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М АТЕРІАЛИ
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ОСІННЬОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ

«СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ТА ОНКОЛОГІЧНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА ВУХА»

Р.А. АБЫЗОВ, В.Р. АБЫЗОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ СОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ
В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РИНОСИНУСИТОВ
Основными факторами, определяющими
актуальность проблемы острых и обострений
хронических синуситов, является их высокая
распространенность, негативное влияние на качество жизни и значительное социальноэкономическое значение. Необходимость применения эффективных и безопасных средств
лечения, профилактики заболеваний носа, требует поиска новых методов терапии. В частности, ирригация носовой полости солевыми растворами, позволяет существенно улучшить результаты лечения. Промывание полости носа
приводит к многократному разбавлению действующих на слизистую оболочку факторов (бактерий, аллергенов, триггеров и др.), механическому ее очищению, что получило название
«элиминационная терапия». Обнаруженный лечебный эффект самого соляного раствора позволил внедрить термин «ирригационная терапия». В настоящее время ирригационная терапия является неотъемлемой частью терапии заболеваний носа и околоносовых пазух, что отражено в таких международных согласительных
документах, как EPOS (Европейские стандарты
лечения острых и полипозных синуситов) и
ARIA (Европейские стандарты лечения аллергического ринита и астмы).
Предполагают, что положительный клинический эффект ирригационной терапии обусловлен: улучшением мукоцилиарного транс-
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порта; уменьшением отека слизистой оболочки;
уменьшением количества медиаторов воспаления; механическим удалением густой слизи.
Элиминация раздражающих, воспалительных факторов, снижение антигенной нагрузки на слизистую верхних дыхательных путей является первым этапом лечения больных.
Однако значительное противоотечное
действие имеют лишь гипертонические солевые
растворы. Результаты большинства исследований, включенных в EPOS демонстрируют достоверные преимущества гипертонических растворов перед изотоническими. Преимущества
этих растворов обоснованные механизмом действия: они улучшают носовое дыхание путем
осмотического эффекта, в то время как изотонические солевые растворы только очищают и увлажняют слизистую оболочку. Важное значение
для профилактики и подавления микробного
воспаления имеет также прямое бактерицидное
действие гипертонического раствора.
Среди гипертонических растворов присутствующих на рынке Украины стоит отметить
гипертонический (концентрация соли 2,6%) назальный спрей с водой Атлантического океана –
Квикс, который во многих исследованиях доказал свою клиническую эффективность и безопасность. Клинические исследования показывают эффективность гипертонического солевого
раствора в улучшении: назальных симптомов
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(включая заложенность носа) и качества жизни.
Заключение по базе данных Cochrane: при оценке 22 исследований, включающих 1,659 пациента (взрослые и дети) не было выявлено «серьезных побочных эффектов» при применении гипертонического солевого раствора. Основные
преимущества спрея Квикс: устраняет заложенность носа вследствие осмотического эффекта;
содержит только натуральные ингредиенты

(океаническая вода); не содержит консервантов
(благодаря
антибактериальному
фильтру).
Спрей Квикс может использоваться: у пациентов всех возрастных групп, включая младенцев
от шести месяцев; у беременных и кормящих
женщин; в комбинации с другими препаратами
(нет лекарственного взаимодействия); в течение
длительного периода времени (нет риска синдрома рикошета, зависимости).

© Р.А. Абызов, В.Р. Абызов, 2014

Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, В.Р. АБИЗОВ, Ю.І. ОНИЩЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
РОЛЬ ЕХОГРАФІЇ В ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПРОМЕНЕВИХ УШКОДЖЕНЬ
ТА ПУХЛИННИХ ОСЕРЕДКІВ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
У ЛОР-ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Як відомо, одним з основних методів терапії ЛОР-онкологічних хворих є опромінення,
що застосовується як самостійно, так і в складі
комбінованого лікування. Під час проведення
променевої терапії у онкологічних хворих нерідко спостерігаються два небезпечних ускладнення: неповна регресія пухлини і значне ушкодження прилеглих тканин, що потребує точної
діагностики.
Променеві ураження проявляються через
7-10 днів від початку терапії (сумарна вогнищева доза становить 15-20 Гр.) і значно ускладнюють спостереження за пухлинним осередком.
Для проведення диференційної діагностики між маскуючим впливом променевих ускладнень та наявністю залишкового пухлинного
осередку, нами застосовується ехографія або
ультразвукове дослідження , що завдяки високій
роздільній здатності дозволяє візуалізувати патологічний процес й провести точну біопсію
(Р.А. Абизов, 1989, 2001; Фелдій П.Г., 1989,
1999 та ін.).
Під нашим спостереженням знаходились
570 ЛОР-онкологічних хворих з променевим
ураженням верхніх дихальних шляхів типу гострого радіоепітеліїту (360 пацієнтів); променевого набряку слизової оболонки (131 особа);

променевого хондроперихондриту хрящів гортані (19 хворих).
Ультразвукове дослідження ( ехографія)
проводилось на ультразвукових томографах Sonolayer SAL-35A, Sonolayer SAS-38A фірми
«Toshiba», які працюють в реальному вимірі
часу. В процесі променевої терапії при виникненні вищенаведених ускладнень структура
тканин змінюється, стає неодноріднішою в
зв’язку із появою пери фокального запалення і
чисельних гіперехогенних ділянок. Щодо ехосеміотики злоякісного процесу, то при виявленні пухлинних осередків вони візуалізуються у
вигляді фокальних утворень неправильної округлої форми з нечіткими контурами з більшменш однорідною структурою. У 87 опромінених хворих прицільна біопсія виявлених фокальних утворень підтвердила залишкові пухлинні
осередки. Після хірургічного видалення залишкових пухлин пат гістологічне дослідження стовідсотково підтвердило діагноз.
Таким чином, для своєчасного встановлення залишкового пухлинного осередку, що
маскується періфокальним запаленням та розвитком фіброзу тканин, доцільно застосовувати
ультразвукове дослідження з наступною прицільною біопсією.

© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, В.Р. Абизов, Ю.І. Онищенко, 2014
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Ю.М. АНДРЕЙЧИН, В.Г. КОРИЦЬКИЙ, І.М. ГОМЗА, І.О. БІЛЬ
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АКСЕФ
В ЗАГАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ангіна – це гостре запалення піднебінних
мигдаликів. Зустрічається доволі часто в практиці оториноларинголога, педіатра, педіатраінфекціоніста, терапевта, інфекціоніста, сімейного лікаря. Серед дітей захворюваність на ангіну складає більше 6 %, серед дорослих – 4-5 %
(В. Т. Пальчун, Н. А. Преображенский, 1978).
Ангіни бувають первинні і вторинні. Серед первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Одна з первинних ангін – лакунарна – перебігає найтяжче серед перелічених первинних ангін. Важливе значення в лікуванні лакунарної ангіни надається
використанню засобів, що мають системну протизапальну дію і сприяють підвищенню природної резистентності організму, і засобів імунокорекції. Одним з препаратів загальної дії є цефалоспориновий антибіотик ІІ покоління Аксеф.
В інструкції по цьому препарату зазначається
висока його ефективність при багатьох інфекційно – запальних захворюваннях організму.
Даний препарат з’явився на фармацевтичному
ринку України в останні роки. Міжнародна назва цього препарату цефуроксим. Ми застосували Аксеф в лікуванні лакунарної ангіни у дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 30 дітей, хворих
на лакунарну ангіну віком від 9 до 17 років. Діти були розподілені на дві групи: основну (20
дітей) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Діти основної групи отримували Аксеф досередини і
полоскання горла розчином фурациліну 1:5000.
Дітям контрольної групи призначалась антибактерійна терапія і полоскання горла також розчином фурациліну 1:5000. Препарат Аксеф призначали в таблетках згідно інструкції: по 250 мг 2
рази на добу.

Критеріями оцінки ефективності лікування
були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або їх
батьками (вплив на головний біль, вплив на біль
в горлі при ковтанні), фарингоскопічна картина
(колір, консистенція слизової оболонки піднебінних мигдаликів, відсутність нашарувань в лакунах мигдаликів), показники температури тіла.
При аналізі результатів лікування відмічено
більш інтенсивний регрес симптомів запалення
піднебінних мигдаликів у дітей основної групи.
Так, всі діти або їх батьки вказували на зникнення головного болю, 90 % – на зникнення, 10 % –
на зменшення болю в горлі при ковтанні (на 5-6й день лікування). В контрольній групі ці показники були значно нижчими. Фарингоскопічна
картина нормалізувалась на 5-6-й день лікування
у 90 % дітей основної групи. Слизова оболонка
піднебінних мигдаликів у них мала рожевий колір, була нормальної консистенції, нашарування
в лакунах піднебінних мигдаликів були відсутні.
У дітей контрольної групи фарингоскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й день лікування в
70 % випадків. Температура тіла нормалізувалась
на 5-6-й день лікування у всіх дітей основної
групи. В контрольній групі нормалізація температури тіла на 5-6-й день лікування спостерігалась у 80 % дітей. Стерпніть Аксефу у всіх дітей
була доброю, побічних ефектів та інших небажаних явищ не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування препарату
Аксеф для загального лікування лакунарної ангіни у дітей виявилось ефективним. На підставі
отриманих даних можна рекомендувати препарат Аксеф для загального лікування лакунарної
ангіни у дітей як антибактерійний засіб. Аксеф
може поповнити арсенал середників, які застосовуються в загальному лікуванні лакунарної
ангіни у дітей.

© Ю.М. Андрейчин, В.Г. Корицький, І.М. Гомза, І.О. Біль, 2014

Ю.М. АНДРЕЙЧИН, В.І. ОМЕЛЯШ, А.В. ЯНЮК, І.В. ШЕВАГА, І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, БЕРЕЖАНИ, КАМЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, БУЧАЧ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СПРЕЮ НАЗАЛЬНОГО МАРИМЕР В КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДІТЕЙ
Проблема лікування гострого гнійного
верхньощелепного синуситу є актуальною в су-
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часній оториноларингології. Це зумовлено цілим рядом факторів: зниженням реактивності
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організму, зростанням кількості антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяжкості риногенних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень. Тому
головним в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу, поряд з відновленням
дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи,
є адекватна антибактерійна терапія. Завдання
адекватної антибактерійної терапії може бути
вирішене через наявність широкого вибору антибактерійних препаратів. Одним з препаратів
місцевої дії є Маример.
Ми застосували спрей назальний Маример в комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дітей. Під нашим спостереженням за період з 2011 по 2013
рр. знаходилось 30 дітей, хворих на гострий
гнійний верхньощелепний синусит віком від 13
до 18 років. Діти були розподілені на дві групи:
основну (20), в схему лікування яких вводився
спрей назальний Маример, та контрольну (10),
які лікувались за традиційною схемою. Групи
були співставлені за віком і перебігом захворювання. Спрей назальний Маример призначався
згідно інструкції: по 2 вприскування в кожний
носовий хід 4 рази на день. В комплекс лікування включали пункції і промивання верхньощелепної пазухи розчином фурациліну 1:5000 з
послідуючим введенням в пазуху розчину антибіотика, до якого виявлена найбільш чутлива
виділена мікробна флора.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив на головний біль, риноскопічна
картина (відсутність виділень в середньому носовому ході, колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа), стан верхньощелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність

гнійних виділень в пазусі). При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний
регрес симптомів запалення верхньощелепної
пазухи у дітей основної групи. Так, 90 % дітей,
що приймали спрей назальний Маример, вказували на зникнення, 10 % – на зменшення секреції з носа, 80 % – на відновлення носового
дихання, 20 % – на його покращення, 90 % – на
зникнення, 10 % – на зменшення головного
болю (на 5-6-й день лікування). В контрольній
групі ці показники були значно нижчими. Риноскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й
день лікування у 80 % дітей основної групи.
Слизова оболонка порожнини носа у них була
рожевою, нормальної вологості, нормальної
консистенції, без виділень. В контрольній групі
нормалізація риноскопічної картини на 5-6-й
день лікування настала у 70% дітей. Стан верхньощелепної пазухи (збільшення об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі) покращився на 5-6-й день лікування у 80 % дітей
основної групи; в контрольній групі стан верхньощелепної пазухи покращився на 5-6-й день
лікування у 70 % дітей. Спрей назальний Маример всіма дітьми переносився добре, алергійних реакцій та інших побічних явищ не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування спрею назального Маример в комплексному лікуванні дітей, хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит підвищує ефективність терапії дітей з цією патологією. Отримані результати дають підставу рекомендувати спрей назальний
Маример для місцевого лікування дітей, хворих
на гострий гнійний верхньощелепний синусит.
Спрей назальний Маример може поповнити арсенал середників місцевої дії, що використовуються в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дітей.

© Ю.М. Андрейчин, В.І. Омеляш, А.В. Янюк, І.В. Шевага, І.В. Войнаровський, 2014

С.В. АНДРЕЕВ, М.С. ЧЕРНЯВСКАЯ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ В РИНОХИРУРГИИ
Операции в полости носа практически всегда выполняются на инфицированных тканях.
Одним из эффективных подходов к снижению
вероятности послеоперационных осложнений
является антибиотикопрофилактика (АП), позволяющая, по некоторым данным, снизить частоту
послеоперационных инфекционных осложнений
с 20-40% до 1,5-5% (В.К. Гостищев, 1947).
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Цель АП заключается в обеспечении эффективных концентраций антибиотика в зоне
хирургического вмешательства и поддержания
бактерицидного уровня препарата в течение
всей операции и первых 3-4 ч после. Начало
применения антибиотика после истечения этого
периода является запоздалым (А.Е. Гуляев и
соавт., 2003; D.W. Bratzieret, 2005).
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Целью данного исследования было совершенствование методов передоперационной
профилактики инфекционных осложнений в
ринохирургии. Нами прооперировано 37 больных в возрасте 18-58 лет по поводу искривления
носовой перегородки с различными формами
хронического ринита. В контрольную группу
(24-больных), вошли пациенты которым с профилактической целью в операционной внутривенно вводили 2,0 цефтриаксона. В основную
группу (13-больных), вошли пациенты которые
применяли цефтриаксон 1,0 в/м 2 раза в сутки в
течение 7 дней.
Оценка системных реакций организма
оперированных больных показала, что в основной группе, субфебрильная температура отме-

чена в первые сутки после операции, а в контрольной группе субфебрильные показатели
отмечались в течение первых 2-3 суток.
Различные признаки воспаления слизистой оболочки полости носа в послеоперационном периоде имели место в обеих группах. Однако, в основной группе, такие изменения, как
гиперемия и отек слизистой носа были выражены несколько меньше, чем в контрольной группе.
Антибиотикопрофилактика в режиме
«одной дозы» сопровождается уменьшением
системного и локального проявления послеоперационного воспаления. Метод перспективный
как в медицинском, так и в экономическом аспекте и требует дальнейшего исследования.

© С.В. Андреев, М.С. Чернявская, 2014

А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, В.В. КІЩУК, Г.В. ШЕТМАНЮК, І.В. ДМИТРЕНКО,
О.Д. БОНДАРЧУК, К.А. ЛОБКО, Є.Д. ЗАВАДСЬКИЙ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ПОШИРЕНІСТЬ CКЛЕРОМИ В КРАЇНАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД
З метою покращення діагностики та лікування хворих на склерому в Українському склеромному центрі (м. Вінниця) нами проведено
пошук та аналіз літературних даних про склеромну інфекцію в країнах Південно-Східного
регіону Європи згідно електронної бази даних
PubMed за період з 1909 по 2013 рік. З даного
регіону за період 1950-1989 роки надійшло 8
публікацій, серед них, 3 статті опубліковано в
Болгарії, 3 – в Румунії, 1 – в Сербії та 1 – в Боснії і Герцеговині. Привертає увагу вдвічі зменшення частоти публікацій на протязі цих років.
Так 50,0% робіт було опубліковано в 50-х роках,
25% – у 70-х роках, і 25% – протягом 1980-2010
років.
Перше дослідження з Південно-Східної
Європи присвячене епідеміології склероми в
Югославії надруковано А. Sokcic у 1950 році у
Сербії. Наступними дослідження були статті в
1954 році з Болгарії (Gugushev А., Popov L.,
1954) та Боснії і Герцеговини (Prastalo Z., 1954),
в яких описувались клінічні випадки риносклероми. Через 4 роки у болгарському журналі
«Khirurgiia» К.Spasov (1958) опублікував статтю
під назвою «Rhinoscleroma».
Наступні дослідження виконані румунськими науковцями. Так I. Marin, Е. Noll,
I.DrДіgan і М. Safta (1970) на прикладі клінічного випадку аналізують особливості порушення
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анатомії та лікування склероми. В 1975 році I.
Togdіnel, С. Dragoveanu описали випадок ларингоцеле асоційований зі склеромою гортані. Через 13 років T. Pop, E. Tomescu (1988) аналізують ефективність існуючих методів лікування
склероми.
У 1989 році болгарські науковці Т.
Karchev, Р. Kabakchiev за допомогою світлової,
флуоресцентної та електронної мікроскопії у
зразках слизової оболонки дихальних шляхів
дітей хворих на риносклерому знайшли амілоїдоподібний білок в стінках судин і в основній
речовині сполучної тканини. Обговорюючи походження цього білка автори припускають перебіг аутоімунних реакцій.
Отже, згідно електронної бази даних
PubMed з 1909 по 2013 роки, риносклерома є
достатньо рідкісним спорадичним захворюванням в країнах Південно-Східної Європи. Суттєве зменшення кількості публікацій за останні 2
десятиліття може свідчити про достатньо контрольований рівень поширеності склероми в даному регіоні.
1.
2.

Prastalo Z.,Two cases of rhinoscleroma in Bosnia
// MedArh. – 1954, Mar.-Apr; 8 (2): 3-8.
Karchev T, Kabakchiev P. Amyloid-like protein
in children with rhinoscleroma // Rhinology. –
1989, Mar; 27(1): 27-36.
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3.
4.

5.

Spasov K. Rhinoscleroma // Khirurgiia. – 1958;
11(7): 613-20.
Pop T., Tomescu E. Treatment possibilities in rhinopharyngolaryngotracheobronchial scleroma // Rev.
Chir. Oncol. Radiol. ORL Oftalmol. Stomatol.
Otorinolaringol.- 1988, Oct-Dec; 33(4): 299-302.
Togdinel I., Dragoveanu C. Laryngocele associated with laryngeal scleroma // Rev. Chir. Oncol. Radiol. ORL Oftalmol. Stomatol. Otorinolaringol. – 1975, Apr-Jun; 20(2): 127-32.

6.

7.
8.

Marin I., Noll E., DrДѓgan I., Safta M. Anatomoclinical and therapeutic aspects of a case of
scleroma of the respiratory tract // Otorinolaringologie. – 1970, May-Jun; 15(3): 225-30.
Sokcic A. Scleroma in Vojvodina; epidemiology
in Yugoslavia // Vojnosanit. Pregl. – 1950, Dec;
7(12): 529-32.
Gugushev A., Popov L. Further case of scleroma
in Bulgaria // Khirurgiia. – 1954; 7(6): 378-9.
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В.А. БАШИНСЬКИЙ, В.В. НІКОЛОВ, І.Я. ВІВЧАР, М.А. ТВЕРДОХЛІБ
(ТЕРНОПІЛЬ, КОПИЧИНЦІ, БОРЩІВ; УКРАЇНА)
ГЕКСАЛІЗ В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ангіна – це гостре інфекційне захворювання організму, при якому місцеві гострозапальні явища виражені у лімфаденоїдній тканині
горла (головним чином в піднебінних мигдаликах). Тому під терміном “ангіна” розуміють ангіну піднебінних мигдаликів. Захворюваність
населення ангіною доволі висока: серед дітей
вона становить більше 6 %, а серед дорослих –
4-5 % (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский,
1978). Розрізняють ангіни первинні і вторинні.
Серед первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Фолікулярна ангіна перебігає тяжче від катаральної і
дещо легше від лакунарної. Для лікування фолікулярної ангіни застосовуються різні засоби
загальної і місцевої дії. Ми застосували Гексаліз
в місцевому лікування фолікулярної ангіни у
дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2010 по 2013 рр. знаходилось 20 дітей, що страждали на фолікулярну ангіну, віком від 8 до 17
років. Діти були розподілені на дві групи: основну (10 дітей) і контрольну (10). Групи були
співставлені за віком і перебігом захворювання.
Діти основної групи отримували Гексаліз і загальне протизапальне лікування, контрольної –
полоскання горла розчином фурациліну 1:5000 і
загальне протизапальне лікування. Гексаліз призначався згідно інструкції: по 1 таблетці кожні 4
години, розсмоктуючи повільно, але не розжовуючи, до повного розсмоктування.

Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або
їх батьками, фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів
лікування відзначено більш інтенсивний регрес
симптомів ангіни у дітей основної групи. Скарги на головний біль, сильний біль в горлі при
ковтанні у дітей, що приймали Гексаліз і загальне протизапальне лікування, поступово зникли
через 5-6 днів у більшості (8) дітей. Решта 2 дітей відмічали зменшення неприємних відчуттів
у горлі. Фарингоскопічна картина вказувала на
позитивний перебіг захворювання: зникли розлита гіперемія і інфільтрація м’якого піднебіння
та піднебінних дужок, збільшення і гіперемія
мигдаликів, нагноєні фолікули мигдаликів. Температура тіла нормалізувалась у всіх дітей. В
контрольній групі позитивний ефект наставав до
8-9-го дня лікування. Стерпність препарату Гексаліз всіх дітей була доброю, алергійних реакцій
та інших небажаних явищ не спостерігалось у
жодної дитини.
Таким чином, застосування Гексалізу в
місцевому лікуванні фолікулярної ангіни у дітей
значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Гексаліз добре переноситься дітьми,
не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для місцевої терапії дітей, хворих на
фолікулярну ангіну. Гексаліз може поповнити
арсенал засобів, що застосовуються в місцевому
лікуванні фолікулярної ангіни у дітей.

© В.А. Башинський, В.В. Ніколов, І.Я. Вівчар, М.А. Твердохліб, 2014
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

7

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, В.В. ЛОБУРЕЦЬ, Ю.А. ГАСЮК, О.Г. ПОДОВЖНІЙ
(ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ФРОНТИТІВ З ПОЗИЦІЇ ЕНДОРИНОХІРУРГІЇ
За даними статистики, в структурі запальних захворювань навколоносових пазух фронтит складає близько 27%. Його перебіг часто
буває малосимптомним і непередбачуваним, а
консервативне лікування – малоефективним.
Недостатні дренування та вентиляція лобної
пазухи можуть бути обумовленими вузькістю
природного отвору, його обтурацією набряковими тканинами, наявністю додаткових ґратчастих клітин, викривленням переділки носа. Нерідко при фронтиті виникає необхідність надання
екстреної допомоги, тому що він може призводити до виникнення важких внутрішньочерепних або орбітальних ускладнень.
Традиційні хірургічні методи лікування
(екстраназальний доступ) не завжди мають задовільний функціональний результат. З впровадженням у клінічну практику ендоскопічних
технологій, погляди на питання діагностики та
лікування цих захворювань істотно змінились.
Усього нами було проведено лікування 52
хворих на гострі та хронічні форми фронтиту.
На діагностичному етапі крім загальноклінічних
методів дослідження, усім хворим застосовувалася комп'ютерна томографія або МРТ навколоносових пазух, що дозволяє визначити наявність
ексудату в пазусі, набряк тканин, кісткову деструкцію, мінімальні зміни остіомеатального
комплексу, виявити наявність аномалій чи особливостей варіантів будови, що є істотним чинником для передопераційної оцінки.
Метою дослідження було з’ясування стану остіомеатального комплексу, лобної кишені,
передньої групи клітин ґратчастого лабіринту у
хворих на рецидивуючі та хронічні форми фронтиту.
Традиційно методи діагностики та лікування хворих на гострі та хронічні фронтити у
більшості випадків включали застосування інвазивних методик: екстраназальної фронтотомії.
При цьому пошкодження ділянки дренажного
отвору з боку лобної пазухи в більшості випадків призводило до його рубцювання.
Усім досліджуваним хворим проведено
ретельний аналіз даних КТ та МРТ, оптична

ЛОР-ендоскопія. При проведенні ендоскопії
досліджувалися всі особливості будови остіомеатального комплексу і, особливо, лобної кишені.
Застосовувалися ендоскопи з 00, 300, 450
та 700 кутом зору. При виявленні патологічних
утворень – грануляцій, поліпів, кіст, додаткових
патологічно розташованих клітин ґратчастого
лабіринту, проводилось їх видалення. Слизова
оболонка, у тому числі й набрякла, максимально
зберігалася. Після візуалізації дренажного отвору пазухи в нього обережно вводився зондпровідник. По зонду у лобну пазуху вводилася
дренажна трубка діаметром близько 0,2 см. Як
провідник і дренаж ми використовували стандартний набір для катетеризації підключичної вени.
Серед досліджуваних хворих (52 пацієнти) у 18 відмічався гострий фронтит, у 25 – хронічний, і у 9 – стан загострення після попередньо проведених фронтотомій за традиційними
методиками.
В 4-х випадках паралельно з ендоназальним втручанням було проведено ощадливу екстраназальну фронтотомію (за Скоробогатим В.
В.). В цих випадках природний отвір фронтального синусу не дозволяв маніпулювати у віддалених ділянках.
Для запобігання розвитку запального
процесу і для забезпечення м'якого судинозвужувального ефекту в порожнині носа в післяопераційному періоді робили його зрошення деконгестантами та сольовими розчинами. Для
спостереження за ефективністю лікування застосовували дослідження мукоциліарного кліренсу порожнини носа та повітряного потоку. В
більшості випадків необхідності у застосуванні
фіксованих дренажних трубок не було.
Спостереження у динаміці показали високу ефективність дренування лобної пазухи через
природний вивідний отвір. У хворих із проведеною ендоназальною фронтотомією завдяки застосуванню ефективної медикаментозної терапії
не спостерігалось вираженого рубцювання штучного співустя.

© С.Б. Безшапочний, В.В. Лобурець, Ю.А. Гасюк, О.Г. Подовжній, 2014-09-03
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Д.В. БЕРЕГОВИЙ, Л.Р. ДОБОЩУК, М.І. ГЕРАСИМЮК, В.Г. КОРИЦЬКИЙ
(ВОЛОЧИСЬК, ЧОРТКІВ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕКСАЛІЗУ В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ
ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ангіна – це гостре запалення піднебінних
мигдаликів. Зустрічається доволі часто в практиці оториноларинголога, педіатра, педіатраінфекціоніста, терапевта, інфекціоніста, сімейного лікаря. Серед дітей захворюваність на ангіну складає більше 6 %, серед дорослих – 4-5 %
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978).
Ангіни бувають первинні і вторинні. Серед первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Одна з первинних ангін – лакунарна – перебігає найтяжче серед перелічених первинних ангін. Важливе значення в лікуванні лакунарної ангіни надається
використанню засобів, що мають системну протизапальну дію і сприяють підвищенню природної резистентності організму, і засобів імунокорекції. Ми застосували Гексаліз в місцевому
лікуванні лакунарної ангіни у дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2010 по 2013 рр. знаходилось 30 дітей, хворих
на лакунарну ангіну, віком від 7 до 17 років.
Діти були розподілені на дві групи: основну (20
дітей) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Діти основної групи отримували Гексаліз і загальне
протизапальне лікування. Дітям контрольної
групи призначалась загальна протизапальна терапія і полоскання горла розчином фурациліну
1:5000. Гексаліз призначався згідно інструкції:
по 1 таблетці кожні 4 години, розсмоктуючи
повільно, не розжовуючи, до повного розсмоктування.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або
їх батьками (вплив на головний біль, вплив на

біль в горлі при ковтанні), фарингоскопічна картина (колір, консистенція слизової оболонки
піднебінних мигдаликів, відсутність нашарувань
в лакунах мигдаликів), показники температури
тіла. При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес симптомів запалення піднебінних мигдаликів у дітей основної
групи. Так, всі діти або їх батьки вказували на
зникнення головного болю, 90 % – на зникнення, 10 % – на зменшення болю в горлі при ковтанні (на 5-6-й день лікування). В контрольній
групі ці показники були значно нижчими. Фарингоскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й
день лікування у 80 % дітей основної групи.
Слизова оболонка піднебінних мигдаликів у них
мала рожевий колір, була нормальної консистенції, нашарування в лакунах піднебінних мигдаликів були відсутні. У дітей контрольної групи
фарингоскопічна картина нормалізувалась на 56-й день лікування в 70 % випадків. Температура тіла нормалізувалась на 5-6-й день лікування
у всіх дітей основної групи. В контрольній групі
нормалізація температури тіла на 5-6-й день лікування спостерігалась у 80 % дітей. Стерпніть
Гексалізу у всіх дітей була доброю, побічних
ефектів та інших небажаних явищ не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування Гексалізу для
місцевого лікування лакунарної ангіни у дітей
виявилось ефективним. На підставі отриманих
даних можна рекомендувати Гексаліз для місцевого лікування лакунарної ангіни у дітей як
протизапальний засіб. Гексаліз може поповнити
арсенал середників, які застосовують в місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дітей.

© Д.В. Береговий, Л.Р. Добощук, М.І. Герасимюк, В.Г. Корицький, 2014

Д.В. БЕРЕГОВИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, У.Р. ДУЖИК (ВОЛОЧИСЬК, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
МЕТОДИКА ПРИГОТУВАННЯ ПРОПОЛІСНО-ВОСКОВОЇ ПАСТИ
І МЕТОДИКА ЛІКУВАННЯ НЕЮ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ
Проблема лікування хронічного тонзиліту
є однією з актуальних в оториноларингології як
в медичному, так й в соціальному відношенні.
Запропоновані методи місцевої дії на піднебінні
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

мигдалики різними лікарськими середниками не
позбавлені недоліків і не завжди є достатньо
ефективними. Застосовувані середники або токсичні і викликають алергію, або до них швидко
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виробляється стійкість мікрофлори. В зв’язку з
цим розробка і впровадження в практику нових,
більш ефективних методів консервативної терапії хронічного тонзиліту має велике практичне
значення. Виходячи з сучасних уявлень про етіопатогенез хронічного тонзиліту, запропонований для санації піднебінних мигдаликів препарат повинен володіти антимікробною, протизапальною дією, відновлювати функціональну
здатність слизової оболонки лакун піднебінних
мигдаликів. Таким вимогам у відповідному ступені володіє прополіс (В.П. Кивалкина, 1964,
Ю.С. Александров, Л.Н. Данилов, 1975). Однак
прополіс при хронічному тонзиліті в основному
використовують для змащування піднебінних
мигдаликів і інгаляцій. Недоліком цих методів
лікування є короткочасність контакту прополісу
з тканиною мигдаликів.
На протязі останніх 35 років нашу увагу
привернула можливість застосування прополісно-воскової пасти при лікуванні хворих на хронічний тонзиліт (Д.В. Береговий, 1980-1988). На
наше глибоке переконання, при правильному
виборі методу лікування можна добитись добрих результатів і зберегти піднебінні мигдалики.
Хворим на хронічний компенсований тонзиліт
ми призначали введення в лакуни піднебінних
мигдаликів прополісно-воскової пасти. Розроблена нами паста складається із густого спиртового екстракту прополісу, бджолиного воску і
ефіру для наркозу в співвідношенні 1:4:8. Густий екстракт прополісу виготовлявся на Тернопільській фармацевтичній фабриці із свіжозіб-

раного прополісу. Методика приготування прополісно-воскової пасти і лікування пастою зводилась до наступного. В скляну банку поміщати
чотири вагові частини воску і розплавляли його
на кип’ячій водяній бані. Після охолодження до
20-25оС додавали одну частину густого екстракту прополісу і вісім частин ефіру для наркозу.
Отриману суміш ретельно розтирали до утворення однорідної маси напіврідкої консистенції.
Готову пасту зберігали в банці з притертим корком в темному і прохолодному місці. Препарат
не втрачає консистенції і лікувальних властивостей на протязі 8-10 тиж, що достатньо для проведення повного курсу лікування. За допомогою
звичайного шприца і пристосованих до нього
металічних трубок лакуни піднебінних мигдаликів заповнювали пастою. Курс лікування
складався із 6-7 введень пасти з проміжком в 6-8
днів. Перед кожним введенням лакуни промивали теплим ізотонічним розчином натрію хлориду. Перевага запропонованого методу полягає в
тому, що промивання лакун мигдаликів і введення в них пасти здійснюється одним і тим же
шприцем з канюлею. Це значно спрощує процедуру і скорочує її тривалість. Введення пасти
хворі переносили легко і в подальшому вона не
викликала у них відчуття дискомфорту. Вказана
паста застосована для лікування хронічного
компенсованого тонзиліту у 388 хворих.
Таким чином, методика приготування
прополісно-воскової пасти і методика лікування
нею хворих на хронічний тонзиліт заслуговує на
увагу практикуючих оториноларингологів.

