються), а
носії. Санація стафілококових бактеріоносіїв –
одна із найважливіших проблем сучасної медицини. Носії золотистого стафілококу є групою
ризику до розвитку у них гнійних захворювань.
Метою даної роботи було встановлення
поширеності циркуляції штамів S. aureus серед
хворих на хронічний поліпозний риносинусит та
визначення їх антибіотикочутливості.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

Матеріал та методи дослідження. Для
вирішення даної мети нами було обстежено 208
хворих на ХПРС віком від 25 до 45 років. В роботі були використані мікробіологічні методи
ізоляції та ідентифікації вилучених від носіїв
мікроорганізмів згідно із діючими нормативними документами МОЗ України. Чутливість виділених штамів S. aureus до хіміотерапевтичних
препаратів вивчали на середовищі МюллераХінтона (HiMedia, Індія) з застосуванням готових комерційних дисків (НИЦФ). Статистична
обробка отриманих результатів проведена за
допомогою стандартного пакету прикладних
програм Biostat-4 та MicrosoftExсel 2000.
Результати мікробіологічних обстежень
хворих виявили наявнiсть штамів S. aureus i коагулазо-негативних стафілококiв (CNS) (25 % і
65 %, відповідно). (Примітка: до CNS було
включено S. haemolyticus – 93% від всіх виділених коагулазонегативних ізолятів та S. cohnii, S.
warneri та S. epidermidis). Інші збудники, які були ідентифіковані як S. pneumoniae, S. viridans,
E.coli, P. aeruginosa представлені значно меншою часткою (10 %).
У ході роботи визначена чутливість вилучених штамів стафілококів до 13 антимікробних
препаратів різних груп, що мають найбільше

практичне значення для лікування стафілококової інфекції.
Встановлено, що найменшу активнiсть відносно досліджених S. aureus мав азітроміцин та
еритроміцин, відсоток чутливих до них штамів
дорівнював 33,3 %. До метициліну кількість чутливих штамів S. aureus складала 83,3 %. До
препаратів цефалоспоринового ряду – 98 % чутливих штамів. Слід відзначити, що частка чутливих штамів S. aureus до аміноглікозидів (амікацину, гентаміцину) дорівнювала 67%, відповідно. Аналогічні результати були отримані при
визначенні чутливості до антибіотику лінкоміцину (67 %). Високу активність відносно стафілококів мав ципрофлоксацин, кількість чутливих штамів до нього складала 83,3%. Залишався
високоактивним ванкоміцин щодо стафілококів,
виділених від хворих на ХПРС (чутливість –
98%).
Таким чином, найбільшою активністю відносно штамів S. aureus, виділених зi слизової
оболонки носової порожнини, крім ванкоміцину, мали антибактеріальнi препарати цефалоспоринового ряду. Це робить їх антибіотиками
вибору при емпіричному лікуванні iстартової
терапії хворих на хронічний поліпозний риносинусит стафілококової етіології.

© М.I. Ященко, О.В. Коцар, Ю.М. Калашник, Н.О. Шушляпiна, 2018

Р.А. АБИЗОВ, С.С. САМОЙЛЕНКО, Н.В. БОЖКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВЧ-ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ БІЛЬ
Біль як суб’єктивний феномен практично
не піддається будь-якій об’єктивізації. За одним
із влучних літературних висловів: «Біль - це
сторожовий пес здоров’я, який може перетворюватись у дикого звіра». Кожний лікар знає,
що біль може приносити нестерпні страждання
пацієнту, знижувати якість його життя, збільшувати кількість звернень за невідкладною допомогою, а також кількість повторних госпіталізацій, призводити до втрати прибутків родини,
деформувати психіку хворого і навіть повністю
знищити людину як особистість (Л.Ф. Матюха,
2015).
Серед усіх видів болю особливе місце посідає післяопераційний больовий синдром. Він
індукує розвиток хірургічної стрес-відповіді, яка
полягає в сукупності ендокринних, метаболічних та запальних процесів і розвивається у відповідь на хірургічну травму та призводять до
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

порушення нормальної життєдіяльності усіх
життєво важливих функцій та систем.
В ЛОР-клініці НМАПО ім. П.Л. Шупика з
2006 року в онкохірургії застосовується технологія ВЧ-електрозварювання (апарат ЭК300М1).Окрім з’єднання тканин, що виходить з
самої назви, вона дозволяє роз’єднувати тканини з мінімальним термічним та механічним руйнуючим впливом на оточуючі тканини. На бранші хірургічного інструменту подається струм в
певній модуляції з визначеними хвильовими
характеристиками, в результаті чого тканини
“зварюються”, але залишаються практично живими, без утворення коагуляційного струпу внаслідок протеїн-асоційованої електротермічної
адгезії тканин. Завдяки цьому досягається мала
травматичність виконуємих маніпуляцій.
Так, в 2013-2017 р прооперовано 102 хворих з приводу раку гортані (в об’ємі ларингек-
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томії), які були поділені на дві групи: контрольна (40 хворих) - операція за традиційною методикою; досліджувальна (62 хворих) - операція з
використанням електрозварювальних технологій. Пацієнти контрольної та досліджувальної
груп за віком, статтю, локалізацією, стадією та
морфологічною характеристикою пухлини, а
також характером операції статистично не відрізнялись.
Інтенсивність больового синдрому та
ефект лікування оцінювали за допомогою візуально-аналогової шкалу (ВАШ) і аналогової
шкали полегшення болю. При застосуванні
ВАШ хворий відзначає рівень вираженості больового синдрому на шкалі довжиною 10 см, де
0 - відсутність болю, 10 - максимальний біль до
та через 20 хвилин після введення препарату.
Для визначення ефективності проведеного знеболення можна використовувати аналогову
шкалу полегшення болю в балах. Через 20 хв
після введення препарату пацієнту задають запитання: «Чи зменшилась інтенсивність болю
після введення препарату порівняно з болем до
введення препарату?» Можливі варіанти відповіді оцінюють в балах: 0 - біль не зменшився, 1
- дещо зменшився, 2 - зменшився, 3 - сильно
зменшився, 4 - зник повністю. Для оцінки ефективності знеболення важливо також вимірювати латентний час знеболення - час від введення препарату до настання чіткого знеболювального
ефекту
(А.Н. Беловол,
И.И. Князькова, 2007).
Больовий синдром усувався наркотичними анальгетиками, нестероїдними протизапаль-