© Д.В. Береговий, Г.С. Протасевич, У.Р. Дужик, 2014

В.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. ЗАЙЦЕВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОБЛИТЕРАЦИЕЙ УЛИТКИ
Одной из частых причин приобретенной
сенсоневральной тугоухости является бактериальный менингит. По данным различных авторов потеря слуха после перенесенного гнойного
менингита встречается в 6-37 %, а полная глухота – приблизительно в 5% случаев. У 80 %
пациентов, перенесших бактериальный гнойный
менингит, потеря слуха сопровождается оссификацией структур внутреннего уха (В.Е. Кузовков, 2011), причем у 88% она носит двухсторонний характер (О.А. Пащинина, 2011).
Ранее наличие кохлеарной оссификации
являлось противопоказанием к проведению кох-
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леарной имплантации (КИ). Однако накопление
хирургического опыта и появление современных типов имплантатов сделало возможным
проведение оперативных вмешательств при указанной патологии.
Следует подчеркнуть, что в плане предоперационного обследования у пациентов, перенесших менингит, в обязательном порядке
должно проводится не только КТ, но и МРТисследование.
В ЛОР-клинике Днепропетровской медицинской академии с 2006 года было выполнено
113 кохлеарных имплантаций (КИ). Среди них
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

было двое детей и двое взрослых пациентов с
облитераций улитки вследствие перенесенного
менингита. У них были использованы импланты
фирмы MedEl с двойным Split-электродом (3
уха) и Compressed-электродом (2 уха). Отличиями этих типов имплантов от стандартного
является более короткая «активная часть»: в
Split она составляет 4,4 и 6,6 мм, в Compressed –
12,1 мм, в стандартном электроде 26,4 мм.
Доступ к улитке выполнялся посредством
антромастоидотомии и задней тимпанотомии. В
случае использования Split-электрода для формирования кохлеостомы было необходимо удалить ножки стремени, что делало невозможным
регистрацию рефлексов стременной мышцы.
Все пациенты прооперированы с удовлетворительным результатом и в настоящее время
проходят курс слухоречевой реабилитации.
Среди указанных пациентов под нашим
наблюдением находится девушка 1988 г.р. после
бинауральной КИ, перенесшая менингит и оглохшая в возрасте двух лет. В 2007 году ей была
выполнена КИ на правом ухе с использованием
импланта с двойным Split-электродом фирмы
MedEl. Пациентка успешно проходила слухоречевую реабилитацию, однако через два года мы
стали отмечать постепенное увеличение электрического сопротивления электродов выше 20
kOhm. Вероятно, это было связано с разрастанием соединительной ткани в просвете улитки. К
2013 году 7 из 12 каналов были отключены из-за

отсутствия слуховых ощущений. При КТисследовании левого уха отмечался просвет
улитки во втором завитке.
В мае 2014 года была выполнена КИ на
левом ухе. При наложении кохлеостомы в базальном завитке мы обнаружили, что он заполнен тканью костной плотности, в связи с чем
ввести электрод не представлялось возможным.
Была наложена кохлеостома во втором завитке,
через которую удалось установить Compressedэлектрод. Через месяц был подключен речевой
процессор Opus1. Слуховые ощущения получены на всех 12 электродах. Еще через месяц после подключения импланта на левом ухе было
выполнено частотное шкалирование обоих
электродов, которое позволило более точно
провести настройку.
Интерес данного случая состоит, прежде
всего, в использовании двух различных нестандартных типах кохлеарных имплантов, а так же
в возможности бинауральной имплантации у
пациентки с облитерацией улитковых ходов после менингита.
Таким образом, выбор хирургической
тактики и типа электрода зависит от предоперационных данных компьютерной томографии
височных костей и интраоперационных находок. Перед операцией с подозрением на облитерацию улитки хирург должен иметь в своем
распоряжении различные типы кохлеарных имплантов.

© В.В. Березнюк, А.В. Зайцев, 2014

В.В. БЕРЕЗНЮК, М.В. ТАРАН (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НИЖНЕЙ НОСОВОЙ
РАКОВИНЫ И РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ЗАЛОЖЕННОСТЬЮ НОСА И ПОСТНАЗАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Введение. Хроническая заложенность носа и насморк являются самыми частыми жалобами по поводу патологии носа. Природа этих
симптомов либо аллергическая, либо неспецифическое воспаление слизистой оболочки. Согласно современным исследованиям воспалительный процесс в полости носа на протяжении
более 12 недель не протекает изолированно от
воспаления в околоносовых пазухах. Так в 2003
году American Academy of Otolaryngology task
force определила хронический риносинусит как
«группу патологических изменений, характеризующихся воспалением слизистой оболочки носа и околоносовых пазух на протяжении миниЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

мум 12 недель». Van Crombruggen et all. (2009)
исследовал содержание медиаторов воспаления
в слизистой оболочке нижней носовой раковины
и в решетчатом лабиринте у пациентов с хроническим риносинуситом, установленном на основании Европейского (2007) и Американского
руководств (2003). Он отметил повышение содержания уровней трансформирующего фактора роста ß1 (TGF- ß1) и интерферона γ одновременно в ткани слизистой носовой раковины
и решетчатого лабиринта у пациентов не полипозным риносинуситом. Группа исследователей пришла к выводу, что ринит сопровождает
хронический синусит и считают целесообраз-
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ным термин «риносинусит». Помимо общих
медиаторных процессов исследовалась гистологическая картина слизистой полости носа и
околоносовых пазух у таких пациентов. Так S.
Malekzadeh и J. McGuire (2003) четко указывают на единые гистологические процессы в полости носа и околоносовых пазухах у пациентов, страдающих от неполипозного риносинусита более 1 года. Единым гистологическим
процессом при хроническом риносинусите является процесс ремоделирования слизистой
оболочки. Такую картину у пациентов с хроническим риносинуситом отмечают многие исследователи: Wormald et all (2013), S Gunta et
all (2012). Характерными признаками ремоделирования слизистой оболочки при хроническом риносинусите являются: повреждение и
эрозия эпителия, гипертрофия бокаловидных
клеток и гиперсекреция слизи, утолщение субэпителиальной базальной мембраны и депонирование коллагена преимущественно V и III
типа, аккумуляция миофибробластов, формирование псевдокист в полипах, костная эрозия
или утолщение подлежащей кости (Wormald et
all (2013). S Gunta et all (2012) отмечали признаки ремоделирования слизистой оболочки
нижней носовой раковины у больных постназальным синдромом. Учитывая то, что ПНС и
хроническая заложенность носа являются одними из основных симптомов для установки
диагноза хронического риносинусита по данным руководств American Academy of
Otolaryngology (2003), EP3OS (2007) мы исследовали гистологическую картину слизистой
оболочки нижней носовой раковины и решетчатой буллы у больных с этими симптомами,
предполагая выявить схожие морфологические
изменения.
Материалы и методы. Проведено гистологическое исследование слизистой оболочки
взятой интраоперационо у 45 больных с заложенностью носа и постназальным синдромом.
Диагноз хронического риносинусита устанавли-

вался в соответствии с приказом МОЗ Украины
№ 181 от 24.03.2009 на основании жалоб отвечающих критериям American Academy of
Otolaryngology task force (2003), EP3OS (2007),
подтвержденным дополнительными данными
эндоскопии полости носа, термографии ППН, и
КТ ППН. Пациентам выполнялась коррекция
внутриносовых структур и ревизия остиометального комплекса. Фиксация препаратов проводилась 2% формальдегидом с последующей
окраской срезов гематоксилином и эозином.
Исследования проводились под микроскопом
Leica с увеличением в 40 раз.
Результаты. У всех обследуемых в слизистой нижней носовой раковины гистологические изменения представлены базальноклеточной гиперплазией, инфильтрацией межклеточного вещества лимфоцитами, утолщением базальной мембраны, гипертрофией бокаловидных
клеток.
При анализе гистологической картины
слизистой оболочки решетчатой буллы отмечена прямая зависимость плотности гиперплазированных железистых клеток от выраженности
постназального синдрома и характера отделяемого. Наличие густой мутной слизи сопровождалось более выраженной плотностью гиперплазированных желез. Однако утолщение базальной мембраны с депонированием коллагеновых волокон было характерно для всех случаев.
Вывод. На основании гистологической
картины слизистой оболочки нижней носовой
раковины и решетчатой буллы у пациентов
страдающих от хронического риносинусита с не
резко выраженной клиникой преимущественно
сухой заложенности носа и умерено выраженного постназального стекания слизи можно предположить единый патологический процесс,
имеющий в своей основе неспецифическое воспаление слизистой оболочки ведущий к ее ремоделированию, являющегося характерным
признаком хронического воспаления.

© В.В. Березнюк, М.В. Таран, 2014

В.В. БЕРЕЗНЮК, Е.В. САПРОНОВА (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ОТДАЛЕНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
ПРИ ТРАНСНАЗАЛЬНОМ ДОСТУПЕ К ОПУХОЛЯМ ГИПОФИЗА
Введение: В настоящее время при трансназальном удалении опухолей селлярной локализации широко используется транссептальный
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доступ (J.R. Dusik и соавторы, 2006, А.С. Лопатин, Д.Н. Капитанов, 2009). Так, рецидивы аденом гипофиза после доступа через перегородку
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носа, которые потребовали проведения повторных вмешательств, встречаются от 10% (E. De
Divitiis и соавторы 2003) до 31% случаев (J.R.
Dusik и соавторы, 2006). Основной сложностью,
с которой встречается ринохирург при выполнении повторной операции, является затрудненное ориентирование в операционном поле по
причине разрушения анатомических структур во
время предыдущего вмешательства.
Цель работы: повышение эффективности эндоназальных микрохирургических вмешательств при патологии области клиновидной
пазухи с использованием модифицированного
транссептального доступа.
Материалы и методы: 81 больному выполнялся транссептальный доступ к клиновидной пазухе, как этап нейрохирургической операции, по поводу опухолей селлярной локализации. Основная группа А – представлена 31 пациентом, которым доступ осуществлялся по
усовершенствованной
щадящей
методике.
Группу сравнения 2Б – составляло 50 пациентов, которым операция проводилась по традиционной методике.
Результаты исследований
При динамическом эндоскопическом наблюдении за период от 1 года до 3-х лет после
операции у пациентов группы. А слизистая была блестящая и имела нормальный розовый
цвет без налетов и корок. У всех пациентов
была сохранена нормальная архитектоника
внутриносовых структур. У 1 пациента через 7
месяцев после операции сформировалась перфорация носовой перегородки в костном отделе до 3 мм. в диаметре. При динамическом наблюдении до 3-х лет размеры перфорации не
увеличились.
При эндоскопии пациентов в группе Б на
протяжении 3-х лет после операции, перфорации носовой перегородки были отмечены у 9
(18%) человек. У двоих пациентов перфорации
сформировались через год после операции в
костном отделе носовой перегородки и при динамическом наблюдении до 3-х лет размеры
перфорации увеличились у одного пациента с
4мм. до 6мм., у второго диаметр дефекта не изменился (до 6 мм). Края дефекта в обоих случаях были гладкими без признаков активного воспаления. У 7-ми человек перфорации сформиро-

вались в течение периода 2-3 лет после операции. У двоих пациентов образовался дефект в
костном отделе носовой перегородки через 1,5
года после оперативного вмешательства (у одного диаметром до 2 мм, у второго обследуемого до 5 мм). При наблюдении до 3-х лет размеры
перфораций у них не увеличились. У троих
больных перфорации носовой перегородки в
костном отделе имели размер до 1 см, и были
выявлены через 2 года после операции. У двоих
пациентов образовались перфорации размером
более 1 см и затрагивали костный и хрящевой
отделы носовой перегородки, и были выявлены
при эндоскопическом осмотре через 2,5 года
после операции. При динамическом осмотре
этих пациентов на протяжении трех лет размеры
перфорации не изменились.
Среди прооперированных транссептальным доступом под нашим наблюдением находилось 17 (20,9%) пациентов с рецидивами опухоли селлярной локализации. В ходе реоперации, у 5 пациентов, в группа Б нередко отмечался ряд трудностей: разрывы слизистой оболочки
носовой перегородки в ходе разделения листков
слизистой в задних отелах. Это вызывало чрезмерную кровоточивость тканей и затрудненную
ориентацию в операционной ране.
В ходе реопераций в группе А, у 12 пациентов, на этапе создания тоннелей по дну полости носа и в хрящевом отделе носовой перегородки, особых трудностей не возникало. Это
объяснялся тем, что при первой операции эти
структуры повреждались минимально, и сохранялась структура взаимоотношений костьнадкостница, хрящ-надхрящница, а также производилась реимплантация костных фрагментов
носовой перегородки.
Выводы:
1. Усовершенствованная методика хирургического доступа к клиновидным пазухам через носовую перегородку, позволила уменьшить
в 5,6 раз количество перфораций носовой перегородки в отдаленном послеоперационном периоде.
2. Через год после операции удовлетворительное носовое дыхание и нормальные функциональные показатели слизистой оболочки
полости носа отмечены у 96.8% пациентов.

© В.В. Березнюк, Е.В. Сапронова, 2014
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К.Г. БОГДАНОВ, И.К. ТАГУНОВА, О.П. ПОШАРНИКОВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
У ДЕТЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Лечение хронического тонзиллита у детей
остается весьма важной проблемой. К этому
предрасполагает во-первых распространённость
заболевания, а во вторых – тяжесть вызываемых
им осложнений с одной стороны, и стремление
врачей к максимально щадящему, функциональному и органосохраняющему лечению – с
другой. Роль небных миндалин в формировании
местного иммунитета ротоглотки и системного
иммунитета организма хорошо известна, равно
как и отрицательные последствия тонзилэктомии в детском возрасте. Эти соображения заставляют отоларингологов искать различные
способы эффективного консервативного лечения данной патологии. Целью настоящего исследования было изучение возможностей оптимизации тактики лечения таких больных в условиях амбулаторного приёма.
Исследование проводилось в 20102014г.г. на базе ЛОР-кабинета Ильичевской детской поликлиники и детского медицинского
центра (Одесса). В исследование были включены дети с компенсированной и декомпенсированной (рецидивы ангин) формами хронического тонзиллита, без отягощенного анамнеза и
не имевшие сопутствующих заболеваний на
момент осмотра. Всего было пролечено 124
ребёнка, 82 с компенсированной формой и 42 с
декомпенсированной формой
заболевания.
Всем пациентам проводилось стандартное исследование ЛОР-органов и общеклинические
исследования. Для оценки результатов исследования применялась 5-ти балльная шкала оценки
выраженности жалоб и симптомов заболевания,
а также изменение количества рецидивов за весь
срок наблюдения.
Все пациенты были разделены на 4 группы. Первую группу составил 41 ребёнок с компенсированной формой, получавшие стандартное лечение в виде промывания лакун небных
миндалин антисептиком (10 процедур) и назна-

чения Тонзиллотрена на 6-8 недель. Вторую
группу составил также 41 ребёнок с компенсированной формой, однако к вышеописанному
курсу лечения был добавлен ультрафонофорез с
1% гидрокортизоновой мазью (0,2-0,4 Вт/см², 5
минут, №5-7) на проекцию нёбных миндалин. В
третью группу вошли дети с декомпенсированной формой (21 пациент), которые получали
лечение, аналогичное детям в первой группе.
Четвертую группу составили дети (21 ребёнок) с
декомпенсированной формой, получавшие лечение, аналогичное пациентам второй группы.
Во всех группах лечение проводилось дважды в
год, на протяжении двух лет (2010-2012гг.)
Результаты исследования показали, что во
второй группе редукция отдельных жалоб (боли
в глотке, неприятный запах) и исчезновение некоторых симптомов (застойная гиперемия в области дужек, патологическое отделяемое в лакунах) происходили быстрее, чем у пациентов
первой группы. Кроме того, лечебный эффект
был более длительным. У пациентов четвертой
группы также наблюдалась более быстрая редукция симптомов по сравнению с третьей
группой. Кроме того, количество рецидивов ангин в обозримый период снизилось на 27% по
сравнению с детьми из третьей группы. У пятерых детей третьей группы и двоих детей четвертой группы консервативное лечение оказалось
безуспешным, пациенты были направлены на
тонзилэктомию.
Выводы:
- применение физиотерапии в лечении
хронического тонзиллита у детей среднего и
старшего возраста позволяет повысить эффективность медикаментозного лечения;
- тонзиллэктомия у детей является крайней мерой и должна выполняться строго по показаниям, при полном отсутствии эффекта от
консервативной терапии.

© К.Г. Богданов, И.К. Тагунова, О.П. Пошарникова, 2014
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О.М. БОРИСЕНКО, Н.С. МІЩАНЧУК, Г.С. ПОЛІЩУК, В.Т. ДЖУС (КИЇВ, УКРАЇНА)
ХОЛЕСТЕРОЛОВА ГРАНУЛЬОМА ПІРАМІДИ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ
(КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ)
Холестеролова гранульома (ХГ) зустрічається рідко серед різноманітної патології
скроневої кістки. Вона найчастіше виявляється
у барабанній порожнині, сосковидному паростку та у кам’янистій частині піраміди скроневої
кістки. Першопричинами для розвитку ХГ є перекриття повітряносних шляхів скроневої кістки, котрі виникають при рецидивуюучих середніх отитах, порушеннях прохідності слухової
труби (без облітерації), при холестеатомах, рубцевих та спайкових процесах не тільки у середньому вусі, але й у різних комірках скроневої
кістки, зокрема, в апікальних комірках верхівки
піраміди при різноманітних травмах, зокрема,
баротравмах, з крововиливом у комірки скроневої кістки. ХГ також може розвиватись при різних аномаліях структур скроневої кістки або з
інших, неясних причин.
Гістологічна структура ХГ описана дослідниками як фіброзно-грануляційна тканина з
масивним відкладанням кристалів холестерину,
оточених гігантськими багатоядерними клітинами
інородних
тіл
та
лімфоїдногістіоцитарними клітинними інфільтратами.
Поміж кристалів холестерину виявляються відкладення бурого пігменту, еритроцити з незакінченим процесом лізису, а також залишки гематом. Внаслідок цього розвивається хронічне
продуктивне запалення слизової оболонки й підслизового слою з розпадом клітин, вивільненням ліпідів, появою макрофагів та утворенням
кристалів холестерину.
Якщо ексудат перенасичується ліпідами,
то в осадок випадають чисельні кристали холестерину, провокуючи ріст грануляцій, які носять
назву холестеролової гранульоми. ХГ може
утворитися не тільки із-за блоку слухової труби,
але й через блок входу в пещеру
(aditus ad antrum).
ХГ може викликати деструкцію кісткових структур у всіх відділах скроневої кістки,
зокрема півколових каналів, а також V-VIII черепні нерви, судинні канали, тверду мозкову
оболонку середньої та задньої черепних ямок,
що небезпечно для життя через внутрішньочерепні ускладнення.
Хоча гістологічна суть цієї патології
представляє собою «гранульому», але клінічно –
кисту. Ії капсула є коричневого або жовтого кольору з зеленуватим відблиском. Вміст капсули
желатиноподібний й часто являє собою мономорфну тканину.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

Завдяки високим сучасним інформаційним технологіям, як комп’ютерна томографія
(КТ) та магнітно-резонансна томографія (МРТ)
стало можливим виявляти цю патологію, а також проводити детальну топографічну та диференціальну діагностику. Диференційну діагностику проводять з секреторним середнім отитом,
отогенною ліквореєю, адгезивним отитом, холестеатомою, отосклерозом, сенсороневральною
приглухуватістю, крововиливом у різні комірки
скроневої кістки аж до верхівки піраміди, зміщенням внутрішньої сонної артерії у барабанну
порожнину, високим розміщенням цибулини
яремної вени, ендауральною мозковою грижою,
хемодектомою середнього вуха.
Метою роботи було вивчення клінікодіагностичних особливостей та лікування хворих на холестеролову гранульому піраміди
скроневої кістки.
Нами проведено аналіз комплексних обстежень 11 осіб, яким була надана лікарська допомога у відділі мікрохірургії вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.
О.С. Коломійченка НАМН України» з приводу
холестеролової гранульоми піраміди скроневої
кістки за останні 6 років (2007-2013 рр). Необхідне обстеження включало збір анамнестичних
даних розвитку хвороби та захворювань впродовж життя, ЛОР-огляд, у тому числі мікроотоскопію, комплекс суб’єктивних та об’єктивних
обстежень слухової, вестибулярної функцій,
стану функцій лицевого нерва , а також каудальної групи (IX-XII) черепних нервів з проведенням КТ та МРТ.
Серед 11 обстежених було 6 осіб жіночої
статі, 5 – чоловічої. З них у дитячому віці 9, 10
та 12 років було 3 пацієнта, у молодому віці 22
та 26 років було 2 хворих, решта 6 осіб було середнього віку від 45 до 59 років.
Звертає на себе увагу той факт, що 3 із 11
осіб перенесли закриті черепномозкові травмі зі
струсом мозку. У 1 хлопчика 9 років у ранньому
віці у 3,5 місяців виявлені порушення міміки
обличчя, а потім у різні строки тричі лікувався у
неврологічному відділенні з приводу менінгіту.
Пізніше у нього зареєстрована однобічна глухота, а на КТ та МРТ зафіксована однобічна аномалія внутрішнього вуха. У 4 пацієнтів із 11
спостережуваних осіб були перенесені у дитинстві середні отити, у 1 хворої – секреторний
отит 5 років тому назад. У решти 2 осіб не вказано ніяких причин, що могли б спричинити
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розвиток цієї патології. У 1 пацієнта із 11 хворих скарг на слух не було, 8 із них звернули
увагу на однобічне зниження гостроти слуху, 2
– на однобічну глухоту. Всі скаржились на однобічний шум різної інтенсивності у вусі, біль у
ньому, біль у половині голови з боку патології.
Частина пацієнтів ( 7 із 11 осіб) відмічала порушення рівноваги при ходьбі та короткочасне
головокружіння при змінах положень голови та
тулуба. На порушення функції мімічних м’язів
обличчя скаржились 3 пацієнта, на осиплість
голосу та поперхування при ковтанні їжі – 1
хворий. У одного пацієнта слух при комплексних обстеженнях був у межах норми, у решти 10
осіб носив характер однобічної сенсороневральної приглухуватості різного ступеня (ІУ ступінь
– у 3 осіб, V ст. – у 5 осіб) або глухота (у 2 осіб).
Звертає на себе увагу така відмінність,
що слухові розлади при ХГ у барабанній порожнині чи сосковидному відростку, фіксуються,переважно, за кондуктивним або змішаним
типом.
При мікроотоскопії у 8 осіб барабанна
перетинка була ціла, не зміненого кольору з
обох боків, а у 3 пацієнтів – дещо втягнута, мутновагого кольору з хворого боку. Варто відкреслити, що в жодному випадку при ХГ піраміди
скроневої кістки не була зафіксована барабанна
перетинка синього кольору або проглядався візуально вміст у барабанній порожнині синюватого кольору, що часто описується дослідниками при ХГ, локалізованій у барабанній порожнини.
При вестибулометрії у 1 особи із 11 пацієнтів була у межах норми, а у решти 10 хворих
зареєстрована вестибулярна дисфункція, яка
проявлялась порушення рівноваги при виконанні статичних та кінетичних тестів. При фоновій
електроністагмографії (ЕНГ) у 4 із цих 10 хворих зареєстрований спонтанний горизонтальний
ністагм деструкції у здоровий бік. А при функціональних навантаженнях на ЕНГ у всіх 10
хворих зафіксована однобічна гіпорефлексія
експериментальної ністагмової реакції зі збереженням закону векторіальності за периферичним типом.
При електроміографі (ЕМГ) у 3 пацієнтів
зі скаргами на дисфункцію мімічних м’язів обличчя, зареєстровано подовження латентності та
зменшення амплітуди М-відповідей мімічних
м’язів з боку ураження на 55-75 % по відношен-

ню до здорового боку, що вказує на наявність
парезу лицевого нерва. При дослідженні мигального рефлекса (blink-reflex) у них не виявлено
порушень тригеміно-фаціального рефлексу, що
свідчить про інтактність стовбуромозкових
структур та трійчастого нерва. Крім того, у одного хворого виявлено порушення функцій,
пов’язаних з ураженням каудальної групи черепних нервів (ІX-XІІ) , а саме – зниження смаку
на задній половини глотки та чутливості слизової оболонки верхньої половини глотки, однобічне не змикання голосової зв'язки, а також поперхування при ковтанні їжі, пов’язане із субатрофічними змінами язика.
Характерна на КТ картина ХГ піраміди
виглядає як гомогенне об’ємне утворення з чіткими контурами, що займає частину скроневої
кістки, без перегородок, руйнує кісткові переділки між комірками. Важливо підкреслити, що
саме КТ дозволяє визначити стан повітряносних
шляхів піраміди, взаємозв'язок ХГ із структурами черепа та шиї, допомагає вибрати оптимальну тактику лікування. На МРТ це утворення в
обох T1 та T2 має високий потенціал, на відміну
від інших утворень – холестеатоми, пухлин й
інші, не накопичує контраст.
Варто акцентувати, що динаміку післяопераційного стану краще визначати за допомогою МРТ, щоб не пропустити рецидивів, до
яких має схильність вищеназвана патологія.
За даними літератури та нашими спостереженнями, найраціональніше лікувати цю патологію хірургічним шляхом – видалити ХГ повністю з капсулою або дренувати порожнину
повітроносними шляхами.
Серед 11 хворих у 1 особи нами проведена тотальна петрозектомія, у 4 – субтотальна, у
3 осіб – дренування гранульоми у верхівці піраміди. Крім того у 3 пацієнтів здійснена тимпанотомія з бужуванням.
Аналізуючи проведені комплексні обстеження, можна зробити висновок, що своєчасна
діагностика та оптимальний вибір хірургічного
втручання є запорукою попередження черепномозкових ускладнень, а також відкриттям можливостей для примінення реабілітаційних заходів після лікування виявлених порушень, щоб
покращити соціальну життєдіяльність.
Крім того, необхідні динамічні обстеження у післяопераційному періоді для своєчасного
виявлення рецидивів.
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О.Н. БОРИСЕНКО, Ю.А. СУШКО, И.А. СРЕБНЯК, В.В. ГУДКОВ, А.Л. БОБРОВ,
А.В. ПАПП, Е.Е. ПРОКОПЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ОПУХОЛЯХ ЯРЕМНОГО ОТВЕРСТИЯ
Опухоли яремного отверстия представляют собой большую проблему как в отношении
выбора рационального метода лечения, так и в
выборе оптимального доступа при планировании хирургического вмешательства. В большинстве случаев речь идет о доброкачественных опухолях, среди которых чаще всего встречаются параганглиома, невринома и менингиома. Основным методом лечения этих опухолей
является хирургический. В некоторых случаях
может применятся лучевая терапия или лучевая
хирургия (гамма-, кибер-нож или линейный ускоритель). Облучение может применяться также
как дополнительное лечение после субтотального или частичного удаления опухоли. Неполное
удаление опухоли может быть связано с поражением опухолью нервов каудальной группы,
стенки внутренней сонной артерии, оболочки
лицевого нерва, прорастания опухоли в ткань
мозга. В таких случаях большинство хирургов
отдают предпочтение комбинированному лечению с целью сохранения кровоснабжения мозга
и функции черепных нервов.
В период с 1995 по 2013 годы в отделе
микрохирургии уха и отонейрохирургии Института
отоларингологии
им.
проф.
А.И.Коломийченко прошли лечение 121 пациент с опухолью яремного отверстия. Из них у
108 больных была диагностирована параганглиома, у 8 – невринома и у 5 – менингиома. 49
больных были оперированы с тотальным или
субтотальным удалением новообразования, 52
больных после неполного удаления опухоли
получили курс лучевой терапии и 20 больных
получали только лучевую терапию.
Среди хирургических доступов чаще всего применялся доступ к подвисочной ямке типа
А, предложенный У.Фишем. Недостатком этого
доступа является появление лицевого пареза в
послеоперационном периоде, связанным с перемещением лицевого нерва, а также выраженная кондуктивная тугоухость, обусловленная
тотальной облитерацией уха. В связи с этим в
последние годы мы все чаще используем инфралабиринтный ретрофациальный доступ без
перемещения лицевого нерва и с сохранением
структур наружного и среднего уха. Однако

этот доступ может быть применен только при
опухолях небольших размеров, которые не распространяются на канал внутренней сонной артерии и пирамиду височной кости.
При опухолях, которые располагаются на
стенке луковицы яремной вены и не прорастают
в ее просвет, занимая инфралабиринтное пространство, применялся функциональный трансканальныйинфралабиринтный доступ. При этом
доступе раскрывалось инфралабиринтное пространство между капсулой улитки, стенкой
внутренней сонной артерии и луковицей яремной вены. Этот доступ позволяет сохранить все
жизненно важные структуры, слух и лицевой
нерв.
При менингиомах применялся комбинированный доступ. Этот доступ также является
функциональным так как позволяет не только
сохранить функцию лицевого нерва, но и
слух.
Из осложнений хирургического лечения в
раннем периоде чаще всего отмечались раневая
ликворея, которая требовала наложения дополнительных швов и подапоневротического дренажа, а также дисфагия, в связи с чем на 3-4 дня
устанавливали назогастральный зонд. В отдаленном периоде у 3 пациентов отмечался лицевой паралич, у 12 – осиплость голоса, у 5 – дисфагия, у 9 – слабость плечевого пояса.
Несмотря на высокую травматичность
хирургического вмешательства количество случаев продолженного роста опухоли после операции и комбинированного лечения (6 и 7,8 %
соответственно) существенно ниже, чем после
облучения (15 %).
При опухолях яремного отверстия хирургическое вмешательство является методом выбора в лечении пациентов. При поражении опухолью нервов каудальной группы, лицевого
нерва, ткани мозга, внутренней сонной артерии
следует отдавать предпочтение неполному удалению опухоли с последующим проведением
курса лучевой терапии. У пожилых и ослабленных пациентов, а также при наличии противопоказаний к хирургическому вмешательству
может применяться лучевая терапия или лучевая хирургия.
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О.Н. БОРИСЕНКО, Ю.А. СУШКО, И.А. СРЕБНЯК, Н.С. МИЩАНЧУК, М.Ю. ГРИЦЕВИЧ
(КИЕВ, УКРАИНА)
РЕЗУЛЬТАТЫ БИЛАТЕРАЛЬНОЙ СТАПЕДОПЛАТИКИ
У БОЛЬНЫХ ОТОСКЛЕРОЗОМ
Билатеральный слух имеет большое значение для восприятия речи и общения. При отосклерозе, как правило, поражается костная капсула лабиринта с двух сторон, что приводит к
снижению слуха на оба уха. При тимпанальной
и смешанной форме отосклероза реабилитация
слуха возможна, как с помощью операции, так и
с помощью билатерального слухопротезирования. Большинство пациентов отдают предпочтение хирургическому лечению. Успешно проведенная операция на одном ухе приводит к естественному желанию улучшить слух и на втором ухе. Связано это с тем, что при наличии
большой разницы в порогах слуха между двумя
ушами хуже слышащее ухо для мозга является
глухим, более того возможно активное подавление слухового центра коры на стороне хуже
слышащего уха. Такая ситуация приводит к нарушению восприятия речи в шумной обстановке, к нарушению разборчивости речи и затруднению локализации звуков.
Проведение операции на стремени связано с риском возникновения сенсоневральной
тугоухости, шума в ухе и головокружения. Кроме того, оперированное ухо попадает в группу
повышенного риска в отношении потенциальных воспалительных осложнений при респираторной инфекции, физических упражнения, перелетах или акустической нагрузке. В связи с
этим некоторые отохирурги не рекомендуют
проводить операции на втором ухе. Однако
большинство склоняется к проведению стапедопластики и на втором ухе – либо спустя некоторое время после первой операции, либо, очень
редко, одновременно оперируют оба уха.
В своей работе мы приводим анализ результатов билатеральной стапедопластики у
больных отосклерозом, которые были оперированы в Институте отоларингологии им. проф.
А.И.Коломийченко НАМН Украины в отделе

микрохирургии уха и отонейрохирургии в период с 2001 по 2013 год. Был проведен анализ историй болезни 1018 пациентов с отосклерозом,
которые были оперированы впервые, из них 152
пациента (40 мужчин, 112 женщин) были оперированы с двух сторон. Средний возраст пациентов составил 40,2 лет. Все операции выполнены по методу фенестрации Shea с использованием тефлонового протеза. Интервал между
операциями на одном и втором ухе составлял от
5 до 80 мес, большинство больных (49,3 %) оперировало второе ухо в сроки 6-12 мес после
первой операции. Первым оперировали хуже
слышащее ухо. Противопоказаниями для проведения операции на втором ухе были осложнения
после операции на первом оперированном ухе в
виде сенсоневральной тугоухости и глухоты,
отсутствия стабильного слуха, головокружения,
шума в ухе.
Результаты операции оценивали по данным тональной пороговой аудиометрии на частотах 0,25; 0,5; 1; 2 и 4 кГц по костной и воздушной проводимости, определяли костновоздушный интервал (КВИ) до операции, через
1 неделю и 6 мес после операции.
Средний КВИ через 6 мес после операции
на первом ухе составил (11,6±0,3) дБ, на втором
ухе – (13,1±0,2) дБ. КВИ до 20 дБ через 6 мес
после операции на первом ухе был отмечен у
140 пациентов (92,1 %), а после операции на
втором ухе – у 134 (88,4 %). Ни в одном случае
в группе пациентов с билатеральной стапедопластикой после операции не было отмечено
сенсоневральной тугоухости и глухоты.
Таким образом, лучшие функциональные
результаты были достигнуты при проведении
стапедопластики на первом ухе. Неоспоримым
преимуществом операции на втором ухе является возможность восстановить билатеральный
слух.