ними препаратами та комбінованими спазмоаналгетиками. Тривалість прийому визначалась
тривалістю больового синдрому.
Виражений больовий синдром (8-10 балів)в перший день відмічався рідше у пацієнтів
після використання електрозварювального апарату - у 21 (33,9 %) хворих, при операції за традиційною методикою – у 31 (77,5%) пацієнта. В
досліджувальній групі 52 (83,9 %) хворим в першу добу вводили наркотичний анальгетик,
5(8%) - протягом другої доби; у інших хворих
дослідної групи знеболення досягали застосуванням ненаркотичних препаратів. В контрольній групі наркотичний анальгетик вводили протягом першої доби 38 (95%), другої доби – 22
(55%), третьої доби – 3(7,5 %) хворим.Загалом
середня потреба в застосуванні знеболюючих
засобів в післяопераційному періоді у одного
хворого дослідної групи становила 2±0,05 доз
наркотичних та 8±1,1 доз ненаркотичних анальгетиків, у одного хворого контрольної групи –
відповідно, 4±0,7 та 17±1,4 доз.
Таким
чином,
застосування
ВЧелектрозварювального апарату створює оптимальні умови для швидшого загоєння рани: в наслідок меншої травматизації оточуючих тканин,
відсутності стороннього 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.

© Р.А. Абизов, С.С. Самойленко, Н.В. Божко, 2018

Р.А. АБИЗОВ, О.Ю. РОМАСЬ, Я.В. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ЯКОСТІ ГОЛОСУ
У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ ПІСЛЯ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОЇ ХОРДЕКТОМІЇ
Сучасний розвиток медичних знань в області онкології, розширення хірургічних можливостей, дає змогу лікарю виконувати більш технічно досконалі хірургічні втручання. Однак, в
післяопераційному періоді, пацієнт стикається з
проблемами, які стосуються життєво важливих
функцій, і психологічно значущих навичок, таких як обмеження можливості вербальної комунікації. Ці фактори вливають на якість життя, і
вимагають заходів по їх нівелюванню.
Мовлення займає важливе місце у житті
людини, забезпечує існування її у соціумі, та
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складається із багатьох структурних компонентів, одним із яких є голос. Голос є основною
складовою мовлення, без якого спілкування
людства у професійній діяльності та побутовій
сфері не можливе.
Метою нашої роботи було провести порівняння відновлення якості голосу у хворих на
рак гортані І-ІІ ст., прооперованих з використанням електротермоадгезії, та при застосуванні
стандартних методик.
Під нашим спостереженням знаходилось
41 хворий на рак гортані І-ІІ стадій, серединної
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

локалізації, що лікувалися в клініці оториноларингології Національної медичної академії імені
П.Л. Шупика за період з 2013 по 2017 рр., та
яким було зроблено хордектомію.
Всім хворим, в післяопераційному періоді
надано фонопедичну корекційно-реабілітаційну
допомогу. Остання складалась з організаційнопідготовчого та корекційно-діяльнісного етапів,
між якими немає чіткої межі. Один етап поступово переходив у інший, поділ проводився умовно та продиктований основними завданнями,
які стояли у різні періоди корекційно- реабілітаційного процесу. Така поетапність дозволяла
послідовно, систематично, та диференційовано
здійснювати цей процес.
Дослідження якості голосу, у цих хворих
здійснювалось в індивідуальній формі, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей.
Завдання були чітко сформульованими та доступними, для виконання.
Основна група (ОГ) – 21пацієнт, прооперовані з використанням електотермоадгезії,
контрольна група (КГ) – 19 хворих – оперативне
втручання за стандартною методикою. Групи
порівнянні за статтю, віком, патологією. Вік
хворих складав в основній групі в середньому
57±10,99 р., в контрольній 59,03±8,98 (стандартне відхилення).
Усі завдання й вправи для перевірки були
згруповані у залежності від їх змісту й характеру,
та представлені у вигляді запитань. Зібрані на
основі різних показників матеріали, були переведені в єдині одиниці (відсотки), і зведені нами у
зручні для подальшого аналізу гістограми.
Наприкінці основного етапу експерименту, що передбачав розширення діапазону голосу, збільшення його сили, яскравості і барвистості тембру, нами було запропоновано відповідні
завдання, які були передбачені змістом запропонованої методики.
Проведений аналіз якісних характеристик голосової функції на етапі експерименту,
вказує на розбіжність результатів, зокрема, у
основних показниках голосових характеристик
та дихання. Наявна значна контрастність, що в
цілому свідчить про доцільність використанням
електотермоадгезії.
При дослідженні сили голосу, після
проведеної фонопедичної корекції, виявлено,
що хворі, прооперовані з використанням електротермоадгезії в 57,14% випадків здатні довіль-

но знижувати та підвищувати силу голосу, тобто
мали модульований тоновий діапазон, а в групі
хворих, яким проведено оперативне втручання
за стандартною методикою, цей показник складав лише 15,79%. Тоді як не модульований, тоновий діапазон, мали 42,86% хворих (ОГ ) та
відповідно 84,21% хворих (КГ).
Оцінка сформованості мовленнєвого дихання, як основи для голосоутворення, дозволила отримати наступні результати: задовільна
сформованість мовленнєвого дихання визначена
у хворих (ОГ) в 66,67%, в (КГ) в 47,37%, незадовільна сформованість фонаційного дихання
встановлена в 33,33% випадків хворих (ОГ), та
52,63% хворих (КГ).
При вивченні мелодико-інтонаційної сторони мовлення, виявлена здатність до відтворення та виділення слів з інтонаційним акцентом та інтонаційних конструкцій у 10 хворих
основної групи (47,62% випадків), тоді як в групі, де оперативне лікування виконане за стандартною методикою така властивість встановлена
в 5 хворих (26,32%). Незадовільна сформованість мелодико-інтонаційної сторони мовлення
визначена в 14 хворих (73,68%) (КГ), та 11 хворих (52,38%) у основній групі.
При дослідженні тембру голосу виявлено,
що переважна кількість хворих – 14 (73,68%) КГ
мала тембр голосу без вираженої барвистості,
тоді як в ОГ хворих із слабко забарвленим тембром, складала лише 9 пацієнтів (42,66%). Формування задовільно забарвленого тембру голосу
встановлено в ОГ у 29 ( 57,14%) випадках, а в
КГ, лише в 5 хворих, що склало 26,32%.
Таким чином, встановлено, що проведення фонопедичної корекції в ранньому післяопераційному періоді сприяє формуванню у хворих, які прооперовані з використанням електротермоадгезії, більш яскраво забарвленого тембру голосу та мелодико-інтонаційної сторони
мовлення. Пацієнти основної групи здатні довільно знижувати та підвищувати силу голосу та
визначають задовільну сформованість мовленнєвого дихання.
Отже, застосування сучасних технологій
щодо відновлення якості голосу у хворих на рак
гортані після застосування електрозварювальної
хордектомії, дозволяє максимально якісно відновити якісні характеристики голосу та повертає хворим не тільки радість спілкування, але й
збереження діяльності за фахом.