© О.Н. Борисенко, Ю.А. Сушко, И.А. Сребняк, Н.С. Мищанчук, М.Ю. Грицевич, 2014
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І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ, В.В. НІКОЛОВ, І.М. ГОМЗА, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ, В.З. САВРАС
(БУЧАЧ, ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, ЗОЛОЧІВ; УКРАЇНА)
ГЕКСАСПРЕЙ В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ангіна – гостре інфекційне захворювання з
місцевими проявами у вигляді гострого запалення лімфаденоїдної тканини різних мигдаликів
горла. Ангіна переважно буває піднебінних мигдаликів. Інші мигдалики уражаються відносно
рідше. Тому під терміном “ангіна” розуміють
ангіну піднебінних мигдаликів. Ангіна зустрічається доволі часто серед населення. Вона становить 3-7 % від усіх реєструємих і 17-42 % від усіх
інфекційних форм (И.Б. Солдатов, 1997). Ангіни
бувають первинні і вторинні. Серед первинних
ангін найчастіше спостерігаються катаральна,
фолікулярна і лакунарна. Із них найтяжче перебігає лакунарна ангіна. Для лікування лакунарної
ангіни застосовуються різні загальні і місцеві
середники. Ми використали Гексаспрей в місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 20 дітей, хворих
на лакунарну ангіну, віком від 8 до 18 років.
Діти були розділені на дві групи: основну і контрольну. Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. В основну групу входило
11 дітей, в контрольну – 9. Діти основної групи
отримували Гексаспрей і загальну протизапальну терапію, контрольної – полоскання горла розчином фурациліну 1:5000 і загальну протизапальну терапію. Гексаспрей призначався дітям
згідно інструкції по 2 зрошення ротової порожнини 3 рази на добу.
Критеріями оцінки ефективності лікуван-

ня були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми або
їх батьками, фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів
лікування відмічено більш інтенсивний регрес
симптомів ангіни у дітей основної групи. Скарги на головний біль, сильний біль в горлі при
ковтанні у дітей, що приймали Гексаспрей і загальне протизапальне лікування, поступово зникали через 5-6 днів у більшості (8) дітей. Решта
3 дітей відмічали зменшення неприємних відчуттів в горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про позитивний перебіг захворювання: зникали гіперемія і збільшення піднебінних мигдаликів, нашарування в лакунах. Температура тіла
нормалізувалась у всіх пацієнтів. У дітей контрольної групи позитивний ефект наставав значно пізніше (до 8-9-го дня лікування). Переносимість Гексаспрею у всіх дітей була доброю, алергійних реакцій та інших небажаних явищ не
відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування Гексаспрею в
місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дітей
суттєво покращує самопочуття дітей, значною
мірою усуває основні симптоми захворювання.
Гексаспрей простий в застосуванні, добре переноситься дітьми, системно не впливає на організм, не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для місцевої терапії дітей з вказаною патологією. Гексаспрей може поповнити
арсенал засобів, що застосовуються в місцевому
лікуванні лакунарної ангіни у дітей.

© І.В. Войнаровський, В.В. Ніколов, І.М. Гомза, Р.Т. Чортківський, В.З. Саврас, 2014

Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
СУЧАСНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІТОНІРИНГОВИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ
КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАПАЛЕННЯ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ДІТЕЙ
Актуальність. Лікування захворювань
верхніх дихальних шляхів, особливо у дитячому
віці, до цих пір є актуальною проблемою сучасної оториноларингології, а частота виникнення
при них різних патологічних процесів, в тому
числі і алергічних, в приносових пазухах і інших відділах дихальних шляхів, особливо при
малоефективній терапії, підкреслюють необхідність пошуку нових підходів до підвищення
ефективності лікування даного захворювання за
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рахунок використання нових фармакологічних
засобів з протизапальною та імуномоделюючою
активністю. Особливу актуальність у вивченні
даної проблеми набувають дослідження особливостей перебігу гострих ринітів, риносинуситів,
сальпінгоотитів, із застосуванням таких методів
дослідження, як акустична імпедансометрія а
також сучасної імунології в дитячому віці. Це
пов'язано з одного боку з тим, що в дитячому
організмі ще недостатньо сформовані імуноло-
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гічні механізми захисту. Значною мірою вікова
недостатність системи імунітету може бути скоригована застосуванням сучасних лікарських
засобів, особливо тих, які поряд з імуномодулюючими мають додатково антиоксидантні, детоксикаційні та регенераторні властивості.
Мета роботи: підвищити ефективність
діагностики та лікування дітей, хворих на запалення слухової труби шляхом удосконалення
лікувально-діагностичних методів.
Матеріали і методи. Дослідження включало в себе ретроспективний аналіз обстеження
і лікування 60 хворих дітей у віці от 2 до 8 років
із запаленням слухової труби під час проведення
курсу лікування в ЛОР-відділенні Національної
дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ»,
а також в ЛОР-кабінеті міського медичного
центру проблем слуху та мовлення «СУВАГ» м.
Києва в 2009-2010 роках.
Клінічний діагноз встановлювався на основі скарг, анамнестичних даних, результатів
оториноларингологічного обстеження, ендоскопічного обстеження порожнини носа та глоткового отвору слухової труби, рентгенографії
приносових пазух і КТ (за необхідністю), динамічної імпедансометрії: у стані спокою і при
пробах Тойнбі та Вальсальви, аудіометрії. Також проводились лабораторні, вірусологічні,
мікробіологічні та імунологічні дослідження з
використанням сучасних методів діагностики.
Результати і їх обговорення. Захворювання мало місце у дітей різних вікових груп,
але найбільша кількість дітей хворих на запалення слухової труби – 77,25% відноситься до групи
дітей віком від 3 до 7 років. Серед обстежуваного
контингенту дітей переважна більшість хлопчики
– 60%, проти дівчаток – 40%. Аналіз даних акустичної імпедансометрії у дітей, хворих на запалення слухової труби, на основі зареєстрованих
тимпанограм з діапазоном інтратимпанального
тиску від – 51 daPa до – 320 daPa проводився із
врахуванням кількісних показників тимпанометрії: значення компліансу і градієнту. Доведено,
що у здорових дітей з нормальним слухом значення компліансу (0,65±0,02) достовірно відрізняються (p<0,01) від таких же показників тимпанограми у дітей, хворих на запалення слухової
труби (0,43±0,05). Аналогічна ситуація стосується і значення градієнту з достовірністю відмінностей p<0,01. Даний кількісний показник тимпанограми у дітей, хворих на запалення слухової
труби (0,33±0,02) є більш ніж у двічі меншим за
значення градієнту в порівнянні з дітьми без запалення слухової труби.
При дослідженні локального імунітету у
дітей із ЗСТ було встановлено, що концентрація
секреторного імуноглобуліну класу А в секреті з
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ділянки глоткового отвору слухової труби була
нижче, ніж у пацієнтів контрольної групи. Концентрація мономірної форми імуноглобуліну
класу А істотних відмінностей не мала, а рівень
IgG був вище у хворих на запалення слухової
труби. У той же час у ротоглотковому секреті
цих хворих імуноглобуліни досліджених класів
також повторювали вектор змін їх концентрації
в секреті з ділянки глоткового отвору слухової
труби, але були в межах нижніх значень, характерних для пацієнтів контрольної групи. В залежності від обраної тактики лікування, всі хворі були розподілені на 3 групи.
1-а група (n=20): отримувала стандартне
лікування в комплексі з препаратом «Синупрет»
у віковій дозі та місцево ендоназальні інгаляції
0,01% розчину мірамістину потягом 14 діб.
2-а група (n=20): отримувала стандартне
лікування в комплексі з місцевими ендоназальними інгаляціями 0,01% розчину мірамістину
потягом 14 діб.
3-я група (n=20): отримувала тільки стандартне лікування.
При проведеному аналізі динаміки
об’єктивних показників у дітей, хворих на запалення слухової труби, встановлено, що протягом лікування відмічалася достовірно позитивна
динаміка і найкращі результати у групі дітей, де
проводилось стандартне лікування із затосуванням препарату «Синупрет» та інгаляцій мірамістину. У дітей, хворих на запалення слухової
труби, протягом лікування достовірна позитивна динаміка компліансу відмічалася лише у пацієнтів 1 групи, в схемі лікування яких використовувався «Синупрет» (p<0,01), тоді як в 2 і 3
групах вираженої та достовірної різниці немає.
Що стосується кількісного показника тимпанометрії – градієнту, то найбільш чітка позитивна
його динаміка була в 1 групі (на 48%, p<0,01) і,
в меншій мірі, в 2 групі (на 26% p<0,05.), і в 3
групі (на 24%). Найбільш виражена позитивна
динаміка значень компліансу та градієнту в групі 1 в порівнянні з двома іншими групами
об’єктивно свідчить про більшу ефективність
схеми лікування пацієнтів першої групи.
Висновки.
Застосування малоінвазивних методів лікування дітей, хворих на запалення слухової
труби із фітоніринговим препаратом «Синупрет» і місцевим використанням мірамістину дозволяє знизити частоту виникнення негнійних
захворювань середнього вуха, а при комплексному їх використанні зі стандартною терапією –
запобігти розвитку патологічних процесів в середньому вусі, підвищити ефективність лікування, зменшити кількість оперативних втручань у дитячому віці.
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Розроблений комплексний метод лікування дітей, хворих на ЗСТ із застосуванням препарату «Синупрет» та місцево мірамістину дово-

дить його високу ефективність на основі даних
клініко-імунологічних і лабораторних досліджень.

© Ю.В. Гавриленко, 2014

Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ «БЕТАДИН»
ПРИ МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ
Актуальність. Піднебінні мигдалики
найчастіше схильні до хронічного запалення, що
поряд із захисною функцією змушує розглядати
їх як «вогнище хронічної інфекції в організмі».
Тому проблема хронічного тонзиліту, як і раніше, вимагає серйозної уваги в практичній діяльності оториноларинголога, а також педіатра та
сімейного лікаря. Це пояснюється не тільки достатньою поширеністю даного захворювання, а й
сучасною точкою зору на функцію лімфаденоїдної тканини, етіологію, патогенез і способи
лікування її хронічного запалення. Хронічний
тонзиліт є найпоширенішим захворюванням
серед дітей і дорослих, яке потребує проведення
консервативних курсів профілактичного лікування. Одним із складових якого є промивання
лакун піднебінних мигдаликів. Досить часто
дана маніпуляція проводиться в поєднанні з фізіотерапевтичним впливом у вигляді ультрафонофорезу на підщелепну ділянку з лікарськими
препаратами, що також покращує ефективність
проведеного лікування. Традиційно серед оториноларингологів найчастіше використовуваним препаратом для промивання лакун піднебінних мигдаликів є розчин фурациліну, який
має низку переваг і недоліків.
Мета роботи: порівняння ефективності
результатів застосування препаратів «Фурацилін» і «Бетадин» при місцевому лікуванні пацієнтів з хронічним тонзилітом.
Матеріали и методи. На базі ЛОРвідділення 1-ї дитячої клінічної лікарні м. Києва
за 2013-2014 роки було обстежено 35 пацієнтів з
хронічним тонзилітом. Тривалість захворювання - від 2 до 5 років. Всі пацієнти були розділені
на 2 групи. Основну групу склали 18 пацієнтів,
середній вік 14,12 ± 3,24 року, яким проводилася санація лакун піднебінних мигдаликів фізіологічним розчином з препаратом «Бетадин»
1:100. Групу порівняння склали 17 пацієнтів,
середній вік яких 15,35 ± 1,7 року, яким проводилося промивання лакун піднебінних мигдаликів розчином «Фурацилін» 1:5000. Достовірних
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відмінностей за віком між пацієнтами двох груп
не було (р>0,05). Санацію лакун піднебінних
мигдаликів зазначеним препаратом призначали
в якості монотерапії.
Результати і їх обговорення. Дані результатів обстеження вмісту крипт піднебінних мигдаликів на мікрофлору і чутливість до антибіотиків в основній групі були наступними:
Staphylococcus aureus виявлений у 9 осіб
(49,5%), Streptococcus viridans – у 4 (22%),
Klebsiella pneumoniae – у 3 (16, 5%) пацієнтів,
змішана флора Candida + Klebsiella pneumonie –
у 1 (5,5%), Staphylococcus aureus + Candida – у 1
(5,5%) обстежуваного. У групі порівняння при
первинному дослідженні вмісту лакун піднебінних мигдалин у 6 (35,3%) пацієнтів був виявлений Staphylococcus aureus, у 2 (11,7%) –
Streptococcus viridans, у 2 дітей (11,7%) –
Enterobacter, у 3 (17,6%) – Neiseria spp., у 2
(11,7%) – Klebsiella pneumoniae, у 1 (5,8%) –
Candida, 1 (5,8%) пацієнт мав поєднану мікрофлору Neiseria spp. + Candida. При повторному
дослідженні вмісту крипт піднебінних мигдалин
після курсу місцевого лікування з розчином
«Бетадин» в основній групі показники були наступні: Staphylococcus aureus виявлений у 2
(11%) дітей, Streptococcus viridans виділений у 1
(5,5%), Klebsiella pneumoniae – у 1 (5,5%) обстежуваного, у 15 (78%) пацієнтів патогенної і
умовно-патогенної мікрофлори не виявлено. У
групі порівняння після санації лакун піднебінних мигдаликів розчином «Фурациліну»
Staphylococcus aureus виявлений у 5 (29,4%) пацієнтів, Streptococcus viridans виділений у 2
(11,7%), Klebsiella pneumoniae – у 2 (11,7%), патогенна мікрофлора була відсутня у 8 (48,2%)
обстежуваних.
Висновки.
Застосування препарату «Бетадин» при
місцевому лікуванні хронічного тонзиліту у дітей призводить до більш швидкого зникнення
скарг пацієнтів і клінічного зменшення вираженості запального процесу. Результати обстежен-
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ня вмісту лакун піднебінних мигдаликів на мікрофлору і чутливість до антибіотиків виявили
відсутність патогенної мікрофлори при використанні препарату повідон-йод у 78% пацієнтів, а
при застосуванні препарату «Фурацилін» – у

48,2%. Таким чином, отримані дані свідчать про
більш виражену ефективність місцевого застосування препарату «Бетадин» порівняно з препаратом «Фурацилін» при місцевому лікуванні
хронічного тонзиліту у дітей.

© Ю.В. Гавриленко, 2014

І.А. ГАВУРА, І.В. МАЛЬОВАНА, О.В. ГОВДА, А.О. ЯШАН, М.І. ГЕРАСИМЮК
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА ПРИ ПОЄДНАННІ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
З ДЕФОРМАЦІЄЮ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Метою нашої роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини стосовно поєднання хронічного тонзиліту з
деформацією перегородки носа. Раніше такий
аналіз не проводився. Публікації з цього питання розпочалися з 1984 року. За період з 1984 по
2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини
по тактиці оториноларинголога при поєднанні
хронічного тонзиліту з деформацією перегородки носа опубліковано 4 наукові роботи, що
складає 0,36% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в журналах: «Журнал вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ), «Здравоохранение Туркменистана» (м. Ашхабад) і в збірнику «Современные
аспекты военной медицины» (м. Київ). Серед
опублікованих робіт 1 стаття і 3 тез.
Лікувальну тактику оториноларинголога
при поєднанні хронічного тонзиліту з деформацією перегородки носа розглядають в своїх роботах Г.С. Протасевич (1984) в статті «Роль деформации носовой перегородки в генезе хронического тонзиллита и влияние хирургической
санации полости носа на его последующее течение», Г.С. Протасевич і А.П. Ковалик (1999) в
тезах «Тактика оториноларинголога при поєднанні хронічного тонзиліту з деформацією перегородки носа», Г.С. Протасевич, А.П. Ковалик,
Д.В. Береговий і співавтори (2003) в тезах «Санація порожнини носа у хворих на хронічний
тонзиліт», О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура і співавтори (2010) в тезах «Лікування хронічного тонзиліту при наявності деформації перегородки носа з утрудненням носового дихання». Вони наводять результати вивчення ролі

деформації перегородки носа в генезі хронічного тонзиліту і вплив усунення деформації перегородки на його послідуючий перебіг у хворих,
у яких мало місце поєднання деформації перегородки носа з хронічним тонзилітом. Встановлено, що однією з основних причин, які викликають і підтримують хронічний тонзиліт,є деформація перегородки носа з утрудненням носового дихання. Зазначено, що між деформацією перегородки носа і хронічним тонзилітом
існує патогенетичний зв'язок і що санація порожнини носа у хворих на деформацію перегородки і хронічний тонзиліт повинна передувати лікуванню хронічного тонзиліту. Підкреслюється,
що резекція перегородки носа позитивно впливає на перебіг хронічного тонзиліту і що ця операція повинна розглядатись як метод лікування
хронічного тонзиліту.
Таким чином, описані в даній статті відомості свідчать про те, що тактика оториноларинголога при поєднанні хронічного тонзиліту з
деформацією перегородки носа в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини
представлена в 0,36% від загального числа публікацій оториноларингологів Тернопільщини.
Ця тактика описана в 1 статті і 3 тезах. При поєднанні хронічного тонзиліту з деформацією
перегородки носа проводиться підслизова резекція перегородки носа як лікувальний засіб в
даній ситуації. Вважаємо, що наведені в цій
статті відомості щодо тактики оториноларинголога при поєднанні хронічного тонзиліту з деформацією перегородки носа матимуть відповідне теоретичне і практичне значення як для оториноларингологів, так й інших спеціалістів (терапевтів, сімейних лікарів та ін.).

© І.А. Гавура, І.В. Мальована, О.В. Говда, А.О. Яшан, М.І. Герасимюк, 2014
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А.І. ГАВУРА, В.В. МАЛЬОВАНИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ,
О.І. ЯШАН, І.В. ШЕВАГА, Т.В. ПРОЦЬ
(КИЇВ, ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ДУБЛЯНИ; УКРАЇНА)
А-ЦЕРУМЕН – СУЧАСНА АЛЬТЕРНАТИВА МЕХАНІЧНОМУ УСУНЕННЮ
СІРКОВОГО КОРКА ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ
Сірковий корок зовнішнього слухового
ходу – доволі часта причина порушення якості
життя людини (Б.Н. Біль і співавт., 2009). Тому
боротьба з сірковим корком надзвичайно актуальна (Г.С. Протасевич і співавт., 2011). Сірковий корок – це скупчення вушної сірки, до складу якого входять секрети сіркових та сальних
залоз, епідерміс, ліпіди, глікопротеїди, імуноглобуліни, ферменти (Т.В. Маляренко, О.Г.
Рильська, 2008).
В обмеженій кількості вушна сірка необхідна для нормального функціонування вуха і
видаляється самостійно під час жувальних рухів. Проте, гіперсекреція вушної сірки може
призвести до виникнення сіркового корка. Існує
ряд причин виникнення сіркового корка. Це –
робота в запалених місцях, використання телефонних гарнітур, анатомічні особливості зовнішнього слухового ходу, користування слуховими апаратами, надмірне використання ватних
паличок, заняття водними видами спорту. Основними методами усунення сіркового корка є
механічне його видалення відповідним інструментом (частіше гачком), промивання зовнішнього слухового ходу шприцем Жане,
розм’якшення різними розчинами (перекис водню, олія, ізотонічний розчин натрію хлориду) з
подальшою аспірацією. Вказані методи не завжди ефективні. Видалення сіркового корка гачком, промиванням зовнішнього слухового ходу
шприцем Жане дискомфортні і болісні для пацієнта. Ці методи протипоказані при цукровому
діабеті, зовнішньому отиті, після перенесених в
минулому отологічних операцій (Т.В. Маляренко, О.Г. Рильська, 2008). Промивання зовнішнього слухового ходу не можна застосовувати у
хворих з наявністю «сухої» перфорації барабанної перетинки в анамнезі (Г.С. Протасевич і співавт., 2011). Тому перш ніж його застосовувати,
треба розпитати хворого чи немає в нього «сухої» перфорації барабанної перетинки (Г.С.
Протасевич і співавт., 2011). Одного разу ми
зробили прикру помилку. Не розпитавши хворої
відносно наявності «сухої» перфорації барабанної перетинки, почали промивати зовнішній
слуховий хід шприцем Жане з метою видалення
сіркового корка і отримали гостру вестибулярну
реакцію. Хвора була госпіталізована в ЛОРвідділення Тернопільської обласної комунальної
клінічної лікарня (нині КЗ ТОР «Тернопільська
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університетська лікарня»). Пізніше вона повідомила про наявність в неї «сухої» перфорації
барабанної перетинки (Г.С. Протасевич і співавт., 2011). Тому необхідно шукати альтернативні методи лікування сіркового корка зовнішнього слухового ходу. Ефективним виявився
засіб «Ваксол», що представляє собою спрей
оливкової олії (Б.Н. Біль і співавт., 2009). В
останні роки на фармацевтичному ринку України з’явився новий препарат для безмеханічного
видалення сіркового корка – А-церумен (виробник: Лабораторії Жильбер, Франція). Однак у
вітчизняній літературі є лише поодинокі публікації щодо застосування А-церумен для видалення сіркового корка зовнішнього слухового
ходу у дорослих та дітей (Т.В. Маляренко, О.Г.
Рильська, 2008; А.Л. Косаковский и соавт.,
2009; Г.С. Протасевич і співавт., 2011). Між
тим, в Інструкції з застосування препарату Ацерумен, рекламних вклейках «Журналу вушних, носових і горлових хвороб» і в названих
повідомленнях зазначається висока ефективність і безпечність застосування цього препарату для усунення сіркового корка зовнішнього
слухового ходу. В 2011 р. ми (Г.С. Протасевич і
співавт.) в тезах «Використання явища церуменолізису в отології», опублікованих в «Журналі
вушних, носових і горлових хвороб», повідомили і зробили попередні висновки щодо застосування препарату А-церумен для видалення сіркового корка зовнішнього слухового ходу у 26
дорослих осіб. Однак з того часу пройшло 3
роки і за цей період накопичено більш значний
досвід з цього питання, проліковано більшу
кількість хворих з різною консистенцією сіркового корка. Крім того, деякі практикуючі оториноларингологи, прізвища яких не були
включені в ці тези, надали свої спостереження
з даного питання. Це дає підставу зробити кінцеві висновки щодо ефективності препарату Ацерумен при лікуванні сіркового корка зовнішнього слухового ходу взагалі і різної його консистенції зокрема. А-церумен представляє собою прозорий розчин світло – жовтого кольору, до складу якого входять 3 компоненти: аніонний, амфотерний та неіонний (Т.В. Маляренко, О.Г. Рильська, 2008). Водна емульсія 3 сурфактантів, що входять до складу препарату,
виконує наступні функції: очищення (аніонний
компонент – ТЕА – кокоїл – гідролізований
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колаген, 20 г); зволоження (амфотерний компонент – коко бетаїн, 6г); захисту і
пом’якшення (неіонний компонент – ПЕГ 120
метилглюкозодиолеат, 1,5г). Сурфактанти
«приклеюються» до поверхні сіркового корка,
руйнують поверхню корка за рахунок гідратації і клітинного лізису, зменшують щільність
сірчаного корка, сприяють його розчиненню.
Видалення сіркового корка цим препаратом проводиться двічі на день протягом 3-4
днів, профілактика утворення сіркового корка –
2 рази на тиждень двічі на місяць. Спосіб застосування препарату А-церумен наступний. Для
обробки правого вуха нахиляють у положенні
«лежачи» (обертають) голову ліворуч, одним
натиском на флакон заливають А-церумен (1/2
флакона) і зберігають положення голови протягом однієї хвилини. Нахиляють голову (у положенні «лежачи» обертають) праворуч і дають
витекти розчиненому сірковому корку і залишкам препарату на ватний тампон. Для обробки
лівого вуха використовують аналогічну процедуру. Під нашим спостереженням за період з
2008 по 2013рр. знаходилось 68 пацієнтів із
симптомами сіркового корка зовнішнього слухового ходу віком від 20 до 56 років. У 28 осіб
сірковий корок був однобічний, у решти 40 –
двобічний. У 58 пацієнтів він мав м’яку консистенцію, а у 10 – тверду або кам’янисту.
Пацієнти були поділені на 2 групи: основну (40 осіб) і контрольну (28). Групи були
співставлені за віком і перебігом захворювання. Хворі основної групи застосовували Ацерумен двічі на день протягом 4 днів згідно
інструкції, тобто закрапували половину вмісту
одноразової упаковки в кожне вухо (при двобічному ураженні) чи в хворе вухо (при однобічному ураженні) і тримали приблизно 1 хв, після чого промивали зовнішній слуховий хід фізіологічним розчином натрію хлориду. Температура розчинів відповідала температурі тіла
хворого. Тривалість лікування визначалась індивідуально лікарем. Пацієнти контрольної
групи застосували 3% розчин перекису водню.
Контрольні огляди проводились на 5-й день від
початку лікування. Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими (вплив на зниження слуху, вплив

на закладання вуха, вплив на шум у вусі) і отоскопічна картина (відсутність зменшення або
не зменшення кількості сірки у зовнішньому
слуховому ході). У 32 хворих після застосування препарату А-церумен спостерігалось відновлення слуху, у 8 – його покращення. У
всіх пацієнтів зникло закладення вуха і шум у
вусі. У 30 пацієнтів під час отоскопії сірковий
корок не виявлявся. У них зовнішні слухові
ходи повністю очистились всі сірки без додаткових промивань вуха. У 5 пацієнтів, у яких
кількість сірки на 5-й день лікування значно
зменшилась, її залишки були видалені шляхом
промивання вуха. У решти 5 хворих виникла
необхідність видалення сіркового корка за допомогою гачка Трельча. Це були пацієнти з
сірковим корком твердої або кам’янистої консистенції. А – церумен при лікуванні сіркового
корка добре переносився хворими, не викликав
подразнення шкіри зовнішнього слухового ходу, алергійних реакцій та інших побічних ефектів.
В контрольній групі після використання
3% розчину перекису водню кількість сірки
зменшилась тільки у 4 хворих, тобто у всіх пацієнтів сірка була видалена шляхом промивання зовнішнього слухового ходу або гачком
Трельча (у 3 осіб).
Таким чином, терапевтична ефективність
препарату А-церумен при лікуванні хворих з
сірковим корком зовнішнього слухового ходу
м’якої консистенції без промивання слухового
ходу виявилась високою. Що ж стосується сіркового корка твердої і кам’янистої консистенції, то цей препарат не виявляє ефективності.
А-церумен є сучасною альтернативою існуючим методам видалення сіркового корка зовнішнього слухового ходу м’якої консистенції,
оскільки в переважній більшості випадків при
його застосуванні сірковий корок не тільки
розм’якшується, а й самостійно видаляється
без промивання слухового ходу. Сірковий корок твердої і кам’янистої консистенції необхідно видаляти гачком Трельча. Отже, препарат А-церумен може з успіхом застосовуватись
як для видалення сіркового корка (м’якої консистенції), так і для профілактики його утворення.

© А.І. Гавура, В.В. Мальований, Г.С. Протасевич, В.В. Ніколов, О.І. Яшан, І.В. Шевага, Т.В. Проць, 2014
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І.Я. ГАЙДУЧИК, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА, Б.І. ШЕВАГА, В.З. САВРАС
(КРЕМЕНЕЦЬ, ЧОРТКІВ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ЗОЛОЧІВ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ КРАПЕЛЬ НАЗАЛЬНИХ МАРИМЕР
В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО РИНІТУ У ДОРОСЛИХ
Гострий катаральний риніт – це гостре
неспецифічне запалення слизової оболонки носа. Це найчастіше захворювання серед дітей і
дорослих. В клінічній картині гострого катарального риніту виділяють три стадії, які послідовно переходять одна в іншу: 1) суха стадія подразнення; 2) стадія серозних виділень; 3) стадія
слизово-гнійних виділень (розрішення). Суха
стадія зазвичай продовжується кілька годин,
рідко триває на протязі 1-2 діб. Оскільки перша
стадія гострого катарального риніту короткочасна, то в цій стадії хворі рідко звертаються за
медичною допомогою, а частіше в другій і третій стадіях (В.А. Левчук і співавт., 2011; І.В.
Хоружий і співавт., 2011). Для лікування гострого катарального риніту застосовуються різні
середники загальної і місцевої дії, в залежності
від стадії захворювання. Ми вивчали ефективність використання крапель назальних Маример
в якості місцевої терапії гострого катарального
риніту (другої стадії) у дорослих.
Під нашим спостереженням за 2013 р.
знаходилось 30 хворих на гострий катаральний
риніт в другій стадії віком від 19 до 40 років.
Пацієнти були розподілені на дві групи: основну
(20 хворих) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Хворі основної групи отримували краплі назальні
Маример і загальноприйняте лікування, контрольної – тільки загальноприйняте лікування.
Краплі назальні Маример призначались згідно
інстркції: по 3 краплі в кожний носовий хід 4
рази на день.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на виділення з носа, вплив на сльозотечу,
вплив на носове дихання, вплив на чхання,
вплив на шум у вухах, вплив на поколювання у

вухах), риноскопічна картина (колір, вологість,
консистенція слизової оболонки порожнини носа). При аналізі результатів лікування відмічено
більш інтенсивний регрес симптомів риніту у
хворих основної групи. Так, 18 із 20 хворих цієї
групи вказували на зникнення, 2-на зменшення
виділень з носа, 17 – на зникнення, 3 – на зменшення сльозотечі, 18 – на відновлення, 2 – на
покращення носового дихання, 18 – на зникнення чхання, 18 – на зникнення шуму у вухах, 19 –
на зникнення поколювання у вухах (на 3-4-у
добу лікування). Повне зникнення всіх симптомів риніту спостерігалось на 6-у добу від початку лікування. У хворих контрольної групи ці
показники були значно нижчими. Покращення у
них відмічалось з 5-6-ї доби від початку лікування, а ліквідація всіх симптомів риніту – на 78-у добу. Риноскопічна картина нормалізувалась
на 6-у добу лікування у всіх хворих основної
групи. Слизова оболонка порожнини носа у них
була рожевою, нормальної вологості, нормальної консистенції. В контрольній групі риноскопічна картина нормалізувалась на 7-8-у добу
лікування.
Стерпніть крапель назальних Маример у
всіх хворих була доброю, побічних ефектів та
інших небажаних явищ не спостерігалось у жодного пацієнта.
Таким чином, одержані нами результати
дають підставу зробити висновок, що краплі
назальні Маример є ефективним препаратом в
лікуванні гострого катарального риніту (другої
стадії) у дорослих. На підставі одержаних даних
застосування крапель назальних Маример у можна рекомендувати для впровадження в клінічну практику при місцевому лікуванні даної патології порожнини носа у дорослих.

© І.Я. Гайдучик, Л.А. Чортківська, Б.І. Шевага, В.З. Саврас, 2014

О.О. ГАЛАЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
МІСЦЕВО-РОЗПОВСЮДЖЕНИЙ РАК СЛИЗОВОЇ ПОРОЖНИНИ РОТА
І РОТОГЛОТКИ ‒ ПРОГНОСТИЧНІ ФАКТОРИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ
Матеріал і методи. Проаналізовано результати лікування 238 хворих з плоскоклітинЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

ним раком слизової порожнини рота і ротоглотки з ІІІ-ІV стадією Т2N1M0-Т4N3M0. Передопе-
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раційна променева терапія проведена у 51,7%
(n=164) з разовою вогнищевою дозою 2 грея
(Гр). У 115 випадках опромінення проведено з
сумарною вогнищевою дозою (СВД) 40-50 Гр за
4-5 тижнів. У 49 хворих ефект передопераційної
променевої терапії був оцінений вище 50% і
опромінення продовжено за радикальною програмою в СВД 60-70 Гр за 6-7 тижнів. Ще 23,3%
(n=74) отримали хіміопроменеву терапію, яка

включала проведення 2 курсів хіміотерапії (цисплатин 100 мг/м2 1-й день + флуороурацил
1000 мг з 1 по 5 день) та опромінення в СВД до
70 Гр.
Результати. Повна регресія (ПР) встановлена у 22,7% (n=53); у 18,5% (n=44) констатована стабілізація захворювання ‒ пухлинний
процес залишився попередніх розмірів або зменшився менше, ніж на 50% (табл.).