© Р.А. Абизов, О.Ю. Ромась, Я.В. Шкоба, 2018
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С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ, О.Г. ПОДОВЖНИЙ, О.Р. ДЖИРОВ (ПОЛТАВА, УКРАИНА)
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОИДИТОВ
Разрастание аденоидных вегетаций распространено в возрасте от 2 до 10 лет. В период
полового созревания возникает их регрессия и
постепенно они исчезают совсем. При разрастании аденоидных вегетаций возникает нарушение носового дыхания, что ухудшает оксигенацию и функциональную активность многих органов и систем, что приводит к задержке психофизического развития ребенка. В связи c этим в
последнее время все шире применяется тактика
хирургического удаления разросшейся аденоидной ткани. В тоже время лимфоидная ткань
глотки играет важную роль в формировании
иммунологической защиты организма, показания к хирургическому вмешательству при заболевании глоточной миндалины сегодня значительно сужены и приоритет отдается консервативной терапии.
К большому сожалению, практические
врачи часто ошибаются в постановке диагноза,
принимая воспаление глоточной миндалины,
которое по клиническим проявлениям напоминает аденоидные вегетации с гипертрофией
лимфоидной ткани. Это часто приводит к необоснованному назначению хирургического
лечения. С целью определения наиболее адекватного терапевтического лечения, нами было
проведено исследование комплексной терапии
хронического аденоидита включающее препараты: «Цинабсин» восстанавливает носовое дыхание за счет противоотечного и секретолитиче-

ского действия, нормализации мукоцилиарного
клиренса, а также препарата: «Тонзилотрен»,
который снимает воспаление миндалины и
уменьшает ее гипертрофию. Исследовательские
центры находились в городах Киев, Полтава,
Винница. Под наблюдением каждого центра
проведено лечение 120 пациентов с длительностью терапии 1 месяц. Всего центры провели
лечение 360 человек.
Пациенты были распределены по группам, что принимали: 1) «Тонзилотрен» в сочетании с противовоспалительной терапией. 2)
«Цинабсин» в сочетании с противовоспалительной терапией. 3) «Тонзилотрен» и «Цинабсин» в
сочетании с противовоспалительной терапией.
4) Противовоспалительная терапия. Критерии
оценки эффективности терапии определялись по
данным физикального обследования, включающий, кроме всех обязательных методов исследования, эндоскопический осмотр носоглотки.
Получены достоверно лучшие результаты
в группе, в которой применялась комплексная
терапия с применением препаратов «Тонзилотрен» и «Циннабсин» в сочетании с противовоспалительной терапией.
Анализируя данные проведенных исследований, мы пришли к выводу, что комплексное
лечение с использованием препаратов «Тонзилотрен» и «Цинабсин» является одним из методов выбора терапии и может с успехом использоваться при лечении аденоидитов.

© С.Б. Безшапочный, О.Г. Подовжний, О.Р. Джиров, 2018

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, О.Г. ПОДОВЖНІЙ, І.С. ГРИШИНА (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТОНЗИЛОФАРИНГІТІВ
Тонзилофарингіт – запальне захворювання слизових оболонок і глибинних структур
глотки. Гострий біль у горлі відноситься до однієї з найбільш поширених скарг, з якими пацієнти звертаються до лікаря. Відомо, що близько
70% тонзилофарингітів викликаються вірусами,
серед яких відзначають риновіруси, коронавіруси, респіраторний синцитіальним вірус, аденовірус, віруси грипу і парагрипу. Вірусне інфікування часто є лише першою фазою захворювання, і «прокладає шлях» для подальшої бактеріальної інфекції. У якості головних збудників гос-

152

трого бактеріального тонзилофарингіту потрібно розглядати БГСГА, тобто Streptococcus
pyogenes. Вони спричинюють близько 15-30%
випадків гострого тонзилофарингіту у дитячому
віці, і 5-10% випадків гострого тонзилофарингіту у дорослому віці.
Для клінічної картини гострого тонзилофарингіту характерні першіння, сухість, дискомфорт і біль у горлі при ковтанні рідше – загальне нездужання, підвищення температури. Для
клінічної картини хронічного тонзилофарингіту
не характерні підвищення температури і істотне
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

погіршення загального стану, тому достатньо
симптоматичного лікування.
Для диференціальної діагностики вірусного тонзилофарингіту від спричиненого βгемолітичними стрептококами, проводиться
оцінювання за діагностичною системою оцінки
(як
правило,
модифікована
шкала
Centor/McIsaac-шкала). При позитивному значені (за шкалою) >3 потрібно провести мазок із
зіва для експрес-аналізу, або провести культуральне обстеження на β-гемолітичний стрептокок.
Симптоматичні препарати які використовуються для лікування запальних захворювань
глотки у вигляді полоскань, інсуфляцій, інгаляцій, не показали достатню ефективність у порівнянні з твердими лікарськими формами для
розсмоктування (таблетки, пастилки, льодяники).
На сьогоднішній день препаратом вибору,
який у повній мірі відповідає даним вимогам є
«Септолете Тотал». Європейський препарат виробництва компанії КРКА (Словенія) входить
до складу давно відомого в Україні бренду «Септолете». Він випускається у формі льодяників
для розсмоктування та у формі спрею і може
застосовуватися у дорослих та дітей старше 6
років для симптоматичної терапії запальних захворювань порожнини рота і ЛОР-органів (різної етіології). До його складу входять два компоненти: антисептик (цетилпіридинію хлорид),
нестероїдний протизапальний компонент (бензидаміну гідрохлорид).
Дані речовини забезпечують комплексний підхід до лікування болю в горлі, чинять
протизапальну та антисептичну дію подразненої слизової оболонки горла, ротової порожнини
та ясен (фарингіти, ларингіти, гінгівіти тощо).

Цетилпіридинію хлорид – це антисептичний засіб із групи четвертних сполук амонію з
підтвердженою ефективністю в лікуванні інфекцій і запалень в порожнині рота і глотки. Має
широкий спектр протимікробної дії, а також
протигрибкову активність (проти Candida та
Saccharomyces) та противірусну активність проти деяких вірусів з оболонкою. Найбільш вираженою є бактерицидна дія на грампозитивні бактерії (зокрема, на Staphylococcus).
Бензидаміну гідрохлорид – це нестероїдний протизапальний та знеболювальний засіб.
Механізм дії пов’язаний з інґібуванням синтезу
простагландинів і, отже, зі зменшенням ознак
запалення (таких як біль, почервоніння, припухлість, жар). Бензидаміну гідрохлорид чинить
також помірну місцеву знеболювальну дію.
Нами було проліковано 86 пацієнтів із запальними захворюваннями глотки. Усі хворі
відмічали швидкий початок дії досліджуваного
препарату, що проявилося у вигляді зменшення
інтенсивності болю в горлі протягом першого15-хвилинного інтервалу після прийому препарату. Подібний ефект відзначений також при
полегшенні болю протягом 3 годин. Через 4 дні
після початку лікування інтенсивність болю
зменшилась більш ніж на 85% в порівнянні з
вихідним значенням. В кінці лікування захворювання було вилікувано у 89% пацієнтів, які
отримували досліджуваний препарат.
Висновок. Нова лікарська форма препарату «Септолете тотал», завдяки комбінації активних інгредієнтів, забезпечує сучасний знеболюючий, протизапальний і антисептичний підхід
до лікування болю в горлі. Наш досвід застосування підтверджує ефективність і хорошу переносимість лікарської форми (льодяники, спрей)
для комплексного лікування болю в горлі.

© С.Б. Безшапочний, О.Г. Подовжній, І.С. Гришина, 2018

Ю.В. ДЄЄВА, М.В. ТАРАСЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ВІРУСНОГО
ТА ПОСТВІРУСНОГО РИНОСИНУЇТІВ
Актуальність. Гострий риносинусит
(ГРС) є дуже розповсюдженим захворюванням,
епідеміологія якого постійно зростає. Відповідно до досліджень, його розповсюдженість варіює між 6% та 15%. ГРС є самою основною причиною первинних звернень за медичною допомогою, має значне соціально-економічне знаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

чення і негативно впливає на якість життя пацієнтів.
Мета дослідження. Оцінити вплив Цинабсину на прояви запальної реакції з боку слизової оболонки носа при ГРС.
Матеріали і методи. Загальна кількість
пацієнтів склала 48 осіб, по 24 пацієнти в кож-
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ній, вони були поділені на дві групи. 12 чоловіків і 12 жінок в першій віком від 38 до 50 років,
14 чоловіків і 10 жінок в другій віком від 35 до
50 років. Пацієнтам, був виставлений діагноз
ГРС на 1-2 добу від початку хвороби, проведено
опитування за схемою, використовуючи спеціальну анкету. Було проведено ендоскопію носової порожнини, цитологічне дослідження слизу
носової порожнини, визначення часу мукоциліарного кліренсу (МЦК) – нормальні значення
12±3 хвилини. Пацієнтів оптували і обстежували на 7, 14 і 21 день після початку лікування.
Перша і друга група отримувала лікування у вигляді спрію в ніс, ізотонічного за концентрацією NaCl розчину і назальний спрей з топічним кортикостероїдом протягом 21 дня. Окрім
цього, до лікування пацієнтів першої групи додавався препарат «Цинабсин», в дозі 1 таблетка
3 рази на день протягом 21 дня. Дані окремо
аналізувалися відповідно до етапу лікування і
обстеження.
Результати. На початку лікування статистична різниця між двома групами за даними
цитологічного і МЦК дослідження була відсутня. За анкетою самооцінки стану (АСОС) було
визначено статистично достовірну різницю між
виділеннями з носа (p=0,010) и постназальним
стіканням (р=0,02).
На 14 день лікування показники цитологічного дослідження і дослідження МЦК в першій
групі були нижчими, ніж в другій. Середнє значення в другій групі було 20хвилин, в першій 15

хвилин. Цитологічна оцінка дала меншу кількість бактерій в першій групі, хоча середнє розподілення було однаковим в обох групах.
Оцінка АСОС показала статистично достовірну різницю між показниками, а саме, для
нюху (p=0,018), закладеності носа (p<0,001) и
виділень з носа (p=0,006), які мали меншу частоту в першій групі.
На 21 день лікування показники МЦК були значно менші в першій групі. Середні показники в обох групах були 15 хвилин, але по різному розподілялися (10-15 хвилин в першій
групі,15-15 хвилин в другій групі) (p = 0,021).
При цитологічному дослідженні ми зайшли меншу кількість нейтрофілів в першій групі (р
<0,001). Статистичної різниці між двома групами в порівнянні з іншими цитологічними показниками не було. Оцінка АСОС показала статистично значиму різницю між двома групами
тільки при оцінці покращення носового дихання, в першій групі по розподіленню даних.
Висновки. Наше дослідження показало
ефективність препарату «Цинабсин»у системному лікуванні хворих з гострим риносинуситом. Лікування даним препаратом дало значне
покращення загальної оцінки суб'єктивних симптомів, нормалізації часу МЦК та зменшення
кількості нейтрофілів у слизу носової порожнини. Отже використання препарату «Цинабсин» у
лікуванні гострого риносинуситу сприяє відновленню функції слизової оболонки носа та зменшенню тривалості симптомів.

© Ю.В. Дєєва, М.В. Тарасенко, 2018

В.В. КІЩУК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ТОНЗИЛІТ: ПИТАНЬ БІЛЬШЕ НІЖ ВІДПОВІДЕЙ
Проблема гострих та хронічних захворювань лімфоглоткового апарату є однією з найактуальніших та малодосліджених у сфері сучасної доказової отоларингології.
Хворі з патологією лімфоглоткового кільця становлять значну частку амбулаторних пацієнтів – як отоларингологів, так і педіатрів, сімейних лікарів та терапевтів. Діагноз захворювання встановлюється у 19-20% випадків серед
20 діагнозів, що найбільш часто встановлюється
отоларингологами.
Рекурентний (хронічний) тонзиліт – це
стан піднебінних мигдаликів, який проявляється
пригніченням неспецифічних факторів природної резистентності організму, порушенням гу-
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моральної та клітинної ланок імунітету й супроводжується інтоксикацією організму з подальшим розвитком місцевих і загальних ускладнень.
Було проведено прагматичне, рандомізоване, міжнародне, багатоцентрове, відкрите,
контрольоване клінічне дослідження з двома
паралельними групами. Дослідження повністю
відповідало керівним принципам Міжнародної
конференції з гармонізації (ICH) з належної клінічної практики (GCP), передбаченими Хельсінкською декларацією етичним принципам, і всім
відповідним нормативним вимогам. Дослідження проводилося в 19 центрах дослідження (приватні практики або медичні установи) в 3 навчаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