Ефективність лікування (n=238)
ПР
(n)

ПР
М±m,%

ЧР
(n)

ЧР М±m,%

ЗЧВ (n)

ЗЧВ
М±m,%

БР
(n)

БР
М±m,%

Ч
215
47
Ж
23
6
Вік (роки)
до 50
61
12
від 50 до 59
76
17
від 60 до 69
78
19
від 70 до 80
23
5
Первинна пухлина
Т2
35
15
Т3
16
36
Т4
43
2
Регіональні лімфовузли
N0
86
24
N1
113
26
N2
35
3
N3
4
Стадія
ІІІ
169
39
ІV
69
14
Локалізація первинної пухлини
Корінь язика
15
2
Інші частини язика
62
10
Ясна
13
3
Дно порожнини рота
51
8
Піднебіння
15
3
Інші частини рота
12
3
Мигдалик
36
21
Ротоглотка
34
3
Лікування
Променева терапія
164
29
Хіміопроменева
74
24
терапія

21,9±2,8
26,1±9,2

127
14

59,1±3,3
60,9±10,2

174
20

80,9±2,7
87,0±7,0

41
3

19,1±2,7
13,0±7,0

19,7±5,1
22,4±4,8
24,3±4,9
21,7±8,6

38
44
45
14

62,3±6,2
57,9±5,7
57,7±5,6
60,9±10,2

50
61
64
19

82,0±4,9
80,3±4,6
82,0±4,3
82,6±7,9

11
15
14
4

18,0±4,9
19,7±4,6
18,0±4,3
17,4±7,9

42,9±8,4
22,5±3,3
4,7±3,2

13
96
32

37,1±8,2
60,0±3,9
74,4±6,6

28
13
34

80,0±6,8
82,5±3,0
79,1±6,2

7
28
9

20,0±6,8
17,5±3,0
20,9±6,2

27,9±4,8
23,0±4,0
8,6±4,7
-

49
75
15
2

57,0±5,3
66,4±4,4
42,9±8,4
50,0±25

73
10
18
2

84,9±3,9
89,4±2,9
51,4±8,4
50,0±25

13
12
17
2

15,1±3,9
10,6±2,9
48,6±8,4
50,0±25

23,1±3,2
20,3±4,8

11
29

66,3±3,6
42,0±5,9

15
43

89,3±2,4
62,3±5,8

18
26

10,7±2,4
37,7±5,8

13,3±8,8
16,1±4,7
23,0±11,7
15,7±5,1
20,0±10,3
25,0±12,5
58,3±8,2
8,8±4,9

9
45
5
35
7
6
12
22

60,0±12,6
72,6±5,7
38,5±13,5
68,6±6,5
46,7±12,9
50,0±14,4
33,3±7,8
64,7±8,2

11
55
8
43
10
9
33
25

73,3±11,4
88,7±4,0
61,5±13,5
84,3±5,1
66,7±12,2
75,0±12,5
91,7±4,6
73,5±7,6

4
7
5
8
5
3
3
9

26,7±11,4
11,3±4,0
38,5±13,5
15,7±5,1
33,3±12,2
25,0±12,5
8,3±4,6
26,5±7,6

17,7±2,9

10

62,2±3,8

13

79,9±3,1

33

20,1±3,1

32,4±5,4

39

52,7±5,8

63

85,1±4,1

11

14,9±4,1

Параметри
Стать

гресії

Всього

Примітка: ПР – повна регресія, ЧР – часткова регресія, ЗЧВ – загальна частота відповіді (ПР+ЧР), БР – без ре-

Часткова регресія (ЧР) в обсязі понад 50%
зареєстрована у 59,2% (n=141). Повна регресія
при променевій та хіміопроменевій терапії склала
17,7% і 32,4% відповідно. Пацієнти з первинною
пухлиною класифікованою як Т2 мали найвищий
рівень повної регресії ‒ 42,9%. Аналіз відповідно
до стадії процесу показав перевагу ефективності
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лікування пацієнтів з III стадією: повна і часткова
регресії склали 23,1% і 66,3% порівняно з гіршими показниками при IV стадії ‒ 20,3% та 42,0%
відповідно (р < 0,05). Найкращі показники повної
регресії спостерігали при хіміопроменевій терапії
в порівнянні з опроміненням: 32,4% та 17,7%
відповідно. Порівнюючи результати лікування в
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

залежності від локалізації пухлини, кращі показники отримано у хворих на рак мигдаликів ‒ повна регресія у 58,3% випадках. Найменш ефективною консервативна терапія була при раку ясен і
піднебіння ‒ 38,5% і 33,3% відповідно.
Висновки. Статистично достовірними
факторами, що впливають на ефективність

опромінення та хіміопроменевої терапії у хворих з місцево-розповсюдженим раком слизової
порожнини рота і ротоглотки, можна вважати
стадію захворювання та локалізацію первинного
вогнища. Не встановлено корелятивного зв'язку
ефективності консервативної терапії з віком і
статтю хворих.

© О.О. Галай, 2014

О.Г. ГАРЮК, Г.И. ГАРЮК, А.С. НЕЧИПОРЕНКО, В.В. ЧМОВЖ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ АКТИВНОЙ
РИНОМАНОМЕТРИИ
Для объективной оценки носового дыхания в современной медицинской практике наиболее широко используется метод как передней,
так и задней активной риноманометрии (АР).
Дифференциальное давления между носоглоткой и срезом ноздри является одним из параметров для АР. Если измерение давления в носоглотке происходит стандартно (в обтурированной половине носа противоположной стороны при передней АР или в полости рта при задней АР), то измерение давления на срезе ноздри
из соображений удобства производится перед
бактериальным фильтром или на нем.
Согласно нашим исследованиям, при такой схеме измерений возникают дополнительные потери давления за счёт присутствия динамической составляющей на участке измерения.
Такую динамическую составляющую можно

учесть только при помощи использования дополнительных устройств калибровки.
Используя основные принципы гидромеханики мы осуществляем измерение давления в
подмасочном пространстве, которое соответствует
давлению на срезе ноздри, в зоне над спинкой носа, где скорость воздушного потока равна нулю.
Разница между результатами дифференциального давления, которые получены при помощи предложенной нами схемы и схем, которые использовались ранее, зависит от объемной
скорости воздушного носового потока и на пике
может достигать 40 Па. Такие искажения значительно влияют на дальнейшие расчеты носового
сопротивления и соотношения объемов воздушных потоков при различных режимах течения,
которые важны для характеристики физиологических функций носа.

© О.Г. Гарюк, Г.И. Гарюк, А.С. Нечипоренко, В.В. Чмовж, 2014

М.І. ГЕРАСИМЮК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.Г. КОРИЦЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ БІОПАРОКС
В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ангіна – інфекційне захворювання з місцевими проявами у вигляді гострого запалення
одного чи декількох компонентів лімфаденоїдного горлового кільця, частіше всього – піднебінних мигдаликів. Тому під терміном “ангіна”
розуміють гостре запалення піднебінних мигдаликів. Ангіна – доволі часте захворювання. Вона
складає 3-7 % від всіх реєструємих і 17-42 % від
всіх інфекційних форм (И.Б. Солдатов, 1997).
Ангіни бувають первинні і вторинні. Серед перЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

винних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Із них найбільш
легко перебігає катаральна ангіна. Але у дітей
вона перебігає дещо тяжче, ніж у дорослих. Для
лікуванні катаральної ангіни застосовуються
різні середники загальної і місцевої дії. Ми застосували аерозоль Біопарокс в місцевому лікуванні катаральної ангіни у дітей
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 22 дітей, хво-
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рих на катаральну ангіну, віком від 8 до 17
років.
Діти були розділені на дві групи: основну і
контрольну. Групи були співставлені за віком і
перебігом захворювання. В основну групу входило 12 дітей, в контрольну – 10. Діти основної
групи отримували аерозоль Біопарокс і загальну
протизапальну терапію, контрольної – полоскання горла розчином фурациліну 1:5000 та загальну
протизапальну терапію. Аерозоль Біопарокс призначався дитині 4 рази на день по 2 інгаляції через рот і по 1 інгаляції в кожний носовий хід.
Критеріями оцінки ефективності лікування
були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми або їх батьками, фарингоскопічна картина та показники
температури тіла. При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес симптомів
ангіни у дітей основної групи. Скарги на головний
біль, біль в горлі при ковтанні у дітей, що приймали аерозоль Біопарокс і загальне протизапальне
лікування, поступово зникли через 3-4 дні у більшості (10) дітей. Решта 2 дітей відмічали змен-

шення неприємних відчуттів в горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про позитивний перебіг
захворювання: зникали гіперемія і набряклість
піднебінних мигдаликів. Температура тіла нормалізувалась у всіх дітей. У дітей контрольної групи
позитивний ефект наставав значно пізніше (до 6-7го дня лікування). Індивідуальна нестерпність аерозолю Біопарокс мала місце у 3 дітей і виражалась в сухості в горлі і покашлюванні. Алергійних
реакцій не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування аерозолю Біопарокс в місцевому лікуванні катаральної ангіни
у дітей суттєво покращує самопочуття дітей,
значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Аерозоль Біопарокс простий в застосуванні, добре переноситься дітьми, системно
не впливає на організм, рідко має побічну дію,
що дає підставу рекомендувати його для місцевої терапії дітей з вказаною патологією. Аерозоль Біопарокс може поповнити арсенал середників, що використовуються в місцевому лікуванні катаральної ангіни у дітей.

© М.І. Герасимюк, Г.С. Протасевич, В.Г. Корицький, 2014

М.І. ГЕРАСИМЮК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ, І.О. БІЛЬ
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ЗАГОСТРЕНОГО ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по лікуванню загостреного хронічного тонзиліту у дітей. Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з цього питання розпочались з
2010 року. За період з 2010 по 2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини по лікуванню
загостреного хронічного тонзиліту у дітей опубліковано 3 наукові роботи, що складає 0,27% від
загальної кількості (1102) публікацій наукових
праць оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в «Журналі вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ). Всі
вони представляють собою тези.
Л.Р. Добощук, Т.В. Чортківський, І.В.
Войнаровський і співавтори (2012) в тезах «Застосування препарату «Тонзильгон Н» в фармакотерапії загостреного хронічного тонзиліту у
дітей» наводять результати використання Тонзильгону Н як протизапального засобу в комплексному лікуванні загостреного хронічного
тонзиліту у 15 дітей віком від 7 до 17 років. Діти
отримували Тонзильгон Н в краплях досередини
і полоскання горла розчином фурациліну
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1:5000. Тонзильгон Н призначали по 15 крапель
6 разів на день один тиждень. Після послаблення гостроти захворювання продовжували лікування препаратом Тонзильгон Н протягом ще
одного тижня, але його призначали по 15 крапель 3 рази на день. Зазначається, що на підставі
отриманих результатів можна підтвердити доцільність застосування Тонзильгону Н в фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного
тонзиліту у дітей як протизапального засобу.
Г.П. Рудяк, В.А. Башинський, В.Г. Корицький і співавтори (2012) в тезах «До питання
комплексної фармакотерапії хронічного тонзиліту у дітей» наводять результати використання
препарату Вокара в комплексній фармакотерапії
загостреного компенсованого хронічного тонзиліту у 17 дітей віком від 5 до 17 років. Дозування препарату Вокара визначалось віком дитини.
Дітям віком 5-12 років призначали Вокару по 5
крапель, дітям від 13 до 17 років по 10 крапель,
перші два дні кожну годину (до 8 разів на добу),
потім 3 рази на добу. Оскільки препарат Вокара
використовувався в комплексі з іншими лікарськими середниками, рекомендували застосовуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

вати його, дотримуючись 20-хвилинної перерви
між прийомами лікарських засобів. Також рекомендували приймати препарат за 30 хв до вживання їжі або через 1 год після її вживання. Курс
лікування складав 7 днів. Підкреслюється, що
застосування препарату Вокара в комплексній
фармакотерапії загостреного компенсованого
хронічного тонзиліту у дітей виявилось ефективним. Зазначається, що одержані результати
дають підставу рекомендувати препарат Вокара
для комплексної фармакотерапії загостреного
компенсованого хронічного тонзиліту у дітей як
протизапальний засіб.
В.Г. Корицький, В.А. Башинський, Т.Г.
Котик і співавтори (2012) в тезах «Застосування
спрею для горла «Аква Маріс» в комплексній
фармакотерапії загостреного хронічного тонзиліту у дітей» наводять результати використання
спрею для горла «Аква Маріс» в комплексному
лікуванні загостреного хронічного тонзиліту у
10 дітей віком від 8 до 18 років. Спрей призначався дітям 5-6 разів на день по 3-4 упорскування на задню стінку ротової частини горла і ділянки піднебінних мигдаликів. Підкреслюється,
що застосування спрею для горла «Аква Маріс»
в комплексній фармакотерапії загостреного

компенсованого хронічного тонзиліту у дітей
суттєво покращує самопочуття дітей, значною
мірою усуває основні симптоми захворювання.
Зазначається, що спрей для горла «Аква Маріс»
простий в застосуванні, добре переноситься дітьми, системно не впливає на організм, застосовується разом з іншими лікарськими засобами
для фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного тонзиліту, не має побічної дії, що
дає підставу рекомендувати його для фармакотерапії дітей з вказаною патологією.
Таким чином, наведенні в даній статті відомості свідчать про те, що лікування загостреного хронічного тонзиліту у дітей в наукових
публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлено вкрай рідко – в 0,27% від загальної кількості (1102) публікацій наукових робіт
оториноларингологів Тернопільщини. Дане лікування описується в 3 тезах. При цьому використовувались найновіші препарати загальної
(Тонзильгон Н, Вокара) і місцевої (спрей для
горла «Аква Маріс») дії. На нашу думку, наведені в цій статті дані матимуть відповідне теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, педіатрів, педіатрів-інфекціоністів,
сімейних лікарів та інших фахівців.

© М.І. Герасимюк, Г.С. Протасевич, В.В. Ніколов, І.О. Біль, 2014

О.М. ГЕРИЧ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ПОЛІПОЗНОГО
РИНОСИНУСИТУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГРИБКОВОЮ СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ
За останні роки відмічається збільшення
випадків сенсибілізації до грибкових алергенів,
вегетуючих у дихальних шляхах, збільшення їх
ролі в прогресуванні патології носа і пазух. Дослідження останніх десятиліть не залишають
сумнівів у тому, що умовно-патогенні гриби
досить часто є причинно-значущими чинниками, що формують клініку алергічних захворювань як у дорослих, так і у дітей. Згідно з даними літератури, у 55% пацієнтів із хронічними
запальними захворюваннями дихальних шляхів
має місце сенсибілізація до грибкових алергенів
за моно- та політипом. Клінічні прояви, звичайно, виникають у результаті контакту з грибковими спорами, які знаходяться в повітрі. Також
існує ендогенний шлях сенсибілізації при хронічних формах кандидозу, або тривалому носійстві грибків в організмі. На розвиток мікогенної
сенсибілізації та алергії впливають багато факторів: спадкова схильність до алергічних захвоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

рювань, доза алергену і тривалість контакту з
ним, шлях поступлення алергену в організм.
Поширеність захворювань ЛОР-органів
грибкової етіології в Україні має помітну тенденцію до зростання за останні десятиріччя. У
зв’язку з погіршенням соціально-економічної та
екологічної ситуації, нераціонального призначення антибактеріальних препаратів та глюкокортикостероїдів, крім підвищення частоти виникнення мікозів, спостерігається і зміна їх характерних клінічних проявів.
Метою роботи було вивчення клінічних
особливостей перебігу хронічного поліпозного
риносинуситу у пацієнтів із грибковою сенсибілізацією.
Було обстежено 45 хворих у віці від 20 до
55 років із діагнозом хронічного поліпозного
риносинуситу, у 32 пацієнтів за результатами
алергологічних досліджень виявлено сенсибілізацію до грибкових алергенів. Проведено порів-
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няння клінічного перебігу захворювання при
наявності сенсибілізації до грибків (1-ша група,
32 особи) та без неї (2-га група, 15 осіб). Для
вивчення особливостей клінічного перебігу захворювання всім пацієнтам було проведено основні та додаткові клінічні обстеження, що
включали вивчення скарг, анамнезу захворювання, об’єктивний огляд, рентгенографію приносових пазух або комп’ютерну томографію.
Факт сенсибілізації до грибків підтверджено
шкірними алергічними пробами (прік-тест з
грибковими алергенами), та визначенням специфічних IgE до грибкових алергенів.
З’ясування анамнезу показало, що у пацієнтів першої групи позитивний грибковий анамнез (наявність атопії при відвідуванні сирих
підвалів, басейнів, архівів, частий прийом антибактеріальних засобів та глюкокортикостероїдів, або відсутність ефекту від їх прийому, алергічні симптоми після вживання деякої їжі) відмічено у 30 пацієнтів (85,71%), у пацієнтів другої групи у 6-ти пацієнтів (40%). Тривалість захворювання у 80,0% обстежуваних першої групи становила від 3 до 10 років, що було більше
за відповідний показник у другій групі (26,67%).
У 29 пацієнтів першої групи (82,85%) прояви
запального процесу були постійними або спостерігалися загострення 2 і більше разів на рік,
тоді як у другій групі цей показник складав
20%.
Вираженість основних симптомів захворювання оцінювалася на основі візуально – аналогової шкали (ВАШ) загальної важкості по ба-

лах (0-10). Середнє значення вираженості та
важкості симптомів по ВАШ у пацієнтів з поліпозним риносинуситом 2-ї групи склало
6,32±0,12 балів. У 1-й групі середнє значення
становило 8,56±0,14 балів, що було вірогідно
більшим за такий показник у 2-й групі (P≤0,05).
Скарги на виділення з носа у вигляді “крупинок”, або темно-коричневого кольору мали
11,42% (4 осіб). Пацієнти 2-ї групи таких скарг
не подавали.
Результати, отримані після проведення
передньої риноскопії, вказували на те, що у всіх
пацієнтів 1-ї групи (100%) процес був двобічний, тоді як у 2-ій групі такий показник складав
40%. Характерною клінічною ознакою для пацієнтів 1-ї групи були набряк та гіперемія слизової оболонки носа, що відмічалося у 85,71% обстежених (21 особа), у другій групі такий показник становив 20%. Результати ендоскопічного
огляду підтвердили наявність виділень темного
кольору, або твердих включень у 25,71% обстежених (9 осіб) першої групи.
Висновок. Наявність грибкової сенсибілізації у пацієнтів з поліпозним риносинуситом
призводить до статистично – вірогідного погіршення суб’єктивного стану пацієнтів за візуально-аналоговою шкалою, має більш важкий перебіг, що стає передумовою збільшення частоти
рецидивів, а також помітний негативний вплив
на загальне самопочуття пацієнтів, що подовжує
тривалість лікування, його вартість та знижує
якість життя таких хворих.

© О.М. Герич, 2014

В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
СПОНТАННОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ НЁБНЫХ МИНДАЛИН
Спонтанное кровотечение из нёбных миндалин в практике врача-отоларинголога встречается довольно редко (Ю. В. Мітін, 2010). Чаще
всего это связано с аномалией анатомии данной
области (Д. И. Заболотный и соавт., 2010). Описаны случаи, когда кровопотеря при этом составляла
более 250 мл, а продолжительность – несколько
часов (О. Кіцера, 2006). Возможные осложнения
таких кровотечений связаны с поздним обращением пациента и несвоевременной диагностикой
(В.Т. Пальчун и соавт., 2008). Чаще всего спонтанные кровотечения бывают у пациентов, страдающих хроническим тонзиллитом. Поэтому некоторые клиницисты для остановки кровотечений
из нёбных миндалин предлагают выполнять тон-
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зиллэктомию, особенно если при этом возникают
потенциально опасные для жизни больного состояния (P.V. Vlastarakos, Е. Iacovou, 2013).
Нами в течение 2012-2014 гг. была оказана
помощь трём пациентам со спонтанным кровотечением из нёбных миндалин. Это были два мужчины 24 и 27 лет и одна женщина 31 года. Все они
в прошлом неоднократно болели ангинами. В
ЛОР-клинику пациенты обратились через 2-3 дня
после начала обострения хронического тонзиллита. При этом больные предъявляли жалобы на
кровохарканье, боли в горле, дисфагию, болезненное глотание, повышение температуры тела. В
двух случаях кровотечение наблюдалось из правой нёбной миндалины, в одном – из левой.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

Во время фарингоскопии на отёчной и
гиперемированной наружной поверхности миндалины определялось разной степени выраженности кровотечение из аномально извитого и
субэпителиально расположенного сосуда диаметром 1-1,5 мм. Характерно, что при общеклинических обследованиях изменений показателей
красной крови не было ни у одного пациента.
Обычно выявлялся незначительный лейкоцитоз
и ускорение СОЭ. Во всех случаях кровотечение
из миндалин без особых сложностей было остановлено поверхностным прижиганием кровоточащего сосуда нагретым до красноты наконечником гальванокаутера. Кроме того, использовалось одно- или двукратное прижатие на 4-5

минут к этому участку марлевого шарика, пропитанного раствором аминокапроновой кислоты.
Все пациенты были выписаны из отделения на шестые сутки. К этому времени наблюдались полное отхождение послеожогового
струпа и нежная эпителизация повреждённого
участка нёбной миндалины.
Таким образом, гальванокаустика кровоточащего сосуда нёбной миндалины является
эффективным способом остановки горлового
кровотечения. Кроме того, этот метод может
быть рекомендован для профилактики кровотечения у лиц, у которых выявляются аномалии
сосудов нёбных миндалин.

© В.Н. Гинькут, 2014

В.Н. ГИНЬКУТ, В.В. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ
Хронические аденоидиты у детей приводят к существенному снижению мукоцилиарного клиренса, выраженным структурным изменениям в носоглоточной миндалине, значительным иммунным сдвигам и снижению уровня
защитных реакций (О.И. Берген и соавт., 2009).
Сегодня при лечении хронического воспаления
глоточной миндалины хорошо зарекомендовали
себя иммуномодуляторы (О.Ф. Мельников и
соавт., 2012). Ярким представителем последних
является Имупрет. Этот препарат растительного
происхождения оказывает выраженное противовоспалительное, противовирусное и противоотёчное действие. Имупрет способствует активации фагоцитоза, усиливает репарацию клеток,
сокращает период восстановления защитных
функций лимфаденоидного глоточного кольца,
снижает частоту рецидивов хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных
путей.
Целью данного исследования явилось
изучение эффективности применения Имупрета
при комплексном лечении детей с хроническим
аденоидитом.
Материалы и методы исследования.
Под нашим наблюдением находилось 20 детей
(8 девочек и 12 мальчиков) в возрасте от 3 до 16
лет с диагнозом хронический аденоидит. После
обследования у иммунолога и педиатра у них
были выявлены признаки вторичного иммунодефицита с нарушением неспецифической резистентности и клеточного звена иммунитета. Это
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обусловило выбор для лечения данных пациентов фитопрепарата Имупрет. Эти дети составили основную группу. Они принимали Имупрет 5
раз в сутки в течение 10 дней (в возрасте от 3 до
6 лет по 10 капель, в возрасте старше 6 лет – по
15 капель). В качестве контрольной была взята
группа больных (n=22), репрезентативных по
полу, возрасту и проявлениям заболевания, которые не принимали Имупрет. Базисная терапия
больных основной и контрольной групп была
идентичной. Она включала солевые топические
антисептики и носовые солевые души. В качестве антисептика использовали Офтамирин (мирамистин) в нос три раза в день в течение двух
недель. После этого пациенты в течение месяца
применяли один раз в день интраназальный кортикостероид Назонекс.
Эффективность лечения оценивали на
основании динамики жалоб детей (общая слабость, нарушение сна, затруднение носового
дыхания, ринорея, храп, изменение голоса, частые отиты и острые респираторные заболевания) и физикальных данных (наличие гноя и
слизи в носоглоточной миндалине, отёк и гиперемия слизистой оболочки носоглотки, увеличение региональных лимфатических узлов).
Учитывались также продолжительность и частота обострений заболевания в течение года.
Результаты и их обсуждение.
Нами была отмечена выраженная положительная динамика объективных и субъективных
признаков аденоидита в исследуемой группе по
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сравнению с группой контроля (р<0,05). Отличный результат зарегистрирован у 15 пациентов
основной группы и у 11 контрольной, хороший
результат – у 4 и 8 пациентов, удовлетворительный – у 1 и 3 пациентов соответственно.
В конце лечения 90,0 % пациентов основной группы отмечали существенное улучшение
своего состояния, которое нашло отражение в
более быстром уменьшении симптомов интоксикации, обструкции носового дыхания, часто-

ты эпизодов апноэ сна, а также в улучшении
риноскопической картины. В контрольной
группе таких пациентов было 72,7 % (р<0,05).
Следует подчеркнуть, что у пациентов
основной группы в 4 раза уменьшилась частота
обострений болезни, а продолжительность обострений уменьшилась вдвое (р<0,05).
Вывод. Имупрет показал высокую эффективность при комплексном лечении хронического аденоидита у детей.

© В.Н. Гинькут, В.В. Гинькут, 2014

Т.И. ГЛАГОВСКАЯ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ФЛУИМУЦИЛ-АНТИБИОТИК
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ЛАРИНГОТРАХЕИТОВ
Среди населения Украины по-прежнему
отмечаются вспышки респираторных вирусных
инфекций в зимнее время. Примерно у половины болеющих эти инфекции осложняются острыми ларинготрахеитами. Их причиной в начале
заболевания, как правило, являются вирусы, но
в дальнейшем может присоединяться и бактериальная инфекция. Одним из основных симптомов ларинготрахеита у взрослых является сухой,
надсадный кашель, который может протекать
длительно на фоне нормальной температуры
тела. Учитывая то, что данная патология аускультативно может никак не проявляться, в
ряде случаев врачи-терапевты предлагают вести
таких больных отоларингологам поликлиник.
Эта проблема в свою очередь заставляет искать
новые пути решения, так как прием антибиотиков в таблетированной и в инъекционной форме
не рекомендуется для лечения респираторных
инфекций при удовлетворительном общем состоянии больного и часто, к сожалению, не приносит желаемого результата.
Нами предлагается использование препарата флуимуцил-антибиотик в ингаляционной
форме для лечения этой патологии. Этот препарат является соединением антибиотика и муколитика. Антибиотик тиамфеникол имеет широкий спектр действия на бактерии, вызывающие
инфекции верхних дыхательных путей как
грам+ (стрептококки, стафилококки, клостридии) так и грам-(гемофильную палочку,нейсерию,сальмонеллу,иерсинию,кишечную
палочку). Данный антибиотик не используется
широко во врачебной практике, что не привело
в настоящее время к появлению устойчивых к
нему штаммов микроорганизмов.Вторая состав-
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ляющая данного препарата- ацетилцистеин активно разжижает мокроту и гнойное отделяемое, благоприятствует их отхождению, снижая
вязкость, кроме того он способствует проникновению тиамфеникола в легочную ткань и предупреждает адгезию микроорганизмов на слизистой дыхательной системы.
Под нашим наблюдением находилось 40
больных острым ларинготрахеитом. Пациенты
были разделены на две группы: основную(20), в
схему лечения которых вводился флуимуцилантибиотик и контрольную(20), которые лечились традиционными способами.Группы были
сформированы по возрасту и течению заболевания. Флуимуцил-антибиотик назначался в дозах
согласно инструкции- 550мг(сухой порошок
разводился в 4-х мл физиологического раствора)
и вводился с помощью небулайзера до 6-ти
дней. Критериями оценки эффективности были:
субъективная оценка состояния больным: влияние на приступы сухого кашля, исчезновение
дискомфорта в области трахеи, восстановление
голоса.Ларингоскопическая
картина:
цвет,
влажность, консистенция, подвижность вестибулярного отдела гортани, истинных голосовых
складок, а также подскладочного пространства.
При анализе результатов лечения отмечался более интенсивный регресс симптомов воспаления
гортани и трахеи у больных основной группы
больных. Так 18 больных из 20-ти указывали на
значительное улучшение состояния, уменьшение приступов кашля, 2 из них- на полное исчезновение приступов кашля, 19- на значительное улучшение голосовой функции, 17- на исчезновение дискомфорта, першения в области
гортани и трахеи. В контрольной группе эти
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показатели были значительно ниже. Уменьшение кашля отмечали 16 пациентов из 20, при
этом першение в горле и дискомфорт в грудисохранялись у 8, улучшение голоса отмечалось у
16 больных. Ларингоскопическая картина нормализовась к 6-7 дню у 15 пациентов основной
группы. Слизистая оболочка гортаноглотки у
данных больных стала розовой, нормальной
консистенции и влажности, без наличия секрета,
подвижность голосовых связок полностью восстановилась.

В контрольной группе нормализация ларингскопической картины в эти сроки наблюдалась у 11 больных.
Таким образом, использование флуимуцил-антибиотика повышает эффективность терапии пациентов с данной патологией. Полученные результаты дают основание рекомендовать флуимуцил-антибиотик как антибактериальное, противовосплительное, пртивоотечное,
секретолитическое средство для лечения острых
ларинготрахеитов.

© Т.И. Глаговская, 2014

О.В. ГОВДА, І.В. ХОРУЖИЙ, А.О. ЯШАН, В.З. САВРАС, І.Я. ВІВЧАР
(ТЕРНОПІЛЬ, ЗОЛОЧІВ, КОПИЧИНЦІ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ГЕКСАЛІЗ
В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Ангіна – це гостре інфекційне захворювання з місцевими проявами у вигляді запалення
лімфаденоїдної тканини різних мигдаликів горла. Переважно спостерігається ангіна піднебінних мигдаликів, в той час як інші мигдалики
запалюються відносно рідше. Тому під терміном
“ангіна” розуміють ангіну піднебінних мигдаликів. Захворюваність населення ангіною доволі
висока: серед дорослих вона становить 4-5 %, а
серед дітей – більше 6 % (В.Т. Пальчун, Н.А.
Преображенский, 1978). Ангіни є первинні і
вторинні. Серед первинних ангін найчастіше
зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Одна із первинних ангін – фолікулярна –
перебігає тяжче від катаральної і дещо легше від
лакунарної. Для лікування фолікулярної ангіни
застосовуються різні загальні і місцеві середники. Ми застосували Гексаліз в місцевому лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 22 хворих на фолікулярну ангіну віком від 20 до 42 років. Хворі
були розділені на дві групи: основну (12) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і
перебігом захворювання. Пацієнти основної
групи отримували отримували Гексаліз і загальне протизапальне лікування, контрольної – полоскання горла розчином фурациліну 1:5000 і
загальне протизапальне лікування. Гексаліз призначався згідно інструкції: по 1 таблетці кожні 4
години, розсмоктуючи повільно, не розжовуючи, до повного розсмоктування.

Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими,
фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів лікування відзначено більш інтенсивний регрес симптомів
ангіни у хворих основної групи. Скарги на головний біль, біль в горлі при ковтанні у хворих,
що приймали Гексаліз, поступово зникли через
5-6 днів у більшості (10) хворих. Решта 2 пацієнтів відмічали зменшення неприємних відчуттів
в горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про
позитивний перебіг захворювання: слизова оболонка м’якого піднебіння і піднебінних дужок
мала рожевий колір і нормальну консистенцію,
мигдалики були не збільшені, рожеві, нагноєні
фолікули на їх поверхні були відсутні. Температура тіла нормалізувалась у всіх хворих. У пацієнтів контрольної групи позитивний ефект наставав значно пізніше – до 8-9-го дня лікування.
Нестерпность Гексалізу, алергійних реакцій та
інших небажаних явищ не відмічалось у жодного хворого.
Таким чином, застосування Гексалізу в
місцевому лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих значною мірою усуває основні симптоми
захворювання. Гексаліз добре переноситься
хворими, не має побічної дії, що дає підставу
рекомендувати його для місцевої терапії хворих
на фолікулярну ангіну. Гексаліз може поповнити арсенал засобів, що застосовуються в лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих.

© О.В. Говда, І.В. Хоружий, А.О. Яшан, В.З. Саврас, І.Я. Вівчар, 2014
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Т.М. ГОЛУБОК-АБИЗОВА, Я.В. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ БЕТАМЕТАЗОНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ
НА ГОСТРУ СЕНСОНЕВРАЛЬНУ ПРИГЛУХУВАТІСТЬ
Проблема гострої сенсоневральної приглухуватості (ГСНП) залишається в зоні особливої уваги отоларингологів, оскільки розвиток
захворювання вимагає проведення невідкладної
терапії, а несвоєчасне чи неадекватне лікування
може призвести до виникнення незворотних
слухових вад. Нажаль, сам хворий досить часто
є стримуючим фактором і пізно звертається до
лікаря. Діагностика ГСНП базується на детальному зборі анамнезу та відповідному комплексі
аудіологічних, неврологічних, загальноклінічних обстежень. Важливе значення мають анамнестичні дані про причини, термін, швидкість
виникнення захворювання та такі симптоми, як
вушний шум, головокружіння, порушення ходи,
рівноваги, зору. Аудіологічне обстеження
включає реєстрацію отоакустичної емісії, імпедансометрію, тональну порогову та надпорогову
аудіометрію.
Запропоновано багато схем лікування
ГСНП, в яких застосовуються вазодилятатори,
діуретики, антикоагулянти, глюкокортикостероїди, вітаміни. Систематичні огляди літератури
по питанням терапевтичної стратегії лікування
ГСНП виявили лише два дослідження з доказовим дизайном (Wilson et al. 1980, Moskowitz et
al. 1984), що стосувались позитивного прогнозу
на відновлення слуху при ранньому призначенні
глюкокортикостероїдів (ГКС) (преднізолон 1 мг
на кг тіла з поступовим зменшенням дози до 7го дня; пульс-терапія 10-20 мг/кг метилпреднізолона або 2-5 мг/кг дексаметазона щоденно або
через день протягом 5 діб; інтратимпанальне
введення 0,25 мг дексаметазона за допомогою
тимпанопукції або через шунт, встановлений в
задньонижньому квадранті барабанної перетинки). Однак, призначення ГКС інколи гальмується застарілими уявленнями про їх побічну дію,
не дивлячись на існування ефективних препаратів з високим ступенем безпечності, позбавлених мінералокортикоїдної дії.
В ЛОР-відділенні КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня» проводилась комплексна терапія 18 пацієнтам з ГСНП різного ґене-

зу. Вік хворих становив 21-47 років, було проліковано 7 жінок та 11 чоловіків. Термін виникнення захворювання коливався від однієї доби
до 2 місяців. Всім хворим проводилися аудіологічні тести: аудіометрія, імпедансометрія,
реєстрація отоакустичної емісії, хворі були
консультовані неврологом, нейрохірургом,
окулістом з відповідними додатковими методами обстеження. У 12 пацієнтів діагностували
гостру двобічну сенсоневральну приглухуватість, у 6 хворих – гостру однобічну сенсоневральну приглухуватість.
Хворим призначався курс лікування з застосуванням ноотропів, вазоактивних, нейровазотрофічних, вітамінних препаратів та глюкокортикостероїда системної дії бетаметазона (Лоракорт) 4 мг в 1 мл.
Бетаметазона динатрія фосфат – синтетичний фторвмісний ГКС тривалої дії (біологічний період напіввиведення 36-54 години). Препарат відрізняється від всіх інших ГКС найвищою глюкокортикоїдною активністю та мінімальною мінералокортикоїдною дією. Бетаметазон
у 8-10 разів активніший ніж преднізолон та на
відміну від останнього майже не впливає на мінеральний та вуглеводний обміни. Про високий
профіль безпеки препарату свідчить його застосування у вагітних з метою допологової профілактики респіраторного дистрес-синдрому у
недоношених новонароджених. Схеми лікування підбирали індивідуально з урахуванням клінічної картини, гемодинамічних змін, загального стану хворого. Термін лікування становив 912 діб. Позитивні результати проведеного лікування було отримано у 78% випадків, у хворих з
однобічною ГСНП спостерігали повне відновлення слуху.
Наш досвід застосування системного ГКС
бетаметазона (Лоракорт) в лікуванні ГСНП продемонстрував можливість використання препарату у широкого кола хворих з огляду на його
добру переносимість, безпечність, ефективність,
мінімальний вплив на вуглеводний і мінеральний обміни.

© Т.М. Голубок-Абизова, Я.В. Шкоба, 2014
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Я.Ю. ГОМЗА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ РОЗЛАДІВ СЛУХУ У ХВОРИХ З ПОВІЛЬНО ПРОГРЕСУЮЧИМ
ПОРУШЕННЯМ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ ЗІ ЗАСТОСУВАННЯМ
КАЛОРИЧНОЇ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ
Мета – визначити ефективність лікування
розладів слуху у хворих з повільно прогресуючим порушенням мозкового кровообігу – дисциркуляторною енцефалопатією – із застосуванням калоричної вестибулярної стимуляції.
Матеріали і методи. Обстежено 60 хворих
на дисциркуляторну енцефалопатію II стадії з
хронічною прогресуючою сенсоневральною приглухуватістю судинного ґенезу. Обстежувані
хворі були розподілені на наступні клінічні групи. 1. Основна група: 30 хворих на хронічну прогресуючу сенсоневральну приглухуватість судинного ґенезу на тлі дисциркуляторної енцефалопатії II стадії, яким проводилось медикаментозна терапія порушень функції внутрішнього вуха
за новою схемою зі застосуванням калоричної
вестибулярної стимуляції. 2. Контрольна група 1:
30 хворих на хронічну прогресуючу сенсоневральну приглухуватість судинного ґенезу на тлі
дисциркуляторної енцефалопатії II стадії, яким
проводилась медикаментозна терапія порушень
функції внутрішнього вуха за традиційною схемою. 3. Контрольна група 2: 30 здорових осіб.
Медикаментозна терапія порушень слухової функції внутрішнього вуха, що проводилась у хворих основної групи 1 обстежуваних,
передбачала призначення аргініну, цитохромуС, пентоксифіліну, пірацетаму, метилпреднізолону, гінкго двулопастного, бетагістину.
Традиційна схема лікування сенсоневральної приглухуватості передбачала призначення
реополіглюкіну, кавінтону, нікотинової кислоти,
прозерину, алое, АТФ, вітамінів В1, В6, В12.
Результати і їх обговорення.
На тональній пороговій аудіограмі розлади слуху у вигляді порушення звукосприйняття

на трьох та більше частотах більше 10 дБ спостерігались у всіх хворих основної групи та контрольної групи 1 на момент поступлення. В
контрольній групі 2 у здорових осіб рівень звукосприйняття відповідав середній віковій нормі
і знаходився по відношенню до неї в межах ±10
дБ. У всіх обстежуваних осіб кістковоповітряний інтервал на аудіограмі був відсутній.
Під час імпедансометрії визначалась тимпанограма типу А. При повторному дослідженні після
проведеного лікування підвищення порогів звукосприйняття від середнього вікового рівня на
трьох та більше частотах більше 10 дБ відбулося
у 16 (53,3%) хворих основної групи, та у 28
(93,3%) хворих контрольної групи 1. При дослідженні слуху в розширеному діапазоні частот та
ультразвуковій аудіометрії розлади звукосприйняття на трьох та більше частотах більше 10 дБ
спостерігались у всіх хворих основної групи та
контрольної групи 1 на момент поступлення. В
контрольній групі 2 у здорових осіб рівень звукосприйняття високих частот та ультразвуку
відповідав середній віковій нормі і знаходився
по відношенню до неї в межах ±10 дБ. При повторному дослідженні після проведеного лікування підвищення порогів звукосприйняття від
середнього вікового рівня на трьох та більше
частотах більше 10 дБ відбулося у 18 (60,0%)
хворих основної групи, та у 29 (96,7%) хворих
контрольної групи 1.
Висновки.
Застосування калоричної вестибулярної
стимуляції у хворих з повільно прогресуючим
порушенням мозкового кровообігу на тлі медикаментозної терапії є ефективним для лікування
слухових порушень.

© Я.Ю. Гомза, 2014

А.Д. ГУСАКОВ, А.А. ГУСАКОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ ОБ ОСТРЫХ МАСТОИДИТАХ
Врачи практически всех специальностей
осведомлены об опасности отогенных воспалительных осложнений, связанных с появлением
тяжелых последствий, а порой и угрозы жизни
больного. Особенно это актуально на сегодняшний день, когда многие специализированные
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

функции предполагается возложить на врача
семейной практики, когда профилактическая
направленность отогенных осложнений нивелируется и теряет специализированный контроль.
Одним из таких осложнений острого гнойного
среднего отита является мастоидит. Заболева-
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ние, чаще встречающееся в детском возрасте в
виде отоантрита, до недавнего времени было
нередким и всегда ассоциировалось с хирургией
по жизненно опасным показаниям. К сожалению, тревога за возможно неутешительный прогноз при появившихся признаках гнойного воспаления в области сосцевидного отростка диктует врачу специалисту осуществлять не всегда
обоснованную операцию типа антромастоидотомии, когда как такового мастоидита еще нет.
Заболеваемость мастоидитом в настоящее время
стала значительно меньше, однако в ряде случаев продолжают считать, что это не редкость видимо из-за гипердиагностики. Еще в первой половине прошлого столетия Л.Т. Левин, а затем
В.Г. Ермолаев указывали, что распространение
гнойного содержимого при экссудативногнойной стадии острого отита по отношению к
клеткам сосцевидного отростка может быть
разной: от выраженного отека мукопериоста до
тотального заполнения гнойным содержимым
антрума и ячеек. Л.Т. Левин называл это эмпиемой сосцевидного отростка, а В.Г. Ермолаев более точно определял эту стадию воспаления как антроцелюллит. Эта стадия острого
отита, развивающаяся к концу первой недели
заболевания, имеет свои отличительные признаки: усиление гноетечения, пульсация, сглаженность меатотимпанального угла из-за периостита и появление болезненности при пальпации сосцевидного отростка. Однако, это еще
не мастоидит. Антибиотикотерапия и хорошо
налаженная система естественного и принудительного дренирования позволяют процессу
стабилизироваться и достичь быстрого выздоровления. Больше чем в половине случаев острого гнойного отита в стадии антроцелюллита
следует делать позадиушную дренажную антротомию с активной фармакологической санацией фторхинолонами со щадящим отношением к слизистому покрову и без разрушения
костных перегородок. Зачастую на ранних стадиях острого отита вирусной природы клиника
характеризуется наличием визуальных признаков воспаления без экссудации, нарушением
слуховой и вестибулярной функций, значительной болью с иррадиацией и явной болезненностью поверхности сосцевидного отростка. Ошибочно выставленный диагноз мастоидита в данной ситуации не правомочен и трепанация сосцевидного отростка не оправдана.

Однако, если специализированная помощь
своевременно не оказана и спонтанное разрешение антроцелюллита не наступило, в процесс может вовлекаться уже и костная ткань на
третей неделе болезни как осложнение в виде
разрушения костных перемычек или стенок
сосцевидного отростка с появлением свищевых
ходов и образованием субпериостального абсцесса. На современном этапе диагностики мастоидита хорошо помогает компьютерная томограмма, позволяющая выявить не столько наличие экссудата в клеточной системе отростка,
сколько определить состояние перегородок,
наличие дополнительных полостей без кортикального слоя и очаги костной деструкции стенок. Понятно, что в таких случаях одной дренажной антротомией обойтись затруднительно,
нужно делать больному в неотложном порядке
типичную антромастоидотомию с закрытым
или открытым ведением раны в зависимости от
объема разрушений.
За последние 5 лет при ежегодной заболеваемости острым средним отитом 62,0 на
10000 населения в детском и взрослом стационарах области лечилось 1564 больных. Это преимущественно дети ясельного возраста (89%),
26 из них по поводу антрита произведена обычная антротомия. Взрослых же было 64 человека,
Затянувшийся острый гнойный средний отит в
стадии антроцелюллита определен у 11 больных. Хирургическому лечению в виде дренажной антротомии подвергнуты 8 больных с быстрым выздоровлением. И только у 4 больных за
пятилетний период наблюдений была выявлена
типичная клиника мастоидита с последующей
антромастоидотомией.
Таким образом, ответственной задачей
врача при наличии затянувшегося острого гнойного отита является внимательное отношение к
патоморфологическому состоянию структур
сосцевидного отростка, к четкой дифференцировке антроцелюллита как экссудативногнойной стадии отита с распространением содержимого в клеточную систему сосцевидного
отростка и появлению мастоидита как осложнения с вовлечением и деструкцией костной ткани
сосцевидного отростка. Это позволит выбрать
правильную тактику по объему хирургического
вмешательства, ограничиваясь в случае антроцелюллита краткосрочной дренажной антротомией.

© А.Д. Гусаков, А.А. Гусакова, 2014
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В.Л. ДІДКОВСЬКИЙ, М.М. БАЙДЕЦЬКИЙ, Я.М. БАЙДЕЦЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
У ХВОРИХ НА ПАРАТОНЗИЛЯРНИЙ АБСЦЕС В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ
Актуальність теми. Паратонзиліт та паратонзилярний абсцес - найбільш часті ускладнення гострого тонзиліту. Паратонзилярний абсцес є наступним етапом розвитку запального
процесу навколомигдаликової клітковини і полягає у гнійному розплавлені останньої. Безпосередньою причиною захворювання є бактеріальна мікрофлора (стрептококи, стафілококи).
Паратонзилярний абсцесс зустрічається у
10-12% хворих серед всіх, які госпіталізуються
до ЛОР-відділень (С.М.Пухлик 2009 р.) Успіх
лікування паратонзилярного абсцесу залежить
не тільки від вчасно проведеного розтину, а і
також від адекватної і раціональної проведеної
антибактеріальної терапії з урахуванням виділеного збудника та його чутливості до антибіотиків. На сучасному етапі повинні використовуватися антибактеріальні засоби з доведеною клінічною ефективністю та доступні за ціною для
населення, але частіше на практиці лікарями
здійснюється емпіричний вибір антибактеріального засобу.
Мета роботи. Проаналізувати підхід до
антибактеріального лікування паратонзилярного
абсцесу в умовах стаціонару. Зробити висновок
про клінічну ефективність та економічну доцільність використання тих антибіотиків, що найчастіше призначалися.
Матеріали та методи. Під час дослідження було проаналізовано 101 історію хвороби з діагнозом паратонзилярний абсцес, які
знаходилися на стаціонарному лікуванні Могилів-Подільської ОЛІЛ в 2011-2013 рр. Лікування
ціх хворих проводилось згідно Протоколу надання медичної допомоги хворим на паратонзиліт і паратонзилярний абсцес (наказ МОЗ України від 24.03.2009р. № 181). Показники, по яким
проводили аналіз: діагноз, стать, вік, використаний антибіотик, його доза, шлях введення, кратність прийому, тривалість курсу антибіотикотерапії, індекс активності запалення, результати
лікування (одужання, покращення стану, погіршення стану, переведення на іншу схему лікування), кількість ліжко-днів проведених в стаціонарі. Вартість антибактеріальних засобів ста-

ном на третій квартал 2014 року за даними газети “Аптека”.
Використано метод фармакоекономічного
аналізу «вартість – ефективність». Оцінювався
коефіцієнт затратної ефективності – відношення
прямих затрат (вартість антибіотиків та розчинників, вартість засобів їх введення) до непрямих
показників ефективності лікування (кількість
ліжко-днів проведених в стаціонарі, кількість
переведень на іншу схему лікування, кількість
ускладнень).
Результати.
При аналізі історій хвороб виявлена захворюваність паратонзилярним абсцесом в
структурі захворювань 10,6 %, серед них 59% –
чоловіки, 41 % – жінки, а також 20% склали
особи до 18 років. Кількість рецидивів захворювання протягом трьох років було виявлено у 5%
пацієнтів. Протягом вказаного періоду було виконано тонзилектомію у 7% хворих. Залежно від
груп антибіотиків, що були призначені, хворі на
паратонзилярний абсцес розподілилися наступним чином: цефалоспорини ІІ-ІІІ покоління –
69%, захищенні пеніциліни – 23%, фторхінолони – 5% , макроліди – 3%. По принципу частоти
використання діючої речовини були сформовані
2 групи порівняння: цефтриаксон та амоксицилін-клавуланат (критерії включення хворих в
дослідження – наявність паратонзилярного абсцесу, вік більше 10 років, лейкоцитоз до 14,
ШОЕ до 27 мм/год, відсутність супутніх захворювань). При використанні цефтріаксону коефіцієнт
затратної
ефективності
становив
253,2грн/од. ефекту, а при використанні амоксициліну-клавуланату – 726,6 грн/од ефекту.
Висновки.
Оскільки, цефтріаксон має менший коефіцієнт затратної ефективності, то при його використанні для досягнення одиниці ефекту необхідні менші затрати, ніж при використанні
амоксицилін-клавуланату. В умовах обмеженого
фінансування закладів охорони здоров’я та низької купівельної спроможності населення велике значення має максимально ефективне використання коштів.

© В.Л. Дідковський, М.М. Байдецький, Я.М. Байдецький, 2014
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В.Г. ДУБИНИНА, Т.Н. МУРАТОВА, М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.Н. ОСАДЧУК
(ОДЕССА, УКРАИНА)
ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИМПЛАНТАЦИОННЫМИ
ГАЙМОРИТАМИ В УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ
Постимплантационные гаймориты развиваются как следствие дентального протезирования альвеолярного отростка верхней челюсти и
существенно отличаются от банальных одонтогенных синуситов.
В основе патогенеза лежит местный иммунологический конфликт (снижение трансплантационного иммунитета), обусловленный
пребыванием инородного тела (импланта) в
тканях верхней челюсти, в следствии чего развиваются сначала репаративно-дистрофические,
а в последующем различные по патоморфологической картине хронические воспалительные
процессы в области дна верхнечелюстного синуса и тела верхней челюсти, тогда как множественные импланты на нижней челюсти (3 и
больше) практически не дают осложнений.
Цель исследования: анализ современного микробиологического спектра слизистых
оболочек полости носа, верхнечелюстной пазухи, преддверия рта у пациентов с постимплантационными гайморитами для изучения этиологии и патогенеза данного патологического состояния.
Материалы и методы. Клинические наблюдения пациентов с хроническими экссудативными гайморитами были выполнены на базе
центра реконструктивной и восстановительной
медицины ОНМедУ (Университетская Клиника)
в 2013-2014 году. Выделены две группы больных. Основная группа – пациенты с хроническими одонтогенными постимплантационными
гайморитами в стадии обострения (26 человек).
Контрольная группа – пациенты с хроническими одонтогенными гайморитами (27 человек).
Пациентам проводилось общеклиническое обследование, включающее обязательный
посев патологического отделяемого с определением микробиологического спектра и индивидуальной чувствительности выделенной флоры
и детальной оценкой сопряженной ринологической, неврологической, офтальмологической
симптоматики, изучение состояния мукоцилиарного транспорта, с привлечением смежных
специалистов невропатологов, офтальмологов и
хирургов стоматологов.
Микробиологическое исследование проводилось с использованием современных мето-

дов культурального посева патологического отделяемого пораженной верхнечелюстной пазухи.
Результаты: в основной и контрольной
группах было выделено и верифицировано около 54 штаммов условно-патогенных микроорганизмов.
Анализ таксономического спектра бактериальных штаммов у больных с постимплантационными гайморитами и одонтогенными гайморитами показал существенные отличия в каждой группе: при хронических постимплантационных гайморитах в культуральных штаммах
превалируют сапрофитная флора; в случаях
гайморитов одонтогенной этиологии – условнопатогенная и патогенная: стафилококки, стрептококки, эшерихии, клебсиеллы, протеи, синегнойная палочка, энтеробактерии, M. catarrhalis,
N. flava., H. influenza, C. albicans, A. Niger, Alternaria.
Выводы:
1. Постимплантационные гаймориты
встречаются практически у всех пациентов, которые перенесли данный вид протезирования на
альвеолярном отростке верхней челюсти и могут иметь различные виды клинических проявлений от скрытых латентных до явных, не вызывающих сомнений, что соответствует: компенсированной, субкомпенсированной и декомпенсированной формам хронических постимплантационных гайморитов.
2. Микрофлора контрольной группы
(хронические одонтогенные гаймориты) характеризовались большим видовым разнообразием,
некоторые представители не характерны для
верхних дыхательных путей.
3. Превалирование условно-патогенной
флоры в минорных концентрациях, а иногда и
стерильность посевов при наличии патологического экссудата в при постимплантационных
гайморитах, свидетельствует о наличии дебюта
репаративно-метапластических процессов в
тканях верхней челюсти с нарушением функции
мукоцилиарного транспорта и присоединением
вторичной микрофлоры в стадии явных клинических проявлений.

© В.Г. Дубинина, Т.Н. Муратова, М.Б. Пионтковская, А.Н. Осадчук, 2014
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Т.А. ДУРЯГИНА, C.В. ЧЕРНЫШЕНКО, Э.Н. РАМАЗАНОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
О РОЛИ ЛЯМБЛИОЗНОЙ ИНВАЗИИ
В ФОРМИРОВАНИИ АДЕНОИДНЫХ ВЕГЕТАЦИЙ
Среди множества известных предрасполагающих факторов в формировании аденоидных
вегетаций (АВ), не последнюю роль занимает
глистно-протозойная инвазия, в особенности,
вызванная лямблиями. Лямблиоз распространен
повсеместно. Среди взрослого населения в развитых странах инвазированность лямблиями
составляет 3-5%, а в развивающихся – свыше
10%. Зараженность лямблиями детей в 2-5 раз
превышает зараженность взрослых. Дети могут
заражаться лямблиями уже с 1 месяца жизни.
Это связано с отсутствием у них иммунитета,
более высоким уровнем пристеночного пищеварения, нередко с низким уровнем гигиенических
навыков у матери. Последнее объясняет значительную пораженность лямблиозом детей в детских дошкольных учреждениях, по данным различных авторов – до 20-30%.
Повсеместная распространенность и массовость инфицирования лямблиозом обуславливает сенсибилизацию, иммуносупрессию и дефектность иммунного ответа, что предопределяет соматический фон здоровья населения (Астафьев Б.А., 1987; Шабалов Н.П., 1998; Мерзлова Н.Б., 1999; Озерецковская Н.Н., 1997, 2000).
Аллергические проявления со стороны
респираторного, желудочно-кишечного тракта и
крови могут проявляться при любой форме
лямблиоза вне зависимости от тяжести и остроты процесса. Давно известно, что в ответ на
внедрение паразита повышается уровень IgE и
уровень эозинофилов в периферической крови.
Именно этим можно объяснить хорошо известный клиницистам факт, что паразитозы усиливают аллергические симптомы у детей и взрослых с атопией и другими формами аллергических проявлений.
Выявление специфических IgM и IgG к
антигенам лямблий методом иммунофлюоресцентного анализа (ИФА) возможно с 12-14-го
дня заболевания. После санации IgM быстро
исчезает, также как и уровень Ig E, т.е. снижает
общую аллергизацию организма, что в свою
очередь положительно влияет на состояние глоточной миндалины. Их выявление свидетельствует о заболевании лямблиозом, IgG сохраняются до 2 месяцев после санации.
Дети до 6 лет, в связи с незрелостью иммунной системы, являются более восприимчивыми к инфекции, чем взрослые и подростки.
Взрослые становятся особо восприимчивыми к
лямблиозной инфекции только при развитии
выраженного иммунодефицита.

В клинике «Генезис» за период 2011-2014
гг. при выявлении путем скринингового эндоскопического исследования аденоидных вегетаций всем пациентам, наряду с аллергологическим обследованием (определение в крови
уровня общего Ig E, специфических Ig Е к бытовым и пыльцевым аллергенам), в обязательном
порядке проводиться выявление антител к гельминтам и лямблиям Ig (M+G) методом ИФА.
Среди пациентов группы под нашим наблюдением находились 60 (60,7%) мужчин и 39
(39,3%) женщин. Инвазированные лямблиями
пациенты с аденоидными вегетациями были
разделены на 4 подгруппы: 6-12 лет – 11
(47,8%); 13-19 лет – 6 (26,1%); 20-26 лет –
4 (17,4%); 27-33 лет – 2 (8,7%). В результате исследований пациентов с гипертрофией глоточной миндалины у 12 (12,5%) были выявлены
высокие титры Ig (G+М) к лямблиям, и высокий
уровень общего Ig E. Инвазированные пациенты
направлялись на консультацию и лечение к гастроэнтерологу и(или) к инфекционисту. После
антипаразитарного лечения в сочетании с консервативным лечением (АВ), по показаниям выполнялось оперативное лечение – аденотомия.
Исходя из наших наблюдений можно сделать следующие выводы:
1. Персистенция лямблий в организме
приносит существенный вклад в общую и специфическую аллергизацию организма, что способствует формированию аденоидных вегетаций;
2. При выявлении аденоидных вегетаций
всем пациентам, независимо от возраста и дальнейшей тактики лечения необходимо проводить
обследование на глистно-протозойные инвазии,
в особенности на лямблии;
3. Наиболее удобным и достоверным методом выявления лямблиоза по нашим наблюдениям является обнаружение антител к лямблиям в крови Ig M и Ig G;
4. С возрастом частота распространения
лямблиоза, как и аденоидных вегетации уменьшается;
5. Эффективная антипротозойная терапия
в сочетании с консервативным лечением (АВ)
приводит к стойкому клиническому эффекту со
стороны глоточной миндалины и уменьшению
клинических проявлений аллергии у инвазированных пациентов, что в ряде случаев позволило
избежать оперативного вмешательства.

© Т.А. Дурягина, C.В. Чернышенко, Э.Н. Рамазанов, 2014
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК, М.М. ЗАЯЦЬ (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ АЛЕРГІЧНИМ
РИНОСИНУСИТОМ, ПОЄДНАНИМ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ
Алергічні захворювання носа і приносових пазух у дітей створюють важливу медикосоціальну проблему сучасної медицини. За
останні роки частота алергічних захворювань у
різних країнах світу сягає 25-40%. Це пов’язано
з багатьма причинами. По даних ряду авторів
10-15% дітей і 4-5% дорослих людей страждають на бронхіальну астму (БА), яка у 66,8 –
95,0% поєднується з одночасним хронічним
алергічним риносинуситом (ХАРС). Патогенез
ХАРС і БА є складний, але основна роль належить імунопатологічним механізмам розвитку
захворювань. Існуючі численні методи лікування ХАРС, асоційованих з БА недостатньо ефективні.
Метою дослідження було порівняльне
вивчення результатів лікування дітей з ХАРС,
поєднаних із змішаною формою БА, які отримували традиційну терапію (контрольна група) і
хворих, яким додатково призначали аерозолі в
спеціальній соляній камері штучного мікроклімату обласної дитячої лікарні м. Мукачево, Закарпатська область.
Матеріал та методи. Під спостереженням було 42 хворих дітей віком від 7 до 18 років. Дівчат було 22, хлопців – 20. Давність захворювання коливалася від 3 до 7 років. В дослідження не включалися хворі з важкою та гормонозалежною формою БА та іншою важкою
супутньою патологією.
У всіх хворих старанно збирався алергологічний анамнез. Діагноз захворювання встановлювали на підставі анамнезу, характерних
скарг хворого на щоденні напади ядухи по 1-2
рази на добу, кашель із мокротинням, задишку,
чхання, закладеність носа, ринорею, порушення
сну, головну біль, емоційну нестабільність та
інше. Оцінювали результати клінічних, лабораторних, алергологічних досліджень, як до так і
через 1 міс. після лікування. Всім хворим проводилася рентгенографія приносових пазух і
органів грудної клітки.
Хворі були розділені на 2 групи. Перша –
контрольна 20 хворих, які отримували традиційне лікування і друга – 22 хворих, яким додатково проводилися аерозолі в спеціальній соля-

ній камері штучного мікроклімату. Процес лікування в умовах штучного мікроклімату складався з щоденного перебування хворого в соляній
камері до 45 хвилин (перші 3 дні по 15 хвилин),
протягом 15 днів. Концентрація високодисперсного аерозолю кам’яної солі коливалася в межах
12-16 мг/м3, створюючи ефект морського повітря. Часточки аерозолю розміром 1- 6 мікрон
складали 80-85%. Відносна вологість повітря
була 85%.
Ефективність лікування оцінювалася по
клінічній динаміці зникнення чи зменшення інтенсивності суб’єктивних симптомів хвороби,
по даних лабораторних показників, частоти рецидивів, тривалості лікування.
Результати та їх обговорення. Результати лікування оцінювали по 4-х бальній шкалі, як
добрий, задовільний, незначне покращення і
незадовільний, через 3 міс. після закінчення лікування, через 6 міс. і через рік. Уже на 6-8 день
лікування у переважної більшості пацієнтів зникали або значно зменшувалися характерні
суб’єктивні симптоми захворювання. При ЛОРогляді спадав набряк слизової оболонки носа,
покращувався її колір, зникали виділення. Через
3 місяці достовірно нормалізувалася концентрація у сироватці крові імуноглобулінів А,М,G,
зменшився вміст в крові циркулюючих імунних
комплексів з 30,6±1,5 до 15,7±0,4 од., нормалізувалася кількість еозинофілів слизової оболонки носа і периферичної крові. При обстеженні
дітей через 3 міс. отримано добрі результати у
86,5%, через 6 міс. – у 82,2% і через 1 рік – у
78,7% випадках. У 5 хворих при ГРВІ спостерігалися легкі, короткотривалі легкі приступи
ядухи, ринорея та закладеність носа.
Висновки.
Використання аерозолів соляних камер
штучного мікроклімату в комплексному лікування хворих дітей з хронічним алергічним риносинуситом, поєднаним з бронхіальною астмою є ефективним методом, який доцільно
більш широко використовувати в практиці. Мікрокліматотерапія значно покращує перебіг цих
захворювань, сприяє стійкій ремісії та сприяє
відновленню якості життя пацієнтів.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, М.М. Заяць, 2014
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ
З ПРИРОДЖЕНИМИ ПРИВУШНИМИ НОРИЦЯМИ
Природжені привушніні нориці виникають внаслідок порушення ембріогенезу незрощення першої зябрової щілини. Зустрічаються
вони в жителів європейської популяції біля
0,9%, а в США – 0,1%. У 25% випадках природжені привушні нориці мають спадкову природу
і передаються за рецесивним типом. Вони можуть бути двобічними і локалізуються спереду
основи завитка вушної раковини або під козелком у вигляді отвору з якого може виділятися
в’язка рідина жовтого кольору. Діаметр каналу
нориці має до 2 мм і закінчується, як правило,
сліпо на передньо-верхній поверхні хрящового
відділу зовнішнього слухового ходу. При закупорці каналу нориці може утворюватися кіста,
при інфікування якої виникає нагноєння тканин.
Під нашим спостереженням за 1994-2013
рр. перебувало 23 дітей віком від 6 до 18 років з
природженими приаурикулярними норицями,
яким було виконано хірургічне їх видалення. У
18 дітей процес був одностороннім, у 5 – двостороннім. Після народження дітей, через деякий
час, батьки виявили крапкове заглиблення в
шкірі, спереду завитка вушної раковини, з якого
періодично виділялася жовтувата рідина та інколи, у 9 дітей, появлялося незначне почервоніння шкіри. Отоларингологом встановлено
правильний діагноз і рекомендовано хірургічне
втручання. У 7 дітей було виявлено нагноєння
нориці у вигляді абсцесу.
Всім дітям проведено клінічне, отоларингологічне обстеження та необхідне лабораторне
дослідження. Перед операцією в норицю вводили тонкий металевий зонд змочений брильянтовим зеленим для контрастування основного ходу нориці. При використанні шприца виникав

від тиску розрив тонких стінок нориці та проникнення барвника в навколишні тканин, що утруднювало виконання операції. Видалення нориць
проводили під загальним знеболенням з використанням налобної лупи. Виконувався ланцетовидний розріз тканин навколо ходу нориці. Ділянку шкіри з норицею утримували затискачем.
Гострим та тупим шляхом видаляли норицю до
її сліпого кінця, який піддавали ультразвуковій
коагуляції з метою повного руйнування невидимих клітин нориці. Операційну рану дренували тонкою гумовою смужкою, яку видаляли на
3-4 день після операції. При плановій операції
антибіотики, як правило, не призначали. У всіх
дітей операційна рана заживала первинним натягом. Середній л/день складав 6-7. У 2 дітей
операція проведена повторно, яким первинне
втручання під виглядом звичайного абсцесу було виконано хірургом під місцевим знеболенням
в районних лікарнях. У 7 дітей з нагноєнням
нориці проводився розріз абсцесу, взяття виділень на флору і чутливість до антибіотиків, його
дренування. Тільки після повного стихання запального процесу виконувалося видалення нориці. При ЛОР-огляді дітей через 6 місяців та 1 і
2 роки рецидивів захворювання не виявлено.
Отже, для отоларинголога діагностика
природжених приаурикулярних нориць не представляє складності. У всіх приведених випадках
була типова локалізація нориць. З метою попередження рецидиву захворювання необхідно
радикальне їх видалення та в ході операції доцільно провести ультразвукову коагуляцію тканин
основи операційної рани, що дозволяє отримати
в майбутньому добрі результати хірургічного
втручання.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ФІТОПРЕПАРАТУ – НАСТОЮ ЛИСТОВИКА СКОЛОПЕНДРОВОГО
ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕЦИДИВІВ У ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ РИНОСИНУСИТОМ
Хронічний риносинусит (ХРС) займає одне з ведучих місць в структурі ЛОРзахворювань. Причини його виникнення різноманітні, до яких відносяться імунологічні відхилення організму, алергія, інфекційний фактор,
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порушення аеродинаміки порожнини носа, неадекватне лікування гострого синуситу та інше.
В США 14% населення хворіє ХРС, на лікування якого витрачаються колосальні кошти (M.
Pentilla, 1995; M. Kaliner et al., 1997).
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Не дивлячись на існування в даний час
великого вибору методів консервативного лікування хворих з ХРС, ця проблема залишається
актуальною в сучасній отоларингології. Тому
пошук та використання нових ефективних лікарських засобів, в тому числі фітопрепаратів є
важливим. Фітопрепарати давно вже доказали
свою ефективність в лікуванні цілого ряду захворювань дихальних шляхів, маючи протизапальну, муколітичну і мукокінетичну дію.
На протязі більше 30 років нами в комплексній терапії хворих з ХРС застосовується
настій рослини листовика сколопендрового
(ЛС), який в народі називають турів язик, що
представляє собою багаторічну папороть родини аспленійових і росте в затінених кам’янистих
гірських місцях Карпат, Криму, на Поліссі. В
народній медицині ЛС використовується як відхаркуючий, пото-, сечогінний, в’яжучий і кровоспинний засіб. Настій з листя ЛС вживають
при хронічних захворюваннях бронхо-легеневої
системи, шлунково-кишкового тракту, печінки,
нирок та інших недугах. Хімічний склад рослини ще досконало не вивчений. Вона містить гормоноподібну речовину, є також амінокислоти
(y-метилоксиглютамінова
і
уметилглютамінова), леукодельфінідин тощо.
Спосіб його застосування: 1 столову подрібненого листя ЛС настоюють 2 години на 300
мл окропу і п’ють по 100 мл 3 рази на добу дорослим і 50 мл дітям протягом 1 місяця. Повторюють курс лікування через 3 місяці і при потребі знову через 3 місяці. Одночасно настій вводиться нещільним тампоном в порожнину носа
на 2-3 години протягом 1 місяця.
Під нашим спостереженням за останні 10
років знаходилося 45 хворих з ХРС, із них 15