льних центрах країни (5 центрів в Німеччині, 6
центрів в Іспанії і 8 центрів на Україні).
Було рандомізовано 256 пацієнтів (у віці
6-60 років), які страждають на рекурентний тонзиліт, для прийому препарату тонзилотрена в
комплексному лікуванні.
Для дослідження хворі розподілені на дві
групи: перша – хворі, що отримують комплексне лікування із застосуванням Тонзилотрену,
друга – хворі, що отримували лише комплексне
лікування.
Результати дослідження показали, що в
групі в якій застосовували препарат Тонзилотрен зареєстровано достовірне зменшення кількості ангін та ризику їх виникнення (коефіцієнт
ризику 0,45), зменшення місцевих проявів рекурентного тонзиліту, зменшення потреби в анти-

бактеріальних препаратах при повторних ангінах, якість життя та загальний результат лікування краще ніж у контрольній групі. Число пацієнтів та дослідників, які оцінили переносимість препарату Тонзилотрен як «дуже добру» і
«добру» коливалась від 98,4 до 100%, що вказує
на те, що лікування в цілому добре переносилось і є безпечним. Препарат Тонзилотрен має
доведену безпеку та ефективність як при гострому тонзиліті, так і в період між загостреннями.
Результати прагматичного, рандомізованого, міжнародного, багатоцентрового, відкритого, контрольованого клінічне дослідження
опубліковані: Complementary Therapies in Clinical Practice (Volume 28, August 2017, Pages 181191).
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В.І. ЛУЦЕНКО, І.А. БЄЛЯКОВА, Н.М. ГРАДЮК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ МОВНИХ ТЕСТІВ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ
В ЦЕНТРАЛЬНИХ ВІДДІЛАХ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА У ОСІБ
ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ В УМОВАХ СТРЕСУ
Проблема психоемоційного стресу в
останні десятиліття набуває все більшої актуальності в світі, що пов’язано з науково-технічним
прогресом, наростанням рівня розповсюдженості
різних кризових явищ, інтенсивністю соціальних
змін та суспільних протиріч (Колесник М., 2015;
Уварова С.Г., 2016). При дослідженнях
пов’язаних з нейровізуалізацією наслідків психічної травми було встановлено, що однією із
структур мозку, яка залучається до патологічного
процесу є зона Брока (Cottraux J. et al., 2015;
Münker-Kramer Е., 2010). Раніше вчені вважали,
що зона Брока відповідає лише за відтворення
мови, а зона Верніке – за розуміння мови, але
тепер існує думка, що вони спільно виконують ці
завдання (Trepel М., 2004). Загальновідомим фактом є погіршення пам’яті та уваги в умовах хронічного стресу (Щербатых Ю. В., 2006). Оскільки
слухова пам’ять і слухова увага беруть участь в
забезпеченні аналізу і розпізнавання спотворених
мовних сигналів (Королева И.В., 2002), дослідження розбірливості мови на фоні завад та фільтрованої мови у осіб, що перебувають в умовах
стресу, є актуальним завданням.
Метою роботи було виявлення порушень
в центральних відділах слухового аналізатора у
осіб працездатного віку в умовах стресу шляхом
застосування тестів розбірливості мови на фоні
завад і фільтрованої мови.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

Обстеження проводилося на аудіометрі
МА-31 в звукоізольованій камері при рівні навколишнього шуму не більше 35 дБ. Аудіозаписи
зі збалансованими мовними тестами (таблиці слів
для мовної аудіометрії українською мовою Н.В.
Римар, В.Г. Базаров, А.Й. Багмут) подавались
через акустичну колонку при комфортному рівні
звукового тиску корисного сигналу (зазвичай 60
дБ). Для дослідження розбірливості мови на фоні
завад була використана комп’ютерна програма
«Unitron Tru Fit» (співвідношення сигнал/завада
становило –10 дБ) і для визначення розбірливості
фільтрованої мови було застосовано аудіозаписи
таблиць слів зі зрізом частот 500-2000 Гц.
Нами було обстежено 45 осіб (31 жінка і
14 чоловіків) працездатного віку, які перебували
в умовах стресу на протязі року і 10 умовно здорових осіб контрольної групи (5 жінок і 5 чоловіків), що не вказували на наявність стресу в їхньому житті на протязі останнього року, віком
від 18 до 33 років. На етапі відбору досліджуваних було використано опитувальник «Комплексна оцінка стресу» (автор Щербатих Ю.В.).
В контрольній групі за даними тональної і
мовної аудіометрії слух був в межах норми, тому сенсибілізовані мовні тести усім подавались
при рівні звукового тиску 60 дБ. При дослідженні мови на тлі завад розбірливість мови в
середньому становила (99,4±0,3) %. Розбірли-
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вість фільтрованої мови в середньому становила
(99,1±0,4) %.
Для проведення сенсибілізованих мовних
тестів в усіх 45 пацієнтів, що перебували в умовах стресу мовний матеріал подавався при рівні
звукового тиску 60 дБ. При дослідженні розбірливості мови на тлі завад показник в середньому
становив (97,1±1,3) % (статистично достовірна
різниця між показниками основної і контрольної
груп відсутня). Розбірливість фільтрованої мови
в середньому становила (90,6±1,8) % (показник

статистично достовірно відрізнявся в порівнянні
з контрольною групою, р<0,05).
Отже, тест фільтрованої мови є більш чутливим, ніж тест розбірливості мови на тлі завад
для виявлення порушень в центральних відділах
слухового аналізатора у осіб працездатного віку
в умовах стресу. В той же час необхідні подальші дослідження з використанням обох тестів з
метою встановлення залежності ступеня вираженості стресу і наявності порушень в центральних відділах слухового аналізатора.