дітей віком від 14 до 18 років. Контрольну групу
складали 20 хворих. Тривалість захворювання
коливалась від 4 до 7 років. Частота загострень
була від 3 до 8 разів на рік. Діагноз захворювання встановлювався на основі анамнезу, скарг
хворих та даних клінічного обстеження і рентгенографії приносових пазух. В більшості випадків (73,4%) процес локалізувався у верхньощелепних і решіткових пазухах. Клінічна картина
захворювання характеризувалася значним утрудненням носового дихання, періодичним чханням та слизово-гнійним виділенням з носа,
в’ялістю, головною біллю, порушенням сну і
нюху. При передній риноскопії нижні носові
раковини набряклі, прохідність знижена, слизова оболонка мала синюшний відтінок, було видно скупчення серозно-слизових виділень.
Ефективність лікування оцінювалася по
результатах клінічної динаміки симптомів захворювання. У більшості хворих вже в кінці
лікування зникали скарги та відновлювалися всі
функціональні показники носа. При обстеженні
хворих через 3 місяці отримано добрі результати лікування у 88,5%, через 1 рік – у 82,6% і через 2 роки – у 78,5% випадках. Частота щорічних загострень знизилася до 1-2 разів, а їх тривалість – до 1 тижня, замість 3-4. Повне одужання наступило у 68,4% хворих.
Таким чином, використання фітопрепарату – настою листовика сколопендрового в комплексному лікуванні хворих ХРС приводить до
відновлення функціонального стану порожнини
носа і приносових пазух та стійкої, довготривалої ремісії захворювання, добре переноситься,
скорочує строки лікування, економить кошти
пацієнта і заслуговує на запровадження методу
в практику.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
РОЛЬ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
В ЕТІОЛОГІЇ І ПАТОГЕНЕЗІ ХРОНІЧНИХ СЕРЕДНІХ ОТИТІВ У ДІТЕЙ
Хронічні середні отити (ХСО) є тяжкою і
складною патологією дитячого організму, яка ізза внутрішньочерепних ускладнень може загрожувати їхньому життю. Важливість даної проблеми дещо недооцінюється і продовжує залишатися актуальною. Вона не може бути вирішена лише лікуванням ХСО.
Клінічними дослідженнями доведено, що
основною причиною виникнення патологічних
процесів в середньому вусі є часті і тривалі за-
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хворювання верхніх дихальних шляхів. Важливе
значення, звичайно, мають анатомо-фізіологічні
особливості будови слухової труби та середнього вуха у дітей. Необхідно враховувати також
імунологічний стан, алергію, сімейний анамнез
захворювання вух та ряд інших факторів схильності до виникнення отитів у дітей.
Нами всебічно і цілеспрямовано вивчено
53 дітей з різними формами ХСО (45 – хронічним мезотимпанітом, із них 39 одностороннім і
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6 двостороннім; 8 – хронічним епітимпанітом, із
них 5 одностороннім процесом). Вік дітей був
від 7 до 18 років. Дівчат було 21, хлопців – 32.
Давність захворювання коливалася від 4 до 7
років. Контрольну групу склали 20 практично
здорових дітей.
Діагноз захворювання встановлювали на
основі вивчення скарг, анамнезу, клінічних, рентгенологічних (дослідження порожнин середнього вуха і приносових пазух), лабораторних
даних, визначення функції слухової труби і детального ЛОР-огляду дітей. У більшості дітей в
ранньому дитинстві був несприятливий преморбідний фон: недоношеність, перинатальна патологія, штучне вигодовування, гіпотрофія, діатези тощо. Діти мали часті ГРВІ, які у третини
випадках ускладнювалися гострим одно- чи
двобічним отитом. У 14 дітей батьки в дитинстві також мали хвороби вух.
При бактеріологічному дослідженні гнійних виділень з вух у дітей з ХСО виявлялися
стафілококи в 70,5% випадках, причому патогенні – в 48,8%, синегнійна палочка – в 9,3%,
протей – в 6,4%, гемолітичний стрептокок – в
5,7%, кишкова палочка – в 4,5%, грибки роду
Кандіда – в 3,6%. Монокультури виділено у
78,4% випадках, мікробні асоціації – в 12,9%.
Ріст мікрофлори не виявлено у 8,7% випадках. З
порожнини носа висівалися переважно стафіло-

коки: золотистий, гемофільний та епідермальний. У більшості випадках мікрофлора порожнини носа і вух не співпадала. Чутливість мікрофлори до антибіотиків, в основному, була до
цефалоспоринів, фторхінолонів і аміноглікозидів.
Дослідження показали, що у всіх хворих з
ХСО виявлено ті чи інші зміни функціонального
стану слухової труби, а також різні ураження
носа і приносових пазух (аденоїдні вегетації у
15 хворих, хронічний риніт – у 12, риносинусит
– у 8 хворих, викривлення перегородки носа – у
6, хронічний алергічний цілорічний риніт – у 5,
гіпертрофія задніх відділів носових раковин – у
3). При однобічному ХСО патологія носа і приносових пазух була виявлена у 92,6% випадках
на стороні ураження вуха.
Таким чином, ХСО доцільно розглядати
не тільки, як захворювання середнього вуха,
який має, в основному, тубарне походження, але
і як риногенне вушне ускладнення. Характер
патологічних змін носа і приносових пазух дозволяє говорити про необхідність всебічного їх
дослідження, а виявлені відхилення своєчасно
та активно лікувати, як з метою відновлення
анатомо-функціонального стану порожнини носа і першого етапу лікування ХСО, так і з профілактичною мірою по запобіганню розвитку
ХСО на майбутнє.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ОБГРУНТУВАННЯ КРІОЛІКУВАННЯ
ДЕКОМПЕНСОВАНОГО ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ У ДІТЕЙ
Захворюваність дітей хронічним тонзилітом (ХТ) залишається досить високою. Це обумовлено рядом відомих негативних факторів
впливу на дитячий організм.
Піднебінні мигдалики (ПМ) мають лімфоепітеліальну будову і приймають активну участь
в процесах загальної адаптації та імунологічного захисту організму людини. В них здійснюється інформація організму про антигенний склад
навколишнього середовища. При розвитку ХТ в
мигдаликах виникають значні морфологічні
зміни, які приводять до зниження та втрати ними бар’єрної функції. Окрім етіологічних факторів, важливим компонентом в патогенезі ХТ є
стан місцевої і системної імунологічної реактивності. Наявні в піднебінних мигдаликах первинні і вторинні крипти (лакуни) інфікуються
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патогенною мікрофлорою, виникає запальний
процес. Стінки крипт набрякають, розширяються, деформуються та утворюється і скупчується
в них гнійний детрит, який стає джерелом інфекції для організму дитини. Епітеліальні клітини
лакун мигдаликів втрачають свою імунокомпетентну властивість. Через зміну клітинного
складу і самої будови лімфоїдної тканини, розростання сполучної, утворення кіст, порушується дренажна функція лакун ПМ. Покривний епітелій ПМ десквамується, утворюються поверхневі виразки. Тобто, в ПМ відбуваються різноманітні патоморфологічні зміни, характерні для
запального процесу. Не дивлячись на велику
кількість різних методів лікування ХТ, без врахування локальних змін в ПМ, не можна добитися стійкого одужання хворого.
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Нами, на протязі більше як 30-и років, успішно використовується при ХТ у дітей кріолікування. Кріовплив на ПМ проводиться з допомогою апарату КАО-02. Спостереження охоплює біля 2 тисяч хворих дітей з ХТ. Позитивний
терапевтичний ефект через рік був у 81,7% випадках. Через 2 роки досягнутий ефект зберігався у 78,5%, через три роки – у 73,4%, через 5
років і більше – у 70, 3% випадках.
При кріотонзилотомії відбувається відторгнення частини мигдаликів, зменшення їх в
розмірі, відкриваються лакуни і стають вільними від патологічного вмісту, що відновлює їх
дренажну функцію. Численними експериментальними і клінічними дослідженнями встановлено, що кріотонзилотомія супроводжується вираженим стимулюючим та імунокорегуючим
ефектом, приводить до нормалізації нервової
трофіки ПМ, покращує функціональний стан
вегетативної нервової системи, значно підвищуються показники неспецифічної резистентно-

сті організму, нормалізується функціональна
активність Т- і В- клітинної системи імунітету.
Одночасно при цьому знижується сенсибілізація
організму до бактеріальних і тканинних антигенів. Відновлюються порушені показники місцевого імунітету не тільки мигдаликів, але в цілому і слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. Важливим є те, що при кріолікуванні у дітей
зберігаються ПМ, які, як відомо, відіграють значну роль в місцевому і системному імунітеті.
Отже, використання кріолікування декомпенсованих форм хронічного тонзиліту у дітей є
високоефективним органозберігаючим методом,
який дозволяє отримати стійкі позитивні результати у віддаленому періоді та суттєво скоротити
захворюваність дитячого населення цією патологією. Кріодія на ПМ при ХТ має інтегральний
вплив на цілий організм хворої дитини. Метод
простий в користуванні, безкровний, не дає
ускладнень, що дозволяє більш широко його використовувати в практиці отоларингологів.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2014

Ф.Д. ЕВЧЕВ, В.В. ГАЕВСКИЙ, А.Ф. ЕВЧЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ЭЛЕМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РАК ГОРТАНИ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Больше 200 лет назад было отмечено, что
рак поражает чаще всего орган уже ранее отягощенный тем или иным хроническим заболеванием, однако связь между этими двумя страданиями до настоящего времени остается спорной. Термин «предраковое состояние» применяется многими авторами, начиная с середины
прошлого века, однако в различном, большей
частью неопределенном значении.
Еще в 1937 г. П.А. Герцен писал, что «рак
может развиться лишь на патологически измененных тканях при особом совпадении других
факторов. К предраку следует отнести те заболевания, которые приводят к раку или переходят в рак».
Классически принято считать, что к группе заболеваний гортани, которые часто переходят в рак, следует отнести папилломы, лейкоплакия, гиперкератоз и пахидермию. Раньше считалось, что эти заболевания присущи в основном для пожилого возраста и возникают они
после длительных воспалительных процессов.
Однако во второй половине XX столетия отмечалось значительное возрастное омоложение.
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К морфологическим элементам предрака
относят пролиферативные явления в эпителии,
ускоренный митоз, атипию клеток и их неравномерное расположение, образование идущих
вглубь тяжей, реактивные явления со стороны
сосудистого аппарата. Известно, что наличие
таких изменений еще не предрешает перехода в
рак и процесс все еще может остаться доброкачественным или даже подвергнуться обратному
развитию. Однако в совокупности с клиническими данными такая морфологическая картина
должна быть особо учтена при выборе способа
лечения.
Следует также учитывать действие экзогенных и эндогенных раздражающих факторов,
которые способствуют ускорению процесса перехода выше описанного состояния в рак. К экзогенным факторам относят злоупотребление
голосом, курение, алкоголь и профессиональные
вредности. К эндогенным – доброкачественные
новообразования гортани, хронические (особенно гипертрофические ларингиты), заболевания
глотки, носа и околоносовых пазух, а также интоксикации различного генеза.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

Для выбора способа лечения особенно
следует учитывать характер роста, частоту рецидива и топическую локализацию процесса:
- при клиническом проявлении заболевания в виде упорного рецидивирования папилломы гортани, пахидермии и геперкератоза (resp.
лейкоплакия) с признаками инфильтрирующего
роста и если склонность рецидивирования происходит в одном и том же месте.
- при морфологическом проявлении элементов предрака (пролиферативные явления в
эпителии, ускоренный митоз и атипия клеток).
Несмотря на то, что морфологически не установлена G (дифференцировка) процесса, наличие у больного таких клинических и морфологических элементов требует особого внимания,
и отнести таких больных к пациентам с неопластическим процессом, а лечебная тактика должна проводиться уже как при раке.
Радикальными мероприятиями в таких
случаях является иссечение в пределах здоро-

вых тканей патологически измененную слизистую оболочку независимо от формы роста опухолевого процесса, после тиреотомии.
При таком подходе к лечению предраковых состояний можно будет, несомненно, во
многих случаях провести органосохраняющее
лечение. Правда в этой ранней стадии процесса
можно ожидать и хороший эффект от лучевой
терапии. Однако наш клинический опыт показывает, что лучевое лечение в большинстве случаев не эффективно и после всего приходится
применять хирургическое лечение, правда не
всегда уже органосохранящее.
Таким образом, совокупность клинических и морфологических признаков с инфильтрирующим ростом и с такой топической локализацией и частым рецидивом следует относить
уже к злокачественному процессу и лечебную
тактику необходимо применять как при раке
гортани.

© Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, А.Ф. Евчева, 2014

Ф.Д. ЕВЧЕВ, М.А. ЗАЙЦЕВА, В.В. ПУШКАРСКИЙ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ
С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Актуальность. Хирургическое лечение
опухолей парафарингеального пространства
(опухолей околоушной слюнной железы) является основным методом лечения. Однако течение послеоперационного периода часто осложняется функциональными нарушениями мимических мышц лица. Поэтому вопрос проведения
реабилитационных мероприятий для восстановления их функции является актуальным.
Материал и методы. Под наблюдением
находилось 17 пациентов, которые перенесли
хирургическое лечение по поводу опухолей
околоушной слюнной железы. У всех больных в
послеоперационном периоде наблюдались осложнения в виде клинической симптоматики,
которая связана с травмой веток лицевого нерва
и проявляется сглаженностью носогубной
складки, опущением угла рта, что приводит к
затрудненному приему пищи, а также потере
чувствительности по ходу иннервации.
Комплексные реабилитационные мероприятия проводили в виде амплипульса с 10%
раствором лидокаина № 10, массажа зоны нарушенной иннервации с целью восстановления
трофических процессов в зоне поражения, укрепления паретических мышц и уменьшения
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

мышечной дистонии, а также развития и совершенствования заместительных движений на
протяжении 1-5 месяцев. Однако эффективность не всегда была высокой. Поэтому дополнительно проводили ЛФК в виде пассивных и
активных упражнений. Восстановительнокомпенсаторная терапия, складывалась из пассивных и активных упражнений, которые чередовались с «отдыхом» (произвольным расслаблением мышц) во избежание утомления паретических мышц.
Методика. В области мышц воротниковой
зоны проводили следующие упражнения: полукруговые движения головой, которые изначально выполнялись в положении лежа, затем сидя и
в положении стоя. Затем движения головой вперед и назад; круговые (вращательные) движения
в кистях. Упражнение, когда кисти рук берутся
в «замок», руки вытягиваются вперед, а затем
прижимаются к груди и скрещивание вытянутых вперед рук. Эти упражнения пациент выполнял до 5 раз в сутки.
Через 10 дней включали изолированные
напряжения отдельных мимических мышц. Затем в мимическую гримасу включали несколько
мимических мышц:
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1. Надувание щек и «перекатывание» воздуха из щеки в щеку, при этом пациент помогал
себе «перекатывать» воздух указательными
пальцами обеих рук. Упражнение начинали со
здоровой стороны.
2. Упражнение с сопротивлением. Пациент прижимал ладонь к щеке и подбородку здоровой стороны и оказывал давление головой на
ладонь, затем это упражнение пациент выполнял с больной стороны.
3. Пальцами рук пациент придерживал
наружные края обеих бровей, плавно приподнимая и опуская бровь здоровой стороны 3 раза,
а затем однократно выполнял это упражнение с
больной стороны, помогая приподнять и опустить бровь рукой. Пациент закрывал глаза и зажмуривался, степень зажмуривания постепенно
увеличивал.
4. Упражнение с движением глазных яблок в горизонтальной плоскости вправо и влево,
а затем вверх и вниз.

ЛФК в области нервных окончаний и
мышц при грубых и выраженных нарушениях.
Пациента просили сомкнуть губы и, придерживая уголки рта указательными пальцами, открыть рот, выталкивая воздух через губы и максимально опуская нижнюю челюсть. Через 1-2
дня начинали проводить это упражнение с сопротивлением – натягивая уголки рта в стороны.
Через неделю пациент переходил к произношению гласных, протягивая звуки: А, О, У, И. При
этом указательным пальцем придерживал угол
рта на больной стороне. Затем еще через неделю
пациент начинал произносить слоги, при этом
важно сразу не переходить к произношению
целых слов. Пациент протягивал слоги, например: Па-Ра-Воз, И-Вол-Га.
Таким образом, проводимая комплексная
терапия у 100% больных с послеоперационной
нейропатией лицевого нерва уменьшила восстановительный период на 1 месяц, что подтвердило их эффективность.

© Ф.Д. Евчев, М.А. Зайцева, В.В. Пушкарский, 2014

А.Я. ЖЕЛТОВ, А.Д. ГУСАКОВ, А.Н. КОСТРОВСКИЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ НОСА
У ДЕТЕЙ С ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ НОСОГЛОТКИ
СТРАДАЮЩИХ ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Гипертрофия лимфоидной ткани носоглотки и экссудативный средний отит являются
одними из наиболее распространенных проблем
детского возраста. Причиной экссудативных
средних отитов и далее снижение слуха до 65%
случаев (по данным различных авторов) развиваются чаще после острых респираторных вирусных инфекций, а так же на фоне патологических в том числе рубцовых изменений в носоглотке и области глоточных устьев слуховых
труб.
В доступной нам литературе подробно
описаны различные варианты расположений
лимфоидной ткани носоглотки и их влияние на
развитие стойкой дисфункции слуховой трубы.
Однако, учитывая общую иннервации полости
носа, слуховой трубы, среднего уха, очень мало
информации о возможности развития вегетативно-ирритативного синдрома, как причины
развития ЭСО. Нарушение вегетативной иннервации приводит к развитию патологических вазомоторных изменений в слизистой оболочке
носовой полости, слуховых труб, околоносовых
пазух и выражаются в наличии извращенной,
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повышенной парасимпатической импульсацией.
(А.Л.Левин, 1964, Дроздов А.А.2006). Следовательно, восстановление равновесия в вегетативной иннервации слизистой оболочки может
явиться эффективным, патогенетически обоснованным методом лечения эсо. Постоянное раздражение патологическим содержимым или гипертрофированной лимфоидной тканью зон вегетативной иннервации от крыло-небного узла
может приводить к нарушению микроциркуляции крови в иннервируемых зонах.
Целью нашего исследования явилось:
изучить и проанализировать состояние микроциркуляции до и после раздражения слизистой
оболочки носа в обл. розенмюллеровской ямки
здоровых детей в момент осмотра и детей с гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки
страдающих экссудативным средним отитом.
Материалы и методы
В связи с этим, нами изучено состояние
микроциркуляции крови (МЦК) в слизистой
оболочке полости носа с помощью лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) у 29 детей. В
первую группу вошло 11 здоровых детей в возЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

расте 6-7 лет без признаков ринита и секреторного отита. Вторую группу составили 18 детей с
аденоидными вегетациями 2-3 степени страдающих секреторным отитом.
При исследовании МЦК СО полости носа
оценивалась общая перфузия (М) слизистой
оболочки, показатель микроциркуляции (ПМ);
среднее колебание перфузии относительно
среднего значения потока крови (σ); пульсовую
волну (ПВ); дыхательную волну (Дв); миогенную волну (Мв); нейрогенную волну (Нв); показатель шунтирования (ПШ) и данные вейвлет анализа, отражающие функциональное состояние микроциркуляции. Исследование МЦК проводилось с переднего отдела нижних носовых
раковин в течение 3-х минут в покое и после
зондирования ватником слизистой в области
расположения крылонебного узла и розенмюллеровской ямки.
Результаты. При анализе ЛДФ грамм
группы здоровых детей в покое у 12(100%) отмечено преобладание активных механизмов регуляции кровотока над пассивными. Практически отсутствует артерио-венулярное шунтирование. При оценке реакции МЦР на механическое раздражение у детей первой группы у
9(81%) отмечается увеличение перфузии, воз-

растают вклады в модуляцию кровотока амплитуд нейрогенного и миогенного компонентов.
У детей второй группы уровень показателей микроциркуляци и сигмы выше, по сравнению с первой группой. У 24(86%) усиление
перфузии СО носа носит застойный характер,
что подтверждается снижением значений миотонуса и увеличением значения сердечных колебаний. Также у этих пациентов наблюдается
выраженное шунтирование, свидетельствующее
о перегрузке капилляров СО полости носа. После механического раздражения слизистой оболочки в области розенмюллеровской ямки происходит незначительное увеличение значений
ПМ, при этом только за счет возрастания кровотока амплитуд только миогенного компонентов,
что позволяет предположить "истощение" нейровегетативной регуляции, на фоне длительного
раздражения этой рефлексогенной зоны.
Выводы: наличие постоянного раздражения патологическим содержимым при синуситах и аденоидитах или гипертрофированной
лимфоидной тканью зон вегетативной иннервации боковой стенки носоглотки, где расположены устья слуховых труб, может приводить к нарушению их функции и микроциркуляции крови
в иннервируемых зонах.

© А.Я. Желтов, А.Д. Гусаков, А.Н. Костровский, 2014

А.Я. ЖЕЛТОВ, А.Д. ГУСАКОВ, В.Ю. ТКАЧЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
СОСТОЯНИЕ НОСОГЛОТКИ ПРИ ЭКССУДАТИВНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ТРАДИЦИОННОЙ АДЕНОТОМИИ
У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ
Вопрос об этиологии и патогенеза экссудативного среднего отита в настоящее время не
решен окончательно (А.А. Славинский, Ф.В.
Семенов, 2006). В литературе ЭСО известен под
названиями серозный отит, секреторный отит,
туботимпанит, отосальпингит, экссудативный
катаральный отит, фаринготуботимпанальное
заболевание. Такое разнообразие названий одного и того же заболевания, по мнению Н.А.
Преображенского (1970), объясняется различными взглядами авторов на его этиологию и
патогенез, а также пестротой клинической картины, которая в значительной степени зависит
от стадии развития заболевания. Установлено,
что основную роль в развитии секреторного
отита играет нарушение функции слуховой трубы (Бобошко М.Ю., 2003; Гаращенко Т.И., Богомильский М.Р., Радциг Е.Ю., 2003). Ф.Н. ЗаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

вьялов, А.В. Саликов (2008) предполагают одной из основных причин эсо в детском возрасте
механическую обструкцию глоточного устья
слуховой трубы. Однако J. Sade (1994) на основании сорокалетнего своего опыта делает вывод, что механическая обструкция слуховой
трубы не может служить убедительной причиной развития ЭСО. Несмотря на эндоскопически
подтвержденную видимость обструкции слуховой трубы аденоидами у 52 (80%) детей с ЭСО,
слуховая труба остается проходимой у большинства пациентов. В доступной литературе
нами не найдено информации о развитии вегетативно-ирритативного синдрома, как возможной причины ЭСО. Всё это говорит о необходимости поиска более совершенных подходов к
пониманию причинности развития эсо, его диагностике и лечению.
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Целью и Задачей исследования являлось
изучение визуально определяемых изменений в
носоглотке после хирургического удаления
лимфоидной ткани, при которых наблюдалась
клиника экссудативного отита, а при каких изменениях она отсутствовала.
Материалы и методы. В работе представлены сведения о результатах эндоскопического исследования носоглотки 108 детей 5-7
лет, которым в прошлом произведена аденотомия традиционным способом. Время, прошедшее после аденотомии от 6-ти месяцев до 4-х
лет. Для сравнения обследованы соматически
здоровые дети 5-7 лет у которых ранее удалялась глоточная миндалина и на момент осмотра
признаков секреторного отита не отмечено. Пациенты разделены на две группы. В первую
группу вошли 79 детей, продолжающие болеть
на момент осмотра экссудативным отитом. Во
второй, группе сравнения, (29 детей), были дети
без признаков экссудативного отита.
Кроме общеклинического обследования
всем детям произведена акуметрия и аудиометрия, отомикроскопия и импедансометрия. Результаты всех исследований подтверждали наличие тугоухости кондуктивного характера и
наличие жидкости в системе среднего уха.
Из полученных результатов видно, что
рубцовые изменения носоглотки на задней её
стенке присутствуют в большей или меньшей
степени выраженности во всех случаях оперированных в прошлом детей. Визуально определяемая механическая обструкция слуховых труб
из-за рубцовых изменений устья или гипертро-

фия трубных миндалин не всегда приводят к
развитию отита. В наших наблюдениях подобное состояние имело место у 14% больных, а
вот наличие лимфоидной ткани в области купола носоглотки и розенмюллеровской ямке, а так
же наличие патологического содержимого в
этой зоне сопровождается экссудативным отитом в 67% случаев. Из 79 больных экссудативным средним отитом основной группы, оперированных в прошлом, те или иные патологические изменения в носоглотке в разных комбинациях и наряду с продолжающимся экссудативным отитом выявлены почти у всех обследованных. Обращает на себя внимание то, что все эти
изменения локализовались преимущественно на
боковой стенки носоглотки, в её «слуховой»
зоне. В контрольной группе детей, без экссудативного отита и с нормальным слухом, хотя и
были отмечены остатки лимфоидной ткани у
62%, но они преимущественно были в области
задней стенки, не препятствуя носовому дыханию и функции слуховой трубы.
Выводы
Преимущественная локализация патологических проявлений в области боковой стенки
и купола носоглотки после традиционной аденотомии приводит к постоянному раздражению
слизистой оболочки в зоне расположения крылонебного узла и развитию вегетативного синдрома, как возможной причины экссудативного
среднего отита. Это диктует необходимость изменения тактики оперативного лечения и изыскания дополнительных резервов повышения
качества аденотомии.
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, О.Г. АВРУНИН, Ю.М. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ВОЗМОЖНОСТИ РИНОМАНОМЕТРИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ИСКРИВЛЕННОЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ
Количественные исследования дыхательной функции носа имеют важное значение для
постановки правильного диагноза, выбора способа лечения и оценки его эффективности.
Хирургическое устранение затруднения
носового дыхания на современном этапе предполагает не только восстановление нормальных
анатомических соотношений в полости носа, но
и научно обоснованное прогнозирование послеоперационного функционального результата.
Нарушение проходимости полости носа
для струи воздуха, даже одностороннее, значи-
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тельно влияет на акт дыхания. Активной составляющей носового дыхания является носовой клапан. Функция передней, всасывающей,
части носового клапана нарушается при искривлении перегородки в переднем ее отделе, вызывающем изменения параметров дыхательного
цикла и физических характеристик струи воздуха.
Для объективизации клинических данных
при проведении риноманометрии и предотвращения погрешностей риноманометрической диагностики необходимо соблюдение ряда техниЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

ческих условий и алгоритма проведения исследования. Одним из наиболее важных является
получение суммарной оценки показателей обеих
половин носа.
Для оценки носового дыхания нами использовался метод задней активной риноманометрии с помощью компьютерного риноманометра для тестирования носового дыхания с
блоком перепадно-расходных характеристик
(КРМ типа ТНДА-ПРХ), который обеспечивает
регистрацию давления в обеих половинах носа,
как в передних отделах полости носа, так и в
задней его части. По данным исследования были
получены патенты на изобретение № 95018
«Способ объективного определения функции
носового клапана» от 2011 г. и патент на изобретение № 97779 «Способ планирования ринологических функционально эстетических оперативных вмешательств» от 2012 г.
Исследования в ЛОР клинике ХНМУ показали, что визуальная картина области носового клапана не характеризует его функциональное состояние. В связи с этим, нами проведено
риноманометрическое обследование 30 больных
с искривленной носовой перегородкой в передних отделах. Кроме того, пациентам проводилась компьютерная томография и эндоскопическая риноскопия. Анализ данных компьютерной

томографии показал, что значительное по размеру поперечное сечение передней части клапана носа не отражает степень затруднения носового дыхания. Поэтому, для объективизации
данных функционального состояния вентиляции
полости носа проводилась риноманометрия. У
всех пациентов исследовался суммарный объемный поток и суммарное сопротивление. С
целью уменьшения влияния на результаты замеров изменений слизистой оболочки, обусловленных отеком и носовым циклом, исследование осуществлялось через 15-20 мин после обязательной анемизации слизистой оболочки полости носа. У всех пациентов выявлено значительное снижение суммарного объемного потока и повышение носового сопротивления. Изменения потока воздуха при патологии до и после
анемизации слизистой оболочки полости носа
оставались одинаковыми.
Проведенное объективное исследование
функции носового дыхания у всех обследованных пациентов показало, что риноманометрия
является простым и удобным методом оценки
типа деформации наружного носа и внутриносовой патологии, а также позволяет объективно
определить степень нарушения функции носового дыхания, что определяет показания к объему хирургического вмешательства.
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А.С. ЖУРАВЛЕВ, О.Г. АВРУНИН, Н.О. ШУШЛЯПИНА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУР У БОЛЬНЫХ
С РЕСПИРАТОРНЫМИ ОБОНЯТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПО РЕЗУЛЬТАТОМ
ВИДЕОЭНДОСКОПИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Нарушение обонятельной функции респираторного генеза является одним из наиболее
сложных, как в отношении диагностики, так и в
плане лечения патологических состояний, которые наблюдаются у пациентов с различной патологией полости носа и параназальных синусов. В этой связи практическая доказательная
медицина подразумевает использование достоверных диагностических критериев оценки обонятельных нарушений респираторного происхождения. Являясь основными, дыхательная и
обонятельная функции осуществляются в результате тесного взаимодействия внутриносовых структур, оценка, которых возможна при
использовании видеоэндоскопии, и главным
образом компьютерной томографии (КТ).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

Целью нашего исследования явилась изучение и систематизация внутриносовых структурных у больных с респираторными обонятельными расстройствами с использованием
видеоэндоскопии и КТ.
Под наблюдением находились 38 больных с нарушением обонятельной и дыхательной функций носа в возрасте от 18 до 60 лет.
Пациенты с полипозом носа и перенесшие нефункциональные операции на околоносовых
пазухах, были исключены из исследования.Обследование проводилось с использованием комплекса клинико-анамнестических
данных и дополнительных методов исследования, включая КТ, заднюю активную риноманометрию, а также ольфактометрию. Предвари-
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тельно проводилось эндоскопическое исследование внутриносовых структур. Оценивали состояние слизистой оболочки носовых раковин
и участки гипертрофии верхней носовой раковины по ее свободному и нижнему краю. Обращали внимание на участки соприкосновения
слизистой оболочки крючковидного отростка,
носовых раковин и перегородки носа. Изучали
структуры остиомеатального комплекса. Осматривали область носового клапана. Определяли анатомические взаимоотношения четырехугольного и каудального края верхнего латерального хрящей, крыльев, премаксиллы.
При осмотре преддверия носа определяли ригидность крыльев носа, измеряли расстояние
между медиальной и латеральной ножками
нижнего латерального хряща.
По данным эндоскопических исследований у 47 % пациентов страдающих нарушением
дыхательной и обонятельной функции была выявлена деформация передних отделов четырехугольного хряща. В 18% случаях имелось сочетание искривления передних отделов четырехугольного хряща со смещением премаксиллы и
колумеллы. У 12% случаев отмечалась патологическая подвижность крыла носа, в виде коллапса крыльев носа. У 23% пациентов патологии со стороны полости носа не выявлено. В
результате проведенного анализа КТ исследова-

ний внутриносовых структур одной из наиболее
частых причин, уменьшающих доступ воздушной струи в полость носа является строение
обонятельной ямки. Выраженная асимметрия
обонятельной ямки (с разницей в большинстве
случаев в 2мм по отношению к показателям физиологического колебания) была выявлена у 17
пациентов. По данным литературы физиологические колебания объема обонятельной щели
3
могут варьировать от 0 до 3,25 мм , ширина которой в среднем составляет 1 мм. Также была
выявлена разница в глубине и ширине обонятельной ямки в передней, средней и задней третях у больных страдающих респираторными
обонятельными нарушениями.
Таким образом, проведенный анализ данных эндоскопического и КТ исследования показал, что в большинстве случаев респираторные
обонятельные нарушения обусловлены деформацией хряща в сочетании с другими анатомическими аномалиями, в частности с асимметрией обонятельной ямки (44,7% наблюдений). Поэтому важной составляющей при оценке нарушения дыхательной и обонятельной функции
должно являться исследование внутриносовых
структур, которое в последующем будет служить основанием для функционального хирургического подхода.

© А.С. Журавлев, О.Г. Аврунин, Н.О. Шушляпина, 2014

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ О МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ ГАЙМОРИТОВ
Необходимость дальнейшей оптимизации
лечебного процесса при верхнечелюстных синуситах сохраняет свою актуальность до настоящего времени. В многообразии методов и
средств лечения немаловажная роль принадлежит пункционной терапии. Проведение пункции
синуса, несмотря на определенный положительный лечебный эффект, обладает рядом недостатков. Возможно возникновение носового кровотечения, повреждение латеральной стенки
синуса, проведение «щечной» пункции. Несомненно также наличие отрицательного психологического эффекта.
В то же время, остается альтернативным
методом лечения некоторых форм острого
верхнечелюстного синусита катетеризация его
через естественное соустье.
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Нами проведено альтернативное лечение
острого гнойного гайморита с помощью катетеризации верхнечелюстного синуса у 84 больных
в возрасте от 18 до 64 лет.
Мужчин было 48 человек, женщин – 36.
Перед проведением катетеризации проводилась
оценка анатомо-физиологического состояния
полости носа: объем и форма носовых раковин,
полулунной щели, носовой перегородки. При
отсутствии аномальных анатомических изменений и деформаций под местной анестезией выполнялась катетеризация верхнечелюстного синуса адаптированной по форме тупой канюлей.
У 57 (67,8%) пациентов вхождение канюли в
полость синуса проходило свободно – без затруднений. У 27 (32,2%) при прохождении соустья возникало затруднение введения канюли,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

обусловленное наличием отека слизистой оболочки или рубцово-спаечными изменениями.
После проведения курса противоспалительной и
противоотечной терапии повторная катетеризации проходила свободно, что свидетельствовало
о восстановлении функции соустья. При подостром течении воспалительного процесса или
наличии обильного гнойного секрета в полость

синуса вводился синус-катетер. Пребывание
последнего не превышало 5-6 дней. Дальнейшие
лечебные мероприятия выполнялись аналогично
классической пункции.
Таким образом, можно сделать вывод о
целесообразности расширения диапазона полуконсервативных видов и методов лечения верхнечелюстных синуситов.

© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, 2014

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.И. ЯЩЕНКО, Е.В. ДЕМИНА, О.В. БОНДАРЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
СИНУПРЕТ В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВОВ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУИТА
Хронический риносинуит частый патологический процесс верхних дыхательных путей.
Его особенностью является неоднократное рецидивирование в определенные промежутки
времени. И обеспечение профилактики такого
рецидивирования хронического риносинуита
является важной и актуальной задачей.
В этом плане использование синупрета в
профилактике воспалительных процессов в околоносовых пазухах является интересной и перспективной идеей.
Для изучения ответных реакций организма на использование синупрета как противорецидивного средства было обследовано 50 больных в возрасте 18-60 лет с хроническим катаральным гайморитом, гаймороэтмоидитом,
фронтитом вне обострения. Они были распределены на 2 клинические группы. В І клиническую группу вошли 25 человек, которым проводилась стандартная противовоспалительная терапия. Она сочеталась с санирующим местным
лечением, физиотерапией. Кроме того, они получили курс синупрета по 1 таблетке 3 раза в
день на протяжении 14 дней. ІІ клиническую
группу составили 25 человек, которые получили
лишь традиционное лечение, рекомендуемое
при наличии хронического риносинусита вне
обострения. После окончания курса лечения

проводилось динамическое наблюдение за
больными в течении 1 года. В частности, фиксировалось количество рецидивов, состояние
полости носа, особенности рентгенологической
картины и термографии, динамика сахаринового
теста через 6 и 12 месяцев после окончания лечения.
Установлено, что в І клинической группе
количество рецидивов при контрольном осмотре через 6 и 12 месяцев было значительно
меньше, чем в группе сравнения. У них объективные признаки хронического риносинусита
практически отсутствовали, а функциональные
показатели были достоверно лучше.
Изучение динамики рентгенологической
и термографической картины показало исчезновение или стихание признаков воспаления в
околоносовых пазухах в І клинической группе.
Во ІІ группе таких благотворних изменений
изученных тестов не произошло.
Исследование двигательной функции мерцательного эпителия по данным сахаринового
теста показало аналогичную динамику.
Таким образом, использование синупрета
в профилактике рецидивов хронического риносинусита является целесообразным и может
быть рекомендован в таком качестве для практического здравоохранения.

© А.С. Журавлев, М.И. Ященко, Е.В. Демина, О.В. Бондаренко, 2014
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Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, А.Ю. ШИДЛОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
СЛУХ НА ТОНИ В РОЗШИРЕНОМУ ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ ПРИ НОРМАЛЬНОМУ
ЇХ СПРИЙНЯТТІ В КОНВЕНЦІОНАЛЬНОМУ У ХВОРИХ З ПОЧАТКОВОЮ СНП
СУДИННОГО ҐЕНЕЗУ
Численні роботи присвячено показникам
слуху на тони в конвенціональному (0,125-8)
кГц діапазоні частот при самій різноманітній
патології слухового аналізатора (СНП судинного ґенезу, шумового, радіаційного, інфекційного, ото токсичного та інших ґенезі, отосклероз,
тимпаносклероз, хронічний гнійний середній
отит та його наслідки, хвороба Мень′єра, невринома слухового нерва та ін.). Нові можливості
розкрили дослідження слуху на тони в розширеному (9-16) кГц діапазоні частот (Б.М. Сагалович, 1988; Т.В. Шидловська, 1991; Т.А. Шидловська, 1999, 2011; А.І. Розкадка, 1998; Б.М.
Сагалович, В.Т. Пальчун, 1999; Д.І. Заболотний
та співавт., 2000, 2001; М.С. Козак, 2001 та ін.).
Дослідження слуху на тони в розширеному діапазоні частот дозволило виявити ранні
порушення слуху в периферійному відділі слухового аналізатора, коли часто хворі ще не мають скарг на порушення слуху.
Мета роботи – дослідити слух на тони в
розширеному (9-16) кГц діапазоні частот при
нормальному сприйнятті їх в конвенціональному (0,125-8) кГц у хворих з початковою СНП
судинного ґенезу, а також у здорових номальночуючих осіб і провести порівняльний аналіз.
Для вирішення поставленої мети нами було проведено дослідження слуху на тони в конвенціональному (0,125-8) кГц і розширеному
(9-16) кГц діапазонах частот у 42 хворих з початковою СНП судинного ґенезу у віці від 28 до
50 років. Контролем слугували 20 молодих здорових осіб у віці від 20 до 30 років. Всього обстежено 62 особи. Аудіометричне обстеження
проводили за допомогою клінічного аудіометра
АС-40 фірми «Interacoustics» (Данія) в звукоізольованій камері, де рівень фонового шуму не
перевищував 30 дБ.
Проведені дослідження показали, що порушення слуху хвилювало менше 33,3% досліджуваних хворих. Однак за даними аудіометрії
в розширеному діапазоні частот в усіх 42 хворих
з початковою СНП судинного ґенезу мали місце
порушення слуху в розширеному діапазоні частот. В усіх досліджуваних хворих, починаючи з
11,2 кГц, мало місце достовірне підвищення порогів слуху на тони порівняно з нормою.
Аудіометричні криві носили самий різноманітній характер. У більшості досліджуваних
хворих форма аудіометричної кривої носила
практично однаковий характер, а у частини

(39,9%) на різних вухах вони іноді значно відрізнялися.
Найбільш виражене порушення слуху
стосувалося області (16; 14 і 12,5) кГц. При
цьому, найбільш виражене і найчастіше це стосувалося частот 14 і 16 кГц.
Слух на тони в області 12,5; 14 і 16 кГц у
хворих з початковою СНП судинного ґенезу
відповідно становив (28,4±4,1) дБ; (46,2±8,3) дБ
та (44,7±9,2) дБ.
Межі їх «норми» коливалися від (16,140,7) дБ в області 12,5 кГц; (21,3-71,1) дБ на частоті 14 кГц, а також (17,3-72,3) дБ – на 10 кГц.
За допомогою звичайного аудіометра такі
ранні порушення слуху не виявити.
Доцільно також прискіпливо збирати скарги у таких хворих. Нами виявлено, що майже
всі хворі з початковою СНП судинного ґенезу
(92,9%) мали нестійкий артеріальний тиск частіше із схильністю до його підвищення. 76,2%
таких хворих скаржилися на головні болі, а за
даними реоенцефалографії у них реєструвалися
явища ангіоспазму як каротидній, так і в вертебрально-базилярній системах.
Таких хворих хвилював постійний або
періодичний вушний шум. У 66,7% хворих мало
місце порушення сну. Підвищену дратівливість
відмітили 61,9%. 28,6% хворих мали скарги на
запаморочення, а 30,9% - постійну чи періодичну тяжкість в області потилиці.
Висновки.
1. Хворих з початковою СНП судинного
ґенезу на початкових стадіях її розвитку слухові
порушення турбували лише 33,3% випадків.
2. Ранніми ознаками порушення слухової
функції у хворих з початковою СНП судинного
ґенезу є стан слуху в області (12,5; 14 і 16) кГц,
який в області зазначених частот становив відповідно (28,4±4,1) дБ; (46,2±8,3) дБ та (44,7±9,2) дБ.
3. При зборі анамнезу у хворих з початковою СНП судинного ґенезу слід звертати увагу
не тільки на отологічні скарги (порушення слуху, шум у вухах постійний чи періодичний), але
і на нестійкий артеріальний тиск із схильністю
до його підвищення, головні болі, підвищену
дратівливість тощо.
4. Для раннього виявлення проявів СНП
необхідно проводити дослідження слуху не
тільки в звичайному (0,125-8) кГц діапазоні частот, а й розширеному (9-16) кГц, звертаючи увагу на частоти (12,5; 14 і 16) кГц.

© Д.І. Заболотний, А.Ю. Шидловський, 2014
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М.А. ЗАВАЛИЙ, Т.А. КРЫЛОВА, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ИММУННОРЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
АЛЛЕРГИЧЕСИМИ РИНИТАМИ
Распространенность аллергического ринита (АР) по данным различных авторов составляет от 15% до 20%, однако у детей частота диагностированных врачом случаев аллергического ринита доходит до 42%. Согласно результатам исследования, недавно проведенного в Великобритании, симптомы аллергического ринита имеются у 27% взрослого населения в возрасте от 22 до 40 лет. Эпидемиологические данные
свидетельствуют о том, что заболеваемость аллергическим ринитом растет.
Независимо от распространенности, АР
— серьезное заболевание, причиняющее значительные страдания и существенным образом
влияющее на качество жизни больного. Даже в
условиях непостоянного контакта с виновными
аллергенами, например при пыльцевой аллергии, заболевание склонно к персистированию;
тяжесть симптоматики может варьировать из
года в год в зависимости от количества пыльцы
и длительности ее воздействия во время периодов пыления. Спонтанная ремиссия заболевания
без проведения специфической терапии наблюдается редко.
Несмотря на имеющийся большой арсенал методов лечения АР, включая широкое
применение аллергоспецифической иммунотерапии (АСИТ), антилейкотриеновых препаратов
и омализумаба, добиться стойкой ремиссии у
многих больных не всегда удается.
Кроме того, существует группа больных
АР, у которых клинические проявления присутствуют при контакте с аллергеном, а кожные
пробы или уровень специфических IgE сомнительные или слабо-положительные. Чаще всего
это дети младшего школьного или подростково-

го возраста. На этой стадии АР существенное
значение, на наш взгляд, должно уделяться
профилактике и иммуннореабилитационной
терапии в санаторно-курортных условиях.
Иммуннореабилитационная
терапия
включает следующие мероприятия:
1) снижение антигенной нагрузки на организм: устранение контакта с аллергеном, гипоаллергенная диета, носовой душ, разгрузочнодиетический режим или слабительные один раз
в неделю, использование современных экосистем в условиях спелеокомплекса и галокамер;
2) выведение антигенов (аллергенов) из
организма: энтеросорбенты, подбор продуктов
питания, богатых пектиновыми веществами;
3) лечение хронических очагов инфекции:
соблюдение режима сбалансированного питания, мероприятия, направленные на устранение
суперинфекции толстого кишечника (применение биолакта с добавками лизоцима, бифидобактериями) и др.;
4) проведение аллергоспецифической иммунотерапии;
5) использование биогенных стимуляторов.
6) применение иммунопротекторов (различные бактериальные лизаты).
Основываясь на вышеуказанных принципах лечения и профилактики больных АР, мы в
своей практике проводим поэтапное лечение
таких пациентов, что позволяет добиться повышения эффективности проводимой АСИТ,
улучшения качества жизни пациентов, избежать
полипрагмазии, достигать стойкой ремиссии
АР, предотвращая развитие сопряженных заболеваний.

© М.А. Завалий, Т.А. Крылова, А.Г. Балабанцев, 2014

М.А. ЗАВАЛИЙ, А.Н. ОРЕЛ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Нарушение архитектоники полости носа
является фактором, способствующим развитию
ряду патологических состояний. Наиболее частым изменением является деформация перегородки носа. Единственным эффективным метоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

дом,
позволяющим
устранить
анатомоморфологические изменения в полости носа,
является хирургическое лечение – септопластика. В том случае, когда деформация перегородки
носа располагается в хрящевом отделе и/или
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имеет небольшую протяженность, операционная
травма слизистой оболочки, как правило, незначительна и послеоперационный период в большинстве случаев протекает без особенностей.
Процесс регенерации слизистой оболочки полости носа, в не осложнённых случаях, протекает в среднем около 10 дней.
Особый интерес представляют посттравматические деформации перегородки носа, а
также случаи, при которых происходит истончение слизистой оболочки носовой перегородки
в силу различных причин. В этом случае при
проведении хирургического вмешательства может нарушаться целостность слизистой оболочки, а послеоперационный период сопровождаться длительным образованием корок в полости
носа и формированию перфораций.
В связи с этим представляется перспективным поиск средств, способствующих ускорению регенерационных процессов слизистой
оболочки полости носа с целью предотвращения
развития послеоперационных осложнений в отдаленном периоде.
Нами проведено исследование влияния
раствора дезоксирибонуклеата натрия в виде
назальных капель на течение послеоперационного периода у пациентов, перенесших оперативное вмешательство на перегородке носа. В
наблюдение были включены пациенты в анамнезе, у которых были травмы носа и/или состояния, вызвавшие истончение слизистой оболочки
носа, что во время оперативной коррекции деформаций приводило к повышенной травматич-

ности слизистой оболочки и риску формирования ее разрывов. В предоперационном и раннем
послеоперационном периодах проиводился эндоскопический осмотр полости носа. Пациенты
были разделены на группы: наблюдения и контрольную по 10 человек в каждой. Больные в
контрольной группе получали в послеоперационном периоде стандартную терапию. В лечение
пациентов группы наблюдения был включен
раствор дезоксирибонуклеата натрия.
В группе наблюдения у всех пациентов
длительность регенерации слизистой оболочки в
послеоперационном периоде составила в среднем 10-12 дней. За этот срок полость носа полностью очищалась от серозно-геморрагических
корок, дефекты слизистой оболочки закрывались самостоятельно, что подтверждалось эндоскопическим осмотром.
В контрольной группе послеоперационный период занимал более продолжительное
время и составлял 15-17 дней. При этом отмечалось длительное образование геморрагических
корок в месте дефектов слизистой оболочки.
При удалении корок слизистая кровоточила,
была резко истончена. У одного человека через
месяц в передних отделах перегородки носа образовалась стойкая перфорация.
Результаты проведенного наблюдения позволяют сделать вывод, что применение дезоксирибонуклеата натрия способствует быстрому
восстановлению целостности слизистой оболочки перегородки носа после проведения оперативного вмешательства.

© М.А. Завалий, А.Н. Орел, А.Г. Балабанцев, 2014

В.С. ЗАЙЦЕВ, И.А. ТОКУН, А.А. НИЦЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ЭМПИРИЧЕСКИЙ ВЫБОР АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В ДЕТСКОЙ ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Одно из ведущих мест в структуре заболеваемости детей всех возрастных групп занимают острая и хроническая патология верхних
дыхательных путей (ВДП). Поскольку воспалительные заболевания этой локализации по распространенности занимают первое место в
структуре ЛОР патологии, вполне понятно, что
они являются одним из наиболее частых показаний для назначения антибиотиков. По данным
различных авторов заболевания ВДП составляют от 25 до 32% всех назначений антибиотиков.
При острых воспалительных процессах в
подавляющем большинстве случаев антибиоти-
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ки назначают эмпирически, поэтому выбор препаратов должен производиться на основе данных о преобладающих возбудителях инфекций
ЛОР органов и их восприимчивости к применяемым лекарственным средствам. Основными
бактериальными возбудителями острых инфекций в оториноларингологии являются Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae,
значительно реже встречаются Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus
aureus. Примерно такой же спектр возбудителей
наблюдается при обострениях хронических воспалительных заболеваний ВДП. При этом обЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

щей тенденцией является нарастание резистентности пневмококков к пенициллину, макролидам и гемофильной палочки к ампициллину и
амоксициллину, что связано с широким и не
всегда обоснованным назначением этих препаратов. Этим обусловлены трудности в лечении
больных оториноларингологического профиля.
Проведенный нами ретроспективный анализ историй болезни детей с заболеваниями
ЛОР органов, получавших антибиотики до обращения в клинику, выявил не всегда адекватный выбор препаратов, а также значительные
разночтения в длительности курса антибактериальной терапии (АБТ). Одной из наиболее частых ошибок было назначение антибиотиков в
первые дни или даже часы заболевания при появлении у ребенка симптомов острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ). В этих случаях антибиотики были не только неэффективны против вирусов, но и могли способствовать
развитию резистентных штаммов бактериальной
микрофлоры.
Целью нашего исследования явилась выработка оптимальных схем эмпирической АБТ у
детей с заболеваниями ЛОР органов в амбулаторных условиях с учетом их соответствия современным стандартам оказания медицинской
помощи. В ЛОР кабинете Медицинского центра
«Клиника семейной медицины» в течение 2013
г. Наблюдалось 97 детей в возрасте от 1 года 9
мес. до 15 лет, получавших в амбулаторных условиях курс АБТ по поводу воспалительных
заболеваний ЛОР органов. Распределение детей
в группы по нозологическим формам было следующим: острые риносинуситы – 48 (49,5%),
острые тонзиллофарингиты – 32 (33,0%), острые
отиты – 17 (17,5%). Критериями включения детей в указанные группы исследования было
подтверждение бактериальной природы заболевания с помощью клинических, параклинических и лабораторных методов, критериями исключения – использование системных антибиотиков в предшествующие две недели до обращения. Все дети были консультированы врачомпедиатром.
АБТ у детей проводилась по тем же
принципам, что и у взрослых. Прежде всего
учитывалась тяжесть заболевания, предшествующий (в течение месяца) прием антибиотиков
и эффективность терапии в первые трое суток.
Наряду с этим обращалось внимание на возраст
ребенка и посещение им организованных детских коллективов, т.к. у детей младше двух лет
и детей, посещающих детские ясли и сады,
больше вероятность наличия резистентных возбудителей. Выбор доз и режима дозирования
были индивидуальными.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

При легком течении синусита, отмеченного у 13 детей, назначение антибиотика потребовалось лишь у 6 (46,2%), что объяснялось сохранением симптомов заболевания более 5 дней
и тенденцией к их прогрессированию. В этих
случаях, а также при среднетяжелом течении
заболевания, наблюдавшемся у 28 детей, препаратами выбора были защищенные аминопенициллины. В качестве альтернативных антибиотиков использовались цефалоспорины и макролиды. При тяжелом течении синусита, отмеченного у 7 детей, сразу же назначались защищенные пенициллины, причем предпочтение отдавалось парентеральному, преимущественно
внутривенному введению. По мере улучшения
состояния, наблюдавшемуся на 3-4 день заболевания, переходили на пероральный прием препаратов – ступенчатая терапия. В зависимости
от клинического течения синусита длительность
курса АБТ в среднем составляла 7-10 дней.
При подтверждении бактериальной природы острого тонзиллофарингита (32 ребенка)
назначение антибиотиков было обязательным в
связи с высоким риском формирования местных
и системных осложнений. Среди местных осложнений наиболее частыми являются паратонзиллиты, среди системных – ревматизм, гломерулонефрит, васкулиты. Дополнительным основанием для назначения антибиотиков являлось
наличие в глотке у детей рыхлой лимфоидной
ткани, что создавало благоприятные условия
для скоплении в ней микробных патогенов,
главным из которых является β-гемолитический
стрептококк группы А. Препаратом выбора в
лечении детей этой группы был амоксициллин.
При выявлении у ребенка факторов риска антибиотикорезистентности назначались защищенные аминопенициллины, а у детей, имеющих
аллергию к пенициллину – цефалоспорины второго поколения.
При выявлении у ребенка острого среднего отита подход к назначению антибиотиков
был более дифференцированным. При уточненном диагнозе антибиотик назначался всегда у
детей до двухлетнего возраста, а у пациентов
более старшего возраста – только при тяжелом
течении. Препаратами выбора являлись защищенные аминопенициллины, не обладающие
ототоксическим действием. При отсутствии эффекта от стартовой терапии в течение 2-3 дней,
а также при аллергии на β-лактамы назначались
современные макролиды или цефалоспорины IIIII генерации до стихания воспалительного процесса (согласно утвержденным протоколам лечения пациентов с острым средним отитом).
Если диагноз был сомнительным, антибиотик
назначался только при тяжелом течении у детей
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до двухлетнего возраста, а у пациентов более
старшего возраста применялась тактика внимательного наблюдения. Продолжительность курса АБТ составляла в среднем 5-7 дней, при тяжелом течении – до 10 дней.
Таким образом, антибиотики являются
неотъемлемой составляющей комплексной терапии воспалительных заболеваний ЛОР органов у детей. Правильный эмпирический выбор

препарата, эффективного в отношении основных возбудителей, дозы и режим дозирования
имеют важное значение как для исхода заболевания, так и для предупреждения селекции резистентных штаммов микроорганизмов. Назначение детям антибиотиков при отсутствии четких диагностических критериев бактериальной
природы заболевания следует считать необоснованным.

© В.С. Зайцев, И.А. Токун, А.А. Ниценко, 2014

О.М. ЗАСТАВНА, В.І. ПОПОВИЧ, Р.Й. КОТУРБАШ, М.Г. АРАВІЦЬКА, Л.І. ПІЛЕЦЬКА
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
СЛУХОМОВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ
Вже з давніх часів (ІІ століття н.е.) порушення слухової функції привертали увагу вчених, філософів, лікарів, священнослужителів
тих часів. Були непоодинокі спроби лікувати,
усувати ці порушення різними методами. Проте
тривалий час порушення слуху не визнавались
причиною порушень психофізичного розвитку,
зокрема мовленнєвого. Перші висловлювання
про можливість навчання глухих дітей зустрічаються вже в творах Арістотеля. На його думку
найважливішим є орган слуху, бо він є органом
пізнання, а сам звук – провідник думки. Він відзначав, що через слухове сприймання людина
чує мову інших та закладає свою; що розумовий
розвиток, без належного оволодіння мовою, неможливий. В 1501-76 рр, в Іспанії робилися перші спроби навчання дітей писемного та усного
мовлення з використанням дактилологу. До
XVIII ст. в результаті узагальнення досвіду індивідуального навчання дітей з порушеннями
слуху, в сурдопедагогіці був прийнятий мімічний (міміко-жестикулярний) метод – мова глухонімих. І вже на початку XIX ст. в Україні почали створюватися училища (школи) для глухонімих, мережа яка поступово зростала.
На сьогоднішній день існують різноманітні методики навчання глухих і слабочуючих
дітей. За багато років вивчення адаптаційних
можливостей дітей з вадами слуху, науковці
намагалися створити ефективні методи навчання словесного мовлення. Всі ці методи розрізняють за кількома ознаками:
- формою мовлення (усна, письмова, дактильна, змішана);
- сприймання словесного мовлення (зорове, слухо-зорове, слухове);
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- основна мовна одиниця (звук, склад,
слово, речення);
- вид мовленнєвого матеріалу (семантичний, фонетичний, діяльнісний);
- ступінь наближення до природного опанування мовленням.
В Україні, спеціалізованих навчальних
закладах використовуються традиційні підходи
до навчання та виховання слабочуючих та глухих дітей. Фундаментальною системою навчання глухих усного мовлення є система Ф.Ф. Рау.
Ця система навчання усного мовлення сформувалась у 50-ті роки XX століття. Система ґрунтується на «глобальному підході» - формуванні
усного мовлення «методом цілих слів» з широким використанням письма, карток з надрукованими словами і реченнями, буквами або дактильними знаками. Поряд із традиційними загальноосвітніми закладами для слабочуючих та глухих дітей дошкільного віку, виникають і спеціалізовані
медико-педагогічні
реабілітаційні
центри. Поміж методик, які використовуються у
спеціалізованих школах, у центрах реабілітації,
існують науково обґрунтовані методики, які полягають у відмові від жестової та дактильної
форм мови, зокрема методика формування та
розвитку мовленнєвого слуху і мовленнєвого
спілкування Е. І. Леонгард. У ній використовують глобальне читання, письмову мову, але не
використовують дактильну азбуку та жестову
мову.
Слухомовленнєва технологія (Auditory
Verbal Therapy), яка використовується у США та
в Україні. Основним положенням цього методу
є навчання дітей мови на основі відновленого
слуху методом кохлеарної імплантації. ВербоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

тональна методика, розроблена спеціалістами
центра «Суваг» у місті Загреб (Хорватія) відповідає моделі розвитку дитини з нормальним
слухом. В основі лежить використання ритму
та інтонації які сприймаються на низьких частотах.
Акустико-лінгвістичний підхід (АЛП),
розроблений і апробований у ЦСР «Аврора» (м.
Київ). В основі цього методу покладено диференційоване сприймання акустичних подразників. Береться за основу не слово або фраза а береться саме звук, від звуку до складу, від складу
до слова, від слова до фрази.

Таким чином, за останні роки відбулася
еволюція засобів слухопротезування, що дозволяє найбільш повно компенсувати будь-яке порушення слуху та створити умови для розвитку
слухомовленнєвих навичок дітей з порушенням
слуху. На сучасному етапі розвитку науки та техніки відбулися революційні зміни в галузі реабілітації дітей з порушенням слуху і на сьогоднішній день діти після проведеної слухомовленнєвої
реабілітації є соціалізовані в суспільстві. Успішність здійснення корекційно-реабілітаційної роботи обумовлена спільною працею фахівців медичного та педагогічного профілю.

© О.М. Заставна, В.І. Попович, Р.Й. Котурбаш, М.Г. Аравіцька, Л.І. Пілецька, 2014

О.В. ЗОНТОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
МЕТОДИКА УДАЛЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
АУДИОЛОГИЧЕСКОЙ И КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Комплексная аудиологическая и психолого-педагогическая реабилитация детей после
кохлеарной имплантации – один из самых значимых и емких периодов всей системы проведения кохлеарной имплантации (дооперационный
период, операция и восстановительное лечение,
послеоперационная реабилитация). Прохождение всех этапов требует согласованной работы
специалистов (хирург, сурдолог, сурдоакустик,
сурдопедагог, логопед и др.), как в клинике, так
и по месту жительства пациента. В связи с недостаточным количеством специализированных
центров для реабилитации пациентов после
кохлеарной имплантации и их удаленности от
фактического места проживания большинства
пациентов – актуальным вопросом становится
их дистанционная поддержка.
Дистанционная аудиологическая и психолого-педагогическая реабилитация детей после
кохлеарной имплантации включает различные
варианты работы:
- Удаленное подключение и настройка;
- Выездные реабилитационные сессии;
- Выездные обучающие семинары для

кандидатов на кохлеарную имплантацию, пациентов после операции и специалистов;
- On-line семинары, вебинары;
- Skype-консультирование (e-mail, viber и
др. ресурсы);
- Методические материалы для самостоятельной работы в домашних условиях;
- Периодические печатные и электронные
издания;
- Видео уроки для занятий дома;
- Сайты, форумы, социальные сети;
- Материалы для специалистов (стенды,
пособия и др.).
Дистанционная поддержка помогает пациентам после кохлеарной имплантации и их
семьям, а также специалистам организовать
процесс
аудиологической
и
психологопедагогической реабилитации, при этом сокращает материальные и пр. расходы. Дистанционная поддержкатакже помогает пациентам с
тяжелыми нарушениями в условиях отсутствия
специализированных центров реабилитации по
месту жительства получать качественную помощь удаленно.

© О.В. Зонтова, 2014
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А.В. ИЛЬЧЕНКО, К.В. ГЕРЛЯНД (АВСТРИЯ, УКРАИНА)
НОВАЯ СИСТЕМА КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ SYNCHRONY ОТ MED-EL
И ДРУГИЕ СЛУХОВЫЕ ИМПЛАНТЫ
Компания Мед-Ел – лидер в области
производства слуховых имплантов – непрерывно работает над усовершенствованием имплантационных средств слухопротезирования.
Преимущества систем Мед-Ел заключаются в
введении решетки активных электродов на всю
глубину улитки, сохранении структур улитки
при введении и использовании новых стратегий обработки звука FineHearing для обеспечения натурального восприятия. В мае этого года
на международной конференции в Мюнхене
компания представила новую систему кохлеарной имплантации SYNCHRONY. Отличительной особенностью нового импланта является
магнит, который может свободно вращаться и
самовыравниваться в титановом корпусе, минимизируя крутящий момент импланта и риск
размагничивания при МРТ. Такая конструкция
позволяет проводить обследование МРТ с высокой разрешающей способностью в магнитном поле напряженностью 3,0 Тесла без необходимости удаления магнита. Магнит может
быть временно удален для уменьшения области затенения. Имплант SYNCHRONY может
быть оснащен штифтами PIN, которые обеспечивают надежную фиксацию импланта на
височной кости и уменьшают время проведения операции. Линейка активных электродов
насчитывает 10 вариантов исполнения для
достижения максимального результата при
различных строениях улики каждого отдельного пациента.

Звуковой процессор SONNET оснащен
двумя микрофонами и использует программу
обработки звука, позволяющую обеспечить направленность на собеседника, уменьшить шум
ветра и автоматически регулировать уровень
громкости. Водонепроницаемый корпус позволяет хорошо слышать в любой ситуации. Система
регистрации данных о использовании процессора
позволит аудиологу легко адаптировать настройку процессора к индивидуальным потребностям
пользователя. Увеличено время работы от двух
воздушно-цинковых батареек (675 тип) до 60
часов. Для подключения внешних источников
звука процессор оснащен телефонной катушкой,
батарейным отсеком со стандартным трехштырьковым разъемом и подготовкой для беспрововодного подключения на частоте 2,4 Ггц.
Для пациентов с частичной глухотой процессор SONNET может комплектоваться акустическим модулем для усиления низких частот
до 48 Дб, обеспечивая максимальный уровень
звукового давления на низких частотах 118 Дб в
6-ти каналах.
Для пациентов с кондуктивной и смешанной тугоухостью (пороги слуха до 65 Дб) используются другие имплантационные решения:
Vibrant Soundbridge и Bonebridge.
Таким образом, специалисты компании
Мед-Ел с помощью линейки имплантационных
продуктов стремятся дать возможность слышать
как можно большему количеству пациентов с
различными потерями слуха.

© А.В. Ильченко, К.В. Герлянд, 2014

В.В. КИЗИМ, Е.А. ЮРЕНКО, Я.В. КИЗИМ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ЛАРИНГИТОВ
НА ФОНЕ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ СУТОК
Ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) –
это патологическое состояние организма, во
время которого происходит воздействие желудочного содержимого на внепищеводные структуры. Слизистая оболочка гортани в несколько
раз чувствительнее к воздействию рефлюктата,
чем слизистая оболочка пищевода. В норме при
попадании желудочного содержимого в пище-
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вод усиливается перистальтика последнего, а
также увеличивается выработка бикарбоната,
который нейтрализует агрессивное действие
рефлюктата. В гортаноглотке подобных механизмов защиты нет, следовательно, даже один
эпизод ЛФР может вызвать патологические изменения слизистой оболочки. До настоящего
времени диагностика ЛФР зачастую затруднена.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

Диагноз ЛФР основывается на жалобах пациента, ларингоскопической картине и данных объективного исследования.В настоящее время надежным методом диагностики является суточная рН-метрия пищевода и глотки.
Цель исследования: анализ данных суточной рН-метрии у больных с хроническим
рецидивирующим ларингитом, полипами и гранулёмами гортани.
Материалы и методы. В 2010-2013 гг. под
нашим наблюдением находилось 168 пациентов,
96 (57,1%) мужчин и 72 (42,9%) женщин. Хроническим рецидивирующий ларингит наблюдался у
94 (56,0%), полипы гортани – у 40 (23,8%) и гранулемы – у 34 (20,2%) больных. Возраст больных
варьировал от 21 до 74 лет, в среднем составляя 38
лет.Помимо стандартного исследования ЛОРорганов всем пациентам проводилось внутрипищеводное рН-мониторирование в режиме регистрации 1 измерение в 2 секунды. С этой целью использовалась компьютерная система «Ацидогастрограф «АГ-1рН-М».
Результаты и их обсуждение. В группе
пациентов с хроническим рецидивирующим
ларингитом наиболее часто наблюдались гиперемия слизистой оболочки – у 67 (71,3%), гиперемия голосовых складок − у 56 (59,6%) больных и гипертрофия межчерпаловидного пространства – у 46 (49,0%) больных. Двухсторонняя локализация полипов была установлена у 5
(12,5%) пациентов, односторонняя – у 35
(87,5%), из них слева – 16 (45,7%) и справа – 19
(54,3%). Двусторонние гранулемы гортани наблюдались у 3 (8,8%) больных, односторонние,
чаще слева – у 19 (61,3%) пациентов.