© В.І. Луценко, І.А. Бєлякова, Н.М. Градюк, 2018

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Е.В. ЛУКАЧ, Н.В. ГРИНЬ, Т.А. ЗАЯЦ, С.В. ТИМЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ФАКТОРІВ ІМУНІТЕТУ І ВПЛИВУ НА НИХ
АРГІНІНВМІСНИХ ПРЕПАРАТІВ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНОГЛОТКИ
Рак гортаноглотки в 95 % випадків – це
плоскоклітинна карцинома, яка діагностується в
4,3% випадків серед усіх пухлин голови та шиї.
Хіміотерапія як один їх підходів до лікування
пухлин до теперішнього часу має як досягнення
(ремісія, зниження частоти рецидивів та метастазів), так і недоліки, особливо при використанні високих доз хіміопрепаратів. Підтримка в
організмі хворих адекватного імунного статусу
при проведенні хіміотерапії є важливою клінічною проблемою, оскільки наявність індукованої
цитостатиками імунодепресії на тлі загального
порушення імунітету здебільшого призводить
до ще більшого пригнічення протипухлинних
факторів імунітету і функції гепатобіліарної системи.
Матеріал і методи досліджень. Обстежено імунологічно 59 хворих на первинний рак
гортаноглотки (РГГ) до проведення курсу хіміотерапії і 33 з них через 10 днів після його закінчення, а також 19 практично здорових донорів.
Лікування хіміопрепаратами включало введення
паклітакселу 175 мг/м2 в поєднанні з цисплатином 75 мг/м2 кожні три тижні. У 15 хворих in
vitro проводили дослідження активності природних цитотоксичних клітин (ПЦК) щодо еритроцитів курчат, інкубуючи мононуклеари периферичної крові хворих з аргінінвмісними препаратами: імунофаном, глутаргіном протягом 16
годин. Як препарат порівняння використовували
хлоргидрат 2-бензил-бензимідазолу (дибазол).
Результати. У пацієнтів з первинним раком гортаноглотки в порівнянні з групою доно-

рів є відхилення в бік зниження базових параметрів імунітету – кількості лейкоцитів, БГЛ, Тлімфоцитів і активності природних цитотоксичних клітин
У хворих на РГГ після проведення курсу
хіміотерапії знизилась кількість лейкоцитів і
БГЛ, кількість Т-лімфоцитів також показала тенденцію до зниження, тоді як кількість активованих клітин практично не змінилась. Активність ПЦК, що відображає функціональний стан
цих груп клітин, в тому числі і БГЛ, також мала
достовірну тенденцію до зниження (p<0,05).
Вміст ЦВК в крові хворих РГГ після проведення
хіміотерапії суттєво не змінювалося
При визначенні впливу аргінінвмісних
препаратів in vitro на головний фактор протипухлинного імунітету (активність ПЦК і кількість
БГЛ), було встановлено, що практично всі використані препарати мали однаковий вектор змін
деструктивної активності ПЦК в сторону її посилення, однак достовірні результати були
отримані тільки при використанні глутаргіну
(р<0,02) та тівортіну (p=0,05). Разом з тим істотних змін у змісті CD56+ клітин при дії препаратів виявлено не було.
Результати наших досліджень підтверджують думку імунологів і онкологів про негативний вплив хіміотерапії на показники імунітету і необхідності проведення імунокорекції з
одночасним використанням гепатопротекторів.
Наші дослідження свідчать про те, що такими
препаратами можуть бути лікарські засоби, що
містять аргінін.

© О.Ф. Мельников, Е.В. Лукач, Н.В. Гринь, Т.А. Заяц, С.В. Тимченко, 2018
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O. NAUMENKO, Y. DIEYEVA, K. TERENTIEVA, K. NIEMCZYK
(KYIV, UKRAINE; WARSAW, POLAND)
ANALYZEZ AND COMPARETION THE GROUPS OF PATIENTS WITH ACOUSTIC
NEUROMA CLASSIFIED ACCORDING TO THE AMERICAN ACADEMY OF
OTOLARYNGOLOGY – HEAD AND NECK SURGERY (AAO-HNS) HEARING
CLASSIFICATION SYSTEM WITH ABR FINDINGS
Introduction: The first presumptive case of
acoustic neurinoma dates back to the second half of
the 18th century. Once the tumor has grown sufficiently large to fill the internal auditory canal, it
may continue to grows it her by eroding or expanding the bone and/orby extending out into the cerebellopontine angle.
Aim: Analyze and compare the groups of patients with acoustic neuroma classified according to
the American Academy of Otolaryngology - Head
and Neck Surgery (AAO-HNS) hearing classification system with ABR findings.
Materials and Methods: The study was
based on analysis of the clinical data of 97 patients
with acoustic neuroma confirmed by MRI. They
were treated and followed up in the Clinics of Otolaryngology of the Warsaw National Medical University from 2010 to 2014. The ABR responses of
the patient groups were retrospectively considered
and compared The latency of wave V and intervals
I-V and III-V were evaluated. Hearing results were
also classified according to the American Academy
of Otolaryngology – Head and Neck Surgery hearing classification system [AAO-HNS, 1995].
Research findings: 30 (30, 9%) patients presented the useful hearing on the impaired ear
(Classes A and B according to the AAO-HNS classification, whereas 37 (69%) patients had no serviceable hearing on the impaired ear (Classes C and
D according to the AAO-HNS classification). It

was found that in Class A in 13 (65%) cases all
waves were positive. The average latency of wave
V –was 6.07 (±0.46) ms, interval III-V – 1.89
(±0.4) ms and interval I-V – 4.43 (±0.5). In Class B
in 7 (70%) cases all waves of ABR were detected.
Among these, the average latency of wave V was
5.51 (±0.48) ms, interval III-V – 1.7 (±0.24) ms and
interval 3.86 (±0.65) ms. In Class C, in 5 (16.67%)
cases the waves were positive. The average latency
of wave V makes 6.03 (±0,43) ms, interval III-V –
2,52 (±0,71) ms, and interval I-V – 4.40 (±0.59) ms.
In Class D, in 5 (12.82 %) cases all waves were
positive. The average latency of wave V was 5.88
(±0.97) ms, interval III-V – 2.22 (±0.7) ms, and
interval I-V – 4.32 (±0.84) ms. As a result of comparison of AAO-HNS hearing classification system
and latency of wave V, the relationship was not
found. The relationship between interval I-V and
hearing class (AAO-HNS) was not found either.
Interval I-V did not have a strong relationship with
AAO-HNS classification.
Conclusions: AAO-HNS hearing classification is not corelated with ABR findings. It is not
possible to make the precise grouping of the patients with acoustic neuroma according to AAOHNS classifications and ABR findings. The ABR
records may give additional information for clinical classification of hearing in case of acoustic
neuroma and may constitute an additional analyzes
tool.

© O. Naumenko, Y. Dieyeva, K. Terentieva, K. Niemczyk, 2018
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М АТЕРІАЛИ , ПОДАНІ НА КОНКУРС
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Н.С. БИЧКОВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗУПИНКИ НОСОВИХ КРОВОТЕЧ
НА ПІДСТАВІ ВИВЧЕННЯ МУКОЦИЛІАРНОГО КЛІРЕНСА
ПРИ РІЗНОМАНІТНИХ ВИДАХ ТАМПОНАД
Харківська медична академія післядипломної освіти
Носова кровотеча (НК) є найбільш частим
видом кровотечі в медичній практиці, а також
однією з найпоширеніших причин госпіталізації
у спеціалізовані отриноларингологічні відділення. Кількість пацієнтів з НК залишається достатньо високою (14,7%-20,5%) серед усіх пацієнтів, які потребують екстреної ЛОР-допомоги.
Найбільші труднощі представляє лікування хворих, у яких крототечі мають тенденцію к рецидиву, особливо пацієнти з коагулопатіями і пацієнти, які тривало приймають антикоагулянти
чи дезагреганти. Враховуючи значне збільшення
серцево-судинних захворювань, ендоваскулярних втручань, а також широке розповсюдження
призначення антикоагулянтної та дезагрегантної
терапії (у більшості випадків тривалими курсами або навіть довічно) почастішали випадки НК
рецидивуючого характеру.
Все вищезазначене диктує необхідність
розробки ефективних та водночас щадних місцевих методів зупинки НК для виключення або
значного зменшення їх рецидиву.
Мета дослідження: обґрунтування місцевих методів зупинки НК у хворих, які тривало
отримують антикоагулянти або дезагреганти
шляхом порівняння їх ефективності. Для досягнення мети нами були поставлені задачі: на експеріментальній моделі тварин вивчити вплив різних матеріалів, які використовуються для місцевої зупинки НК та провести статистичну обробку

отриманих матеріалів, щоб визначити оптимальний матеріал для зупинки НК, менш за все порушуючий мукоциліарний транспорт (МЦТ).
Миготливий епітелій стравоходу жаби є
найкращою біологічною моделлю для вивчення
миготливого епітелію. Для порівння різних місцевих методів зупинки НК, вивчали стан миготливого епітелію стравоходу жаби при різних
видах тампонад. Для дослідження було набрано
5 груп тварин, в кожній по 20 жаб. 1-а група –
контрольна, без впливу на миготливий епітелій.
У 2-й групі застосовувався гель «Нозохем». У 3й групі застосовувався модифікований тампон.
У 4-й групі застосовувався модифікований тампон у поєднанні з гелем «Нозохем». У 5-й групі
виконувалась марлева тампонада. Тривалість
тампонад 24 години.
При дослідженні за допомогою секундомера реєстрували час проходження вугільним
пилом 1 см середнього відділу стравоходу. Було
отримано наступні результати: 1-а група –
16,9±0,36 сек; 2-а група – 16,8±0,44 сек; 3-я група 18,0±0,42 сек; 4-а група – 17,8 ± 0,34 сек; 5-а
група – 38,9±0,84 сек.
В експерименті доведено, що використання гелю «Нозохем», модифікованого тампону та модифікованого тампону в поєднанні з
гелем «Нозохем» в порівнянні з марлевим тампоном статистично достовірно (Р<0,001) менше
пригнічує МЦТ.

© Н.С. Бичкова, 2018
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Э.Р. ИСМАГИЛОВ
ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
У ПАЦИЕНТОВ СО СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕЙ
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Назальная ликворея – истечение ликвора
из субарахноидального пространства головного
мозга в полость носа. Учитывая, что при спонтанной назальной ликворее костный дефект в
основании черепа, обычно, небольших размеров
(от 0,2 до 2,0 см), то на сегодня, практически 90%
первичных операций по поводу пластики ликворной фистулы производятся с использованием
эндоскопического эндоназального доступа. Применение эндоскопического эндоназального доступа позволяет в полной мере визуализировать
основание черепа и костный дефект, что облегчает выполнение герметичной пластики.
Цель исследования: Оценить эффективность хирургического лечения при различных
методиках пластики у пациентов со спонтанной
назальной ликвореей в зависимости от размера
костного дефекта.
Материалы и методы: За период с 2013
по 2018 гг. было прооперировано 32 пациента со
спонтанной назальной ликвореей с использованием эндоскопического эндоназального доступа. Возраст пациентов варьировал от 37 до 65
лет, средний возраст составлял 55 лет. Из них
мужчин было 3, женщин – 29. Ликворная фис-

тула локализовалась в области клиновидной
пазухи у 10 пациентов, в области ситовидной
пластинки и решетчатом лабиринте – у 22 пациентов. При этом наличие черепно-мозговой
грыжи (менингоцеле или менингонцефалоцеле)
отмечалось у 29 больных. Размеры костного
дефекта варьировали от 0,2 до 2,0 см.
Результаты: Все пациенты были прооперированы эндоскопическим эндоназальным
доступом. При наличии дефекта до 0,6 см использовались такие трансплантаты, как аутожир, аутофасция, назосептальный лоскут, фрагмент средней носовой раковины на питающей
сосудистой ножке. При размерах дефекта больше 0,6 см использовалась трёхслойная пластика
– аутофасция, аутокость и назосептальный лоскут. Рецидива ликвореи не было.
Выводы: Пластика костного дефекта и
твёрдой мозговой оболочки должна выполняться с учётом размеров костного дефекта. При
размерах дефекта до 0,6 см возможно проводить
пластику в один или два слоя, при размерах дефекта более 0,6 см необходимо проводить пластику в три слоя, с использованием аутокости
(для погашения пульсовой волны ликвора).

© Э.Р. Исмагилов, 2018

Я.В. КИЗИМ
ЛФР-АССОЦИИРОВАННЫЕ НЕОПЛАЗИИ ГОРТАНИ
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР)
– патологическое состояние организма, обусловленное воздействием желудочного рефлюктата на внепищеводные структуры, регистрируется у 40-60% больных с нарушениями
голоса (J.A. Koufman, 2002). При этом ЛФР
играет в большинстве случаев ко-факторную
роль, проявляясь в широком спектре ЛОР патологии. Этиология полипов и гранулем гортани многофакторная и зачастую связана с воспалительным процессом, неадекватной голосовой нагрузкой, воздействием на слизистую
оболочку гортани травмирующего агента. НаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2018

ряду с общепризнанными факторами риска
(курение, алкоголь, HPV16), причиной возникновения рака гортани может являться ЛФР (A.
Deganello et al., 2015). 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). «Золотым»
стандартом диагностики ЛФР является суточное pH-мониторирование, которое заключается
в регистрации кислых рефлюксов на протяжении суток.
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Целью нашего исследования явилось изучение частоты проявления ларингофарингеального рефлюкса при неопластических заболеваниях гортани.
Материалы и методы. В 2014-2017 гг.
мы наблюдали 89 пациентов с неопластическими заболеваниями гортани на фоне ЛФР. Женщин было 26 (29,2%), мужчин 63 (70,8%). Возраст больных варьировал от 24 до 76 лет, в
среднем составляя 42 года. Гранулемы гортани
были диагностированы у 15 (16,9%) обследованных, полипы – у 42 (47,2%), рак гортани у 32
(35,9%) больных.
Диагноз ЛФР устанавливался на основании стандартного исследования ЛОР органов,
видеоэндоларингоскопия, тестов The Reflux
Symptom Index (RSI) и The Reflux Finding Score
(RFS) и суточного pH-мониторирования. Учитывались клинические проявления ЛФР, а также
характер и локализация патологических проявлений в гортани, проводилось морфологическое
исследование биопсийного и операционного
материала.
С целью диагностики ЛФР у больных раком гортани, нами были модифицированы стандартные тесты RSI и RFS. В тесте RSI, показатель «охриплость» был нами исключен, как
симптом основного заболевания. Индекс больше
«9» расценивали как положительный тест, свидетельствует о наличии ЛФР. По этой же причине, в тесте RFS учитывалось состояние слизистой оболочки, не пораженной опухолевым
процессом.
Результаты и их обсуждение. Суточное
pH-мониторирование выявило наличие ЛФР у 8

(53,3%) больных с гранулемами гортани, при
этом тест RSI был положительным у 7 (87,5%)
пациентов этой группы. При оценке результатов
тестирования по шкале RFS преобладали такие
проявления как: наличие эндоларингеальной
слизи (72,1%) и отек подскладочного пространства (65,1%).
ЛФР-ассоциированные полипы гортани
диагностированы у 15 (35,7%) больных, тест
RSI был положительным у 13 (86,7%) обследованных в этой группе. При ларингоскопии чаще
всего определялось гипертрофия межчерпаловидного пространства (81,4%) и облитерация
гортанных желудочков (71,1%).
У 13 (40,6%) больных раком гортани T12N0M0, суточное pH-мониторирование выявило
наличие рефлюкса. Модифицированный тест
RSI был положительным у10 (76,9%) обследованных. При оценке результатов тестирования
по шкале RFSу больных раком гортани чаще
отмечались гиперемия слизистой оболочки
(75,1%), гиперемия голосовых складок (65,7%).
Выводы
У больных раком гортани T1-2N0M0, ЛФР
был выявлен у 40,6% обследованных.
Ларингофарингеальный рефлюкс в 53,3%
случаев был ассоциирован с гранулемами гортани, и в 35,7% с полипами гортани.
Модифицированные тесты RSI и RFS являются простыми и высоко достоверными методами скрининг-диагностики ЛФР и динамического наблюдения у больных раком гортани.
Окончательный диагноз ЛФР устанавливается а основании суточного рН-мониторирования.

© Я.В. Кизим, 2018

М.В. ТАРАСЕНКО
СТАН СЛУХУ У ХВОРИХ НА АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ
(ВІД ЕКСПЕРИМЕНТУ ДО КЛІНІЧНИХ ДАНИХ)
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України
Актуальність. В процесі ознайомлення з
даними світової літератури стає зрозумілим, що
внутрішнє вухо людини є надчутливою структурою до факторів оксигенації і без сумнівів
реагує на зміну імунологічного статусу. Harris
та інші в 1985 р. описав експериментальну модель аутоімунної сенсоневральної приглухуватості (СНП) у тварин. Основна ідея досліджень
такого роду полягає в доведенні багатогранності
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дії на організм як системного (органонеспецифічного), так і органоспецифічного автоімунного процесу.
Мета роботи – вивчити характер впливу
автоімунного тиреоїдиту (АІТ) в стадії еутиреозу на функціональний і морфологічний стан
структур внутрішнього вуха щурів в експерименті і на функціональний стан внутрішнього вуха
у пацієнтів.
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Матеріали і методи. Для експериментальної частини роботи ми відібрали білих щурів,
за винайденої раніше методикою викликали в
них розвиток АІТ, після чого перевірили функціональний стан периферичного відділу слухового аналізатора за допомогою реєстрації отоакустичної емісії на частоті продуктів спотворення (ПСОАЕ) та коротколатентних викликаних слухових потенціалів (КСВП). Згодом попередньо відпрепаровані структури внутрішнього вуха щурів були досліджені за допомогою
світлової мікроскопії. Дані, отримані після досліджень, порівнювали з результатами щурів контрольної групи.
Клінічна частина роботи проводилась за
допомогою реєстрації даних ПСОАЕ та КСВП у
пацієнтів з АІТ в фазі еутиреозу, дані результатів об’єктивної аудіометрії ми порівнювали з
відповідними результатами умовно здорових
осіб контрольної групи. Отримані в ході дослідження показники аналізувались з використанням статистичного аналізу.
Результати. Рівень антитіл до тиреоглобуліну (АТТГ) у щурів основної групи був у 1,5
рази вище за дані контрольної групи. В подальшому патогістологічне дослідження тканин щитопобідної залози (ЩЗ) виявило ознаки автоімунного процесу. Під час проведення реєстрації
ПСОАЕ, у щурів із експериментально виклика-

ним АІТ частотність відсутності відповіді значно
вища в порівнянні з щурами контрольної групи.
Відмічається статистично достовірне (р<0,05)
збільшення латентності піку хвилі І та подовження між пікових інтервалів І-ІІІ і І-V. При патогістологічному дослідженні у щурів основної
групи виявлені наступні зміни: набухання ядер
зовнішніх волоскових клітин (ЗВК), помірні зміни контуру ядра, ділянку каріопікнозу.
Під час реєстрації ПСОАЕ у осіб з АІТ
виявили статистично достовірне (р<0,05) в порівнянні з контрольною групою збільшення випадків порушення функції ЗВК в частотному діапазоні 5714 Гц – 8000 Гц. Дані реєстрації КСВП
в основній групі показали збільшення, відносно
даних в контрольній групі, латентності піку І
хвилі, що було підтверджено статистично
(р<0,05). Кореляційний аналіз підтвердив прямий і статистично достовірний (р<0,05) зв`язок
між підвищенням титрів антитіл до тиреопероксидази (АТПО) і АТТГ.
Висновки. Дані, отримані в експериментальній частині роботи свідчать про негативний
вплив АІТ на функціональний і морфологічний
стан ЗВК внутрішнього вуха щурів. Експериментальна частина дослідження доводить наявність негативного впливу підвищеного рівня
АТПО і АТТГ на функцію ЗВК внутрішнього
вуха людини.

© М.В. Тарасенко, 2018
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