Для верификации ЛФР проводилось
внутрипищеводное рН-мониторирование. Согласно 6 критериям DeMeester, у всех пациентов
показатель превосходил величину 14,72 баллов,
что свидетельствовало о наличии гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР). Из них ГЭР лёгкого
течения наблюдался у 24(14,1%) пациентов,
средней степени тяжести – у 93(55,5%), выраженный ГЭР – у 51(30,4%) больных. В группах
пациентов с полипами и гранулёмами гортани
чаще всего фиксировался выраженный ГЭР, а в
группе с хроническим рецидивирующим ларингитом – средней степени тяжести. Проведение
суточной рН-метрии у больных ЛФР выявило
существенные различия показателей в дневное и
ночное время. Кислые рефлюксы в ночное время, продолжительностью более 5 минут, фиксировались у 25 (62,5%) пациентов с полипами и у
23 (67,6%) больных с гранулемами гортани. В то
время как в группе пациентов с хроническим
рецидивирующим ларингитом отмечались менее продолжительные, но частые кислые рефлюксы, преимущественно в дневное время.
Выводы.
Полипы и гранулемы гортани чаще всего
наблюдались у пациентов с преимущественно
ночным рефлюксом.
Хронические рецидивирующие ларингиты чаще ассоциировались с дневным рефлюксом.
Суточное мониторирование рН пищевода
и глотки позволяет достоверно определить роль
ЛФР у больных с хроническими пролиферативными процессами в гортани и назначать адекватную терапию.
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Г.І. КИРИЧЕНКО, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І. В. ШЕВАГА, Т.В. ПРОЦЬ
(ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ДУБЛЯНИ, УКРАЇНА)
АКСЕФ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ
В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ У ДОРОСЛИХ
Гостре гнійне запалення середнього вуха
зустрічається доволі часто. Частота гострих середніх отитів складає 25-30% від загальної кількості захворювань вуха (Н.В. Мишенькин,
1997). Буває в будь-якому віці, але частіше це
захворювання зустрічається у дітей і людей похилого віку. Гостре гнійне запалення середнього
вуха виникає внаслідок дії бактерійної інфекції
(стрептококи, стафілококи, дифтерійна, туберкульозна палички), фільтрівних вірусів. РозрізЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

няють наступні шляхи проникнення інфекції в
слизову оболонку барабанної порожнини: тубарний; транстимпанальний; гематогенний; ретроградний. У перебігу гострого середнього гнійного отиту виділяють 3 стадії: доперфоративну;
перфоративну; репаративну або зворотнього
розвитку (одужання). Головним в лікуванні даного захворювання є адекватна антибактерійна
терапія. Завдання адекватної антибактерійної
терапії може бути успішно вирішене через ная-
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вність широкого вибору антибактерійних препаратів. Для лікування гострого середнього
гнійного отиту пропонується велика кількість
різних середників загальної і місцевої дії. Одним з таких препаратів загальної дії є цефалоспориновий антибіотик ІІ покоління Аксеф. В
інструкції по цьому препарату зазначається висока його ефективність при багатьох інфекційно
– запальних захворюваннях організму. Даний
препарат з’явився на фармацевтичному ринку
України в останні роки. Міжнародна назва цього
препарату цефуроксим.
Ми застосували Аксеф в таблетках для лікування гострого середнього гнійного отиту в
депорфоративній стадії у дорослих. Під нашим
спостереженням за період з 2010 по 2013 рр.
знаходилось 22 хворих на гострий середній
гнійний отит в доперфоративній стадії віком від
20 до 40 років. Хворі були розподілені на дві
групи: основну (12) і контрольну (10). Групи
були співставлені за віком і перебігом захворювання. Хворі основної групи отримували Аксеф
і загальноприйняте лікування, контрольної –
тільки загальноприйняте лікування. Аксеф призначався згідно інструкції: по 1 таблетці (500
мг) 2 рази на добу після їди протягом 7 днів. В
комплекс лікування входили карбогліцеринові
краплі у зовнішній слуховий хід (протягом 3
днів) та судинозвужувальні краплі в ніс.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на закладення вуха, вплив на шум у вусі,
вплив на погіршення слуху, вплив на біль у вусі
(на 4-5-й день лікування), отоскопічна картина
(стан барабанної перетинки), показники температури тіла, показники тональної аудіометрії.
При аналізі результатів лікування відмічено

більш інтенсивний регрес симптомів отиту у
хворих основної групи. Так, всі хворі з цієї групи вказували на зникнення закладання у вусі,
зникнення шуму у вусі, покращення слуху, 10%
- на зникнення, 2% - на зменшення болю у вусі
(на 4-5-й день лікування). В контрольній групі
ці показники були значно нижчими. Покращення отоскопічної картини відзначено на 4-5-й
день лікування у 9% хворих основної групи.
Гіперемія барабанної перетинки у них була відсутня. В контрольній групі покращення отоскопічної картини відмічалось на 4-5-й день лікування у 7% хворих. Температура тіла на 4-5-й
день лікування нормалізувалась у всіх пацієнтів
основної групи. В контрольній групі нормалізація температури тіла на 4-5-й день лікування
настала у 8% хворих. Показники тональної аудіометрії (зменшення кістково-повітряного інтервала на аудіограмі) на 4-5-й день лікування значно покращились у 10% хворих основної групи,
в контрольній групі зменшення кістковоповітряного інтервала на тональній аудіограмі
відмічалось у 8% пацієнтів. Стерпніть препарату Аксеф у всіх хворих була доброю, алергійних
реакцій та інших небажаних явищ не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування препарату
Аксеф в лікуванні хворих на гострий середній
гнійний отит в доперфоративній стадії підвищує
ефективність терапії хворих з цією патологією.
На підставі отриманих результатів можна рекомендувати Аксеф для лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії
як антимікробний засіб. Аксеф може поповнити
арсенал середників загальної дії, що використовуються в лікуванні гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дорослих.

© Г.І. Кириченко, Г.С. Протасевич, І. В. Шевага, Т.В. Проць, 2014

В.В. КІЩУК, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, Г.В. ШЕТМАНЮК, І.В. ДМИТРЕНКО, О.Д. БОНДАРЧУК,
К.А. ЛОБКО, Є.Д. ЗАВАДСЬКИЙ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ В ДІАГНОСТИЦІ І ЛІКУВАННЯ СКЛЕРОМИ
Для поліпшення методів діагностики і лікування хворих на склерому, в Українському
склеромному центрі (м.Вінниця) нами виконано
пошук відомих даних про рентгенологічні методи діагностики та лікування хворих на склерому
згідно електронної бази даних PubMed в період
з 1909 по 2013 рік. Знайдено 12 повідомлень, які
були опубліковані у період з 1954 по 2007 роки.
Найбільше повідомлень надійшло з США – 5
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(41,66%). По дві публікації (16,66%) надруковано у Росії і Єгипті та по одній (8,33%) у Німеччині, Польщі та Саудівській Аравії.
Перше повідомлення, у якому описана
можливість променевої терапії хворих на склерому, надійшло з Єгипту у 1954 році (Sinna I.A.,
1954). У 1960 році у російському журналі «Вестник оториноларингологии» з'явилась стаття
про близько-фокусну рентгенотерапію хворих
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

на склерому присінку носа (Bytchenko D.A.,
Gurevich E.L., 1960). Через 13 років польські
дослідники K. Ostachowska-Majewska i J.
Skolyszewski (1973) описали ефективність радіотерапії пацієнтів із раком глотки, що виник
на фоні склероми. Через рік німецькі вчені
W. Draf та J. Kutzner повідомили про ефективність променевого лікування у поєднанні з антибіотикотерапією (Draf W., Kutzner J., 1974).
Вперше про використання Rö-діагностики
склероми повідомлено у 1967 році в американському журналі «The American journal of
roentgenology, radium therapy, and nuclear
medicine», де описано рентгенологічні прояви
склероми (Feldman F. et al., 1967). Через 8 років у
журналі «The Journal of laryngology and otology»
(США) M.A.Shehata зі співавт. (1975) описують
використання радіографічних методів дослідження при склеромі різної локалізації. У тому ж
році у російському журналі «Вестник рентгенологии и радиологии» розглядається проблема
рентгенодіагностики склероми дихальних шляхів
(Litvakovskaia G.A., Shchelokova S.V., 1975). Через 6 років T.S.Becker (1981) у журналі
«Radiology» описує особливості радіологічної
картини при склеромі різної локалізації.
Радіографічному обстеженню хворих на
склерому трахеї за допомогою контрастування

присвячують дослідження єгипетські вчені H.A.
Gaafar та S.A. Helmi (1984). Ефективність поєднання ендоскопічного та радіологічного методів
дослідження стверджує H.А. Gaafar зі співавт.
(1988) у «The American journal of otology» при
діагностиці дисфункції слухової труби в т.ч.
склеромного походження.
У 1991 році E.E. Dawlatly у Саудівській
Аравії на прикладі семи пацієнтів зі склеромою
носової порожнини повідомляється про зміни
твердого піднебіння як важливу ознаку при радіологічній діагностики склероми. Остання відома публікація про доцільність радіологічного
обстеження при риносклеромі надрукована дослідниками з Каліфорнійського Університету у
2007 році (Cohen M. Et al., 2007).
Отже, згідно даних електронної бази даних PubMed можна зробити висновок про те, що
рентгенологічна діагностика має певну цінність
як допоміжний метод для визначення поширення склеромного процесу різної локалізації, особливо при поєднанні з ендоскопією. Використання ренгенотерапії у комплексному лікуванні
склероми залишається актуальною досі.
P.S. Прізвища авторів наведено у транслітерації
електронної бази даних PubMed.
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В.В. КІЩУК, О.Д. БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО, К.А. ЛОБКО, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ
(ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИМ З ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ
ТРАВМОЮ ФРОНТО-БАЗАЛЬНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ В ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ
Переломи лобної кістки складають від 5
до 15% від всіх переломів лицьового скелету.
Лікування таких ушкоджень ускладнюється наявністю інтракраніальної патології. Застарілі
традиційні методи хірургічного лікування даної
категорії хворих призводять до серйозних косметичних і функціональних порушень.
Метою наших досліджень є підвищення
ефективності надання хірургічної допомоги
хворим в гострому періоді черепно-мозкової
травми (ЧМТ).
Матеріали і методи
Під нашим спостереженням перебувало
24 хворих, яким проводилось хірургічне лікування в гострому періоді ЧМТ фронто-базальної
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

локалізації, у 7 пацієнтів був розрив твердої мозкової оболонки з ліквореєю.
Запропоноване хірургічне лікування ЧМТ
фронто-базальної локалізації в гострому періоді
здійснюється: бінадбровний розріз шкіри і
м`яких тканин, ревізія рани і визначення об’єму
хірургічного втручання. При наявності перелому мозкової стінки та розриву твердої мозкової
оболонки її ушивають з герметизацією шва губкою «ТахоКомб». Відновлюють мозкову стінку
лобної пазухи кістковими уламками. Облітерують лобно-носове співустя м’язово-окісним
клаптем. Виповнюють порожнину пазухи біокомпозитом «Синтекістка» (БКС) змішаною з
кров’ю пацієнта і антибіотиком. Формують ли-
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цьову стінку лобної пазухи, використовуючи
кісткові уламки, відтворюючи анатомічну форму лоба. Для відновлення мозкової та лицьової
стінок лобних пазух використовують збережені
кісткові уламки пацієнта. Пошарово ушивають
м’які тканини та шкіру і накладають гіпсову
асептичну пов’язку. Спинномозковий дренаж
накладають в доопераційному періоді при наявності ліквореї.
Результати та їх обговорення
У всіх пацієнтів операційна рана зажила
первинним натягом, шви зняті на 7-10-у добу.
Строки спостереження від 6 міс до 3 років. На

контрольних СКТ-грамах визначався кістковий
тип будови лобної кістки. При зовнішньому
огляді – ніжний післяопераційний рубець без
втягнень і деформацій м’яких тканин в ділянці
надбровної дуги та лобної ділянки.
Висновки
Запропонований спосіб дозволяє:
- одномоментно ліквідувати наслідки
ЧМТ, дефекти мозкового і лицьового скелету;
- застосовуючи метод в дитячій практиці
ми уникаємо повторних операцій по заміні трансплантата, так як БКС перетворюється у власну кістку, яка росте разом з кістками черепа.

© В.В. Кіщук, О.Д. Бондарчук, І.В. Дмитренко, К.А. Лобко, А.І. Барціховський, 2014

В.В. КІЩУК, І.В. ДМИТРЕНКО, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, К.А. ЛОБКО, О.Д. БОНДАРЧУК,
О.С. ЖИЖКІНА (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
МАЛОІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ СТЕНОЗІВ ГОРТАНІ ТА ТРАХЕЇ
У ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ
Мета: продемонструвати перевагу малоінвазивних методів лікування стенозів гортані та
трахеї у комплексному лікування хворих на
склерому.
Майже сто п’ятдесят років тому склерома
була описана і виділена, як самостійна нозологічна одиниця. За цей період часу було багато досягнуто у боротьбі з цим захворюванням. Але,
незважаючи на стрімкий прогрес в медичній
науці, ще нікому не вдалося вилікувати цю недугу, а отже вивчення склероми є актуальним.
Склерома – важке інвалідизуюче захворювання,
яке протікає повільно, під маскою багатьох захворювань, важко діагностується, що призводить до пізньої діагностики та лікарської помилки. Тому на сьогодні в нашому «Республіканському склеромному центрі» на базі ЛОРвідділення Вінницької ОКЛ ім. М.І. Пирогова
ми продовжуємо фіксувати все нові і нові випадки коли склерома діагностовано вперше з важким субкомпенсованим стенозом гортані та трахеї, які обумовлені рубцевими та інфільтративними процесами. І це є однією із складних проблем оториноларингології і торакальної хірургії.
За типом звуження трахеї стенози поділяються
на: мембранозні (концентричні звуження по типу мембрани); тип «web-like» (концентричні
звуження з втягненням хрящів стінки трахеї по
типу «горло пляшки»); складні змішані стенози.
В залежності від цієї класифікації визначається
лікувальна тактика стенозів. Ми використовуємо комплексний підхід в лікуванні склероми, а
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саме: антибактеріальна терапія, імуномодулююча терапія, вітамінотерапія, місцева терапія, фізіотерапія, трахеобронхоскопія з бужуванням
сенозів, зрізанням інфільтратів, вібромасажем
стенозованих ділянок, а також стентуванням
трахеї трахеобронхеальними еластичними, самофіксуючимися стентами Дюмона. Малоінвазивні оперативні втручання, являються найбільш клінічно та економічно ефективними,
особливо при умові переходу на страхову медицину, та пацієнтів із важкою супутньою патологією і людей похилого віку.
Матеріали та методи: За 5 років проліковано 38 хворих на склерому з хронічним субкомпенсованим стенозом трахеї. В 76,3% випадках (29 хворих) стеноз був розповсюджений в
трахеї на 7-12 см. Цим хворим проведено трахеобронхоскопія з бужуванням місця стенозу та
«терткою трахеї за Воячеком». Та у 23,7% випадках (9 хворих) стеноз трахеї був розповсюджений на 2-5 см. Цим хворим проведено ендоскопічне стентування трахеї стентами Дюмона.
Хворі носили стенти 3-6 місяців, після чого вони видалялись.
Результати та обговорення: За цих 5 років ми спостерігали позитивний ефект за умови,
що хворі повинні обов’язково коплексно проліковуватись планово раз на 6 місяців в умовах
клініки. Відсоток хворих , що регулярно лікуються після стентування складає 66,67% (6 пацієнтів), інша частина людей 33,33% (3 пацієнта) з
ряду причин не проходили планового лікування,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

тому рецидив стенозу трахеї у них наступав за
1-1,5 року.
Висновки: Ендотрахеальне стентування є
пріоритетним у хворих на склерому з хронічним

субкомпенсованим стенозом трахеї, за умови,
що розмір стенту буде підібрано правильно та
пацієнти виконуватимуть усі надані рекомендації.
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Е.И. КЛОЧКОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
ПРЕИНВАЗИВНЫЕ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
И ИНВАЗИВНЫЕ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЕ КАРЦИНОМЫ ГОРТАНИ.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ГРАДАЦИИ
Использование новейших методов исследования, позволяющих выявлять нарушения
экспрессии маркеров пролиферации, апоптоза,
факторов роста и межклеточных контактов в
очагах пролиферации эпителия может облегчить
диагностику его предраковых состояний. Несмотря на это традиционная световая микроскопия остается наиболее адекватным методом для
постановки правильного диагноза интраэпителиальных поражений гортани, а вопрос поиска
критериев отличия предраковых состояний эпителия и рака голосовых складок при рутинном
гистопатологическом исследовании является
актуальным. Здесь научный интерес вполне
совпадает с интересом практическим, поскольку
точное определение степени поражения эпителия позволяет эффективно использовать схемы
лечения в виде международных стандартов или
протоколов.
Многослойный плоский эпителий, покрывающий истинные голосовые складки, является
источником происхождения большинства опухолей гортани. Среди них наибольшую часть
составляют интраэпителиальные поражения
(Squamous Intraepithelial Lesion, SIL) разной
степени выраженности и плоскоклеточные карциномы. Клинически SIL описываются как хронический гиперпластический ларингит или лейкоплакия (лейкокератоз). Недавно ВОЗ(WHO)
узаконила[1] принципы европейской системы
оценки предраковых интраэпителиальных изменений, известной как Люблянская классификация эпителиальных гиперпластических поражений гортани [2,3,4].
В соответствии с принципами Люблянской классификации, SIL включают весь спектр
микроскопических изменений эпителия гортани
от доброкачественных, реактивных изменений
(простая плоскоклеточная гиперплазия и базально-парабазально клеточная гиперплазия) до
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потенциально злокачественных (атипическая
гиперплазия или “рисковый” эпителий) и карциномы insitu [2,3,4].
- Простая плоскоклеточная гиперплазия –
это доброкачественный гиперпластический
процесс с утолщением слоя шиповидных клеток, при этом базальный и парабазальный слои
эпителия остаются без изменений.
- Базально-парабазальноклеточная гиперплазия. При этом поражении наблюдается
утолщение слоя базальных и парабазальных
клеток до половины толщины эпителиального
пласта; верхняя часть эпителиального пласта
содержит правильные шиповидные клетки. Увеличенные базальные и парабазальные эпителиоциты имеют умеренно увеличенные ядра. Могут
наблюдаться редкие правильные митозы в базальном слое или возле него.
- Атипическая гиперплазия или “рисковый” эпителий. Это потенциально злокачественное поражение, характеризующееся сохранением стратификации эпителия (разделение на
слои), при котором наблюдается умеренная клеточная атипия. Клетки имеют увеличенное
ядерно-цитоплазматическое отношение (индекс). Вовлеченные в процесс эпителиальные
клетки занимают до 2/3 эпителиального пласта
и ориентированы преимущественно перпендикулярно базальной мембране. Количество митозов увеличено, они могут обнаруживаться на
разных уровнях по всей глубине поражения
эпителиального пласта. Иногда могут присутствовать дискератотические клетки. В измененной
части пласта могут выявляться два клеточных
подтипа: базальный и веретеновидный.
- Карцинома insitu. Поражение характеризуется потерей стратификации эпителия, умеренной или тяжелой атипией эпителиальных
клеток, увеличением количества митозов во
всей толщине эпителия, при этом митозы неред-
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ко бывают неправильными, патологическими.
Могут встречаться два подтипа клеток: базальные и веретенообразные.
Приводим таблицу соотношения терминов последней Классификации эпителиальных
гиперпластических поражений гортани (ВОЗ,
Любляна) и других ранее использовавшихся
классификационных систем.
Результаты клинического наблюдения
подтверждают обоснованность нового классификационного разделения эпителиальных гиперпластических поражений гортани. Доброкачественные изменения (простая гиперплазия,
базально-парабазальноклеточная гиперплазия)
сопровождаются малигнизацией у 0,9 % больных, потенциально злокачественные (атипичная
гиперплазия) подвергаются малигнизации у 11,0
% пациентов [4,5].
Опасность развития злокачественной опухоли увеличивается по мере накопления нарушений пролиферации и дифференцировки клеток
эпителия при предраковых заболеваниях гортани.

Они сопровождаются появлением клеточной
атипии, проявлением которой является ядерный
полиморфизм эпителиоцитов. Имеются различные методы оценки клеточного и ядерного полиморфизма ткани по количественным показателям
[10]. Разработанный нами объективный критерий
SF в наибольшей мере отвечает гистопатологической сущности понятия ядерного полиморфизма,
как одного из основных признаков малигнизации
эпителия. Кариометрия позволила определить
величину вариабельности ядер клеток с учетом
показателей площади (S) и фактора их формы (F)
при различных состояниях эпителия. Оценка
этих показателей позволяет достоверно различать
состояния ядер эпителиоцитов при простой гиперплазии, атипической гиперплазии и инвазивном плоскоклеточном раке гортани. Получены
дополнительные дифференциальные диагностические критерии отличия преинвазивных интраэпителиальных поражений и инвазивного плоскоклеточного рака гортани при традиционном
гистопатологическом исследовании [11].

Соотношение терминов, используемых в классификациях WHO (Ljubljana) [3], J. Reagan, M. Hamonic
[6], B. Franz, O. Neuman [7] и Bethesda system [8] (по Н.В. Данилова и соавт. [9] с изменениями)
WHO (Ljubljana, 2000)
простая гиперплазия
базально/парабазальная
гиперплазия
атипичная гиперплазия
карцинома insitu
инвазивная карцинома

J. Reagan, M. Hamonic
простая гиперплазия
дисплазия I степ.

B. Franz, O. Neumann
простая гиперплазия
дисплаз.легкой степ.

Bethesda system
low grade SIL

дисплазия II степ.

дисплаз. средней степени

high grade SIL

дисплазия III степ.
карцинома insitu
инвазивн. карцинома

дисплаз. тяжел. степени
карцинома in situ
инвазивн. карцинома

high grade SIL
high grade SIL
invasive carcinoma

В зависимости от степени дифференцировки опухоли, клеточного полиморфизма и митотической активности плоскоклеточные карциномы
гортани и гортаноглотки традиционно делятся на
хорошо, умеренно и низкодифференцированные
плоскоклеточные карциномы. Такое разделение,
хотя и без соответствующей детализации, присутствует также в классификации рака гортани и гортаноглотки по системе TNM(G). Несмотря на то,
что кератинизация опухоли наиболее часто наблюдается в хорошо и умеренно дифференцированных плоскоклеточных карциномах, этот признак не рассматривается как важный гистологический критерий приводимой градации [2]. В настоящее время принято использовать следующие
морфологические критерии разделения по степеням дифференцировки плоскоклеточного рака
гортани и гортаноглотки [4].
Степень 1 (WHOgrade 1, G1). Хорошо
дифференцированный плоскоклеточный рак.
Опухоль имеет большое сходство по клеточному составу с нормальным плоским эпителием и

64

может содержать в различных долях большие
дифференцированные плоские клетки, похожие
на кератиноциты, а также мелкие клетки базального типа, расположенные по периферии
опухолевых комплексов. Часто наблюдаются
раковые жемчужины ороговения. Митотическая
активность клеток низкая.
Степень 2 (WHOgrade 2, G2). Умеренно
дифференцированный плоскоклеточнй рак. В
опухоли определяется более выраженный ядерный полиморфизм и увеличенное количество
митозов, в том числе и патологических. Кератинизацияопухоли наблюдается реже.
Степень 3 (WHOgrade 3, G3). Низкодифференцированный плоскоклеточный рак. Эта
опухоль характеризуется преобладанием клеток
базального типа с высоким содержанием митозов, в том числе патологических, и полностью
отсутствующей или минимально выраженной
кератинизацией.
Существенным является то, что вариации
дифференцировки часто можно наблюдать в одЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

ной опухоли, однако при постановке гистопатологического диагноза следует опираться на менее
дифференцированные участки. При этом прогностическое значение традиционного разделения по
степеням дифференцировки плоскоклеточного
рака является спорным. Приводятся данные в
пользу существенного влияния на прогноз заболевания степени дифференцировки опухоли [12,13],
имеются и противоположные мнения [14]. По нашим данным от степени дифференцировки опухоли зависят непосредственные результаты лечения
больных раком гортани. Оценка степени регрессии опухоли и лечебного патоморфоза показала,
что более устойчивыми к полихимиотерапии с
применением таксанов оказались более высоко
дифференцированные гистологические варианты
плоскоклеточного рака [15].
Кроме того, можно считать общепринятым
мнение о том, что большинство плоскоклеточных
карцином гортани являются хорошо или умеренно
дифференцированными, в то время как большинство карцином гортаноглотки имеют умеренную
или низкую степень дифференцировки.
В гортани и гортаноглотке встречаются
еще несколько других вариантов плоскоклеточ1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Barnes L, Eveson JW, Reichart PA, Sidransky D, eds.
World Health Organization Classification of Tumors:
Pathology and Genetics of Tumors of the Head and
Neck.- Lyon, IARC, 2005.
Hellquist H, Cardesa A, Gale N, Kambic V, Michaeis
L. Criteria for grading in the Ljubljana classification of
epithelial hyperplastic laryngeal lesions. A study by
members of the working group on epithelial hyperplastic laryngeal lesions of the European Society of Pathology // Histopathology – 1999 – V.34 – P.226-233.
Gale N, Kambic V, Michaels L. et al. The Ljubljana
classification: a practical strategy for the diagnosis of
laryngeal precancerous lesions // Adv. Anat. Pathol. –
2000 – V.7 – P.240-251.
Gale N, Zidar N. Tumors of the larynx and hypopharynx //Cancer Grading Manual / Damjanov I, Fan F,
eds. – Springer, 2007 – P.19-22.
Аничков Н.М. Новое в учении об инвазии опухолевых клеток // Арх. пат. – 2004. – Т.66, №1. – С.59-63.
Reagan JW, Hamonic MJ. Dysplasia of the uterine cervix // Ann. N. J. Acad. Sci. – 1956. – V.63, N6. – P.
1236-1244.
Franz B, Neumann OG. Leukoplakien des Kehlkopfes.
Histologisch-zytologische Klassifizierung // Laryngol.
Rhinol. Otol. – 1978. – Bd.57, N5 – S.428-433.
Solomon D, Davey D, Kurman R. et al. The 2001 Bethesda system: terminology for reporting results of cervical cytology // J.A.M.A. – 2002 – V.287, N16 –
P.2114-2119.
Данилова Н.В., Андреева Ю.Ю., Мальков П.Г.
Предраковые изменения эпителия шейки матки:

ного рака, таких как бородавчатый рак, веретеноклеточный, базалоидный, папиллярный, лимфоэпителиальный, аденоидный плоскоклеточный и аденосквамозный раки. Эти опухоли
имеют сходство с такими же опухолями других
локализаций области головы и шеи. Их выделение представляется важным, так как большинство из них являются отдельными клиникопатологическими единицами с различным прогнозом. Например, базалоидный, аденосквамозный и лимфоэпителиальный являются более
агрессивными, чем обычные плоскоклеточные
раки. Меньшую агрессивность демонстрируют
верукозный и папиллярный раки, которые имеют более благоприятный прогноз.
В заключение следует отметить, что опыт
использования описанного разделения преинвазивных интраэпителиальных поражений и инвазивных плоскоклеточных карцином гортани по
степени их дифференцировки при традиционном гистопатологическом исследовании позволяет рекомендовать его применение для стандартизации морфологической диагностики и
унификации результатов научного исследования.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

терминология и принципы дифференциальной диагностики //Арх. пат. – 2010. - №4. – С.12-16.
Галахин К.А., Болгова Л.С., Лобода В.И. Общие
принципы морфологической диагностики злокачественных опухолей // Справочник по онкологии /
Шалимов С.А., Гриневич Ю.А., Возианов А.Ф. – К.:
Здоров’я, 2008 – С.29-39.
Клочков Є.І., Савченко Т.Д., Заболотний Д.І. Кількісні морфологічні аспекти передракових гіперпластичних уражень гортані // Укр. журн. малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2011. – Т.15, №2. –
С.41-42.
Wiernik G, Millard PR, Haybittle JL. The predictive
value of histological classification into degrees of differentiation of squamous cell carcinoma of the larynx and
hypopharynx compared with the survival of patients //
Histopathology – 1991 – V.19 – P.411-417.
Janot F, Klijanienko J, Russo A. et al. Prognostic value
of clinicopathologic parameters in head and neck
squamous carcinoma: a prospective analysis // Br. J.
Cancer. – 1996. – V.73. – P. 531-538.
Chiesa F, Mauri S, Tradati N. et al. Surfing prognostic
factors in head and neck cancer at the Millennium //
Oral. Oncol. – 1999 – V.35 – P. 257-265.
Лукач Э.В., Сережко Ю.А., Клочков Е.И. и др. Непосредственные результаты неоадъювантной полихимиотерапии паклитакселом больных раком верхних дыхательных путей // Вестник РОНЦ им. Н.Н.
Блохина РАМН – 2009 – Т.20,№2 (прил.1) – С.115116.

© Е.И. Клочков, 2014

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

65

Е.И. КЛОЧКОВ, Ю.А. СЕРЕЖКО (КИЕВ, УКРАИНА)
МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ESMO
ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХОНДРОСАРКОМ
Разработанные ведущими экспертами Европейского Общества Медицинской Онкологии
(ESMO) и утвержденные координационным комитетом ESMO рекомендации (Athanasou N и
соавт., 2010), направлены на улучшение качества медицинской помощи онкологическим больным. Они широко используются практикующими врачами-онкологами в большинстве европейских стран, а в некоторых странах Евросоюза рекомендации ESMO утверждены в качестве
стандартных для использования в клинической
онкологической практике.
Хондросаркома одна из наиболее часто
возникающих костных сарком у подростков. В
целом частота ее встречаемости составляет 0,1
на 10 000 населения ежегодно. В других возрастных группах хондросаркома наиболее часто
выявляется в возрасте от 30 до 60 лет, соотношение мужчин/женщин – 1. Большинство хондросарком является первичными злокачественными опухолями, их большая доля имеет низкую степень злокачественности (G1), а несреднюю и высокую (G2-3).
В Классификации ВОЗ (WHO, 2002) хондросаркома (ХС) относится к хондрогенным
злокачественным опухолям кости. Выделены:
хондросаркома (9220/3), центральная, первичная
и вторичная \99220/3), периферическая (9221/3),
мезенхимальная
(9240/3),
светлоклеточная
(9242/3), недифференцированная (9243/3). Рубрикация отвечает МКБ-10.
Большинство хондросарком имеют типичный вариант строения, более редкие варианты представлены мезенхимальной и светлоклеточной хондросаркомой. В редких случаях может наблюдаться агрессивное течение высоко
злокачественной опухоли с плохим прогнозом,
так называемой недифференцированной хондросаркомы. Большинство хондросарком имеют
один первичный очаг, но могут встречаться и
множественные первичные поражения у больных с множественной остеохондросаркомой и
энхондроматозом.
Диагноз и стадирование. 1. При сборе
анамнеза следует обратить внимание на такие
симптомы как интенсивность и длительность
жалоб, например, ночную боль. Недавние травмы
не исключают злокачественную опухоль и не
должны препятствовать соответствующим диагностическим процедурам. Все пациенты должны
пройти полный медицинский осмотр. Особое
внимание следует уделить размеру, консистен-
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ции опухоли, ее расположению, отношению опухоли к кости и наличию локорегионарных лимфатических узлов. 2. Вероятный диагноз опухоли
кости, скорее всего, коррелирует с возрастом. До
5-тилетнего возраста деструктивные поражения
кости обычно вызывает метастатическая нейробластома или эозинофильная гранулема; в возрасте старше 5 лет – чаще возникает первичная саркома кости; после 40 лет вероятнее всего наличие
метастаза или миеломной болезни. 3. На первом
этапе диагностики выполняются обычные рентгенограммы костей в двух проекциях. КТ должна
использоваться только в случае диагностических
проблем или сомнений, чтобы более четко визуализировать кальциноз, периостальный остеогенез, корковую деструкцию и вовлечение мягких
тканей. Когда злокачественное новообразование
не может быть исключено по результатам рентгенографии, следующий этап – это МРТ кости,
которая является лучшей методикой для локального стадирования. 4. Для исключения отдаленных метастазов и общего стадирования, необходимо выполнить рентгенографию грудной клетки
и КТ; наличие лимфоузлов небольшого размера
не является специфичным для злокачественного
заболевания. 5. Для определения стадии и оценки
эффективности лечения используют МРТ всего
тела и ПЭТ. Соответствующие дополнительные
исследования и биопсия должны быть выполнены в отношении любых локализаций, подозрительных на злокачественный процесс, так как
точное установление стадии болезни определяет
лечение и исход основного заболевания. 6. При
хондросаркомах МРТ с внутривенным контрастированием может указать более точную локализацию для выполнения биопсии.
Биопсия. 1. При подозрении на первичную
злокачественную опухоль кости должна быть
выполнена биопсия, которая должна осуществляться в специализированном центре опытным
хирургом при участии рентгенолога. 2. При выполнении биопсии следует придерживаться ряда
принципов: обеспечивать минимальную контаминацию нормальных тканей; для повышения
точности исследования биопсию брать под контролем ультразвука, рентгенографии или КТ;
образцы тканей должны быть взяты для цитологического и обязательно гистологического исследования; центральный образец опухоли должен быть заморожен для проведения дальнейших
углубленных исследований; образцы тканей
должны изучаться опытными гистопатологами;
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при этом, направление на гистопатологическое
исследованиедолжно содержать достаточно подробную информацию для морфолога, включая
локализацию опухоли и радиологический дифференциальный диагноз. 3. Перед выполнением
биопсии желательно установить стадию поражения. Важное преимущество определения стадии
поражения до выполнения биопсии – возможность выбора места взятия биопсии, принимая во
внимание последующее хирургическое лечение с
применением органосохраняющей операции. Визуализирующие методы исследования могут
также указать наиболее характерную часть поражения.4.Эксцизионная биопсия противопоказана
во всех случаях, которые предполагают злокачественное поражение, потому что иссечение без
соблюдения онкологических принципов чистоты
краев раны, контаминирует больше ткани, чем
допустимо. При злокачественных опухолях биопсийный ход следует рассматривать как контаминированный опухолевыми клетками. Чтобы
избежать местного рецидива он должен быть
удален вместе с опухолью, включая возможные
каналы, через которые были помещены дренажи.5.Материал должен быть быстро, в идеале в
течение получаса, доставлен для морфологического исследования; после получения и перед
фиксацией в формалине могут быть взяты отпечатки опухолевой ткани. Ткани и клетки должны
быть заморожены. Еще один вариант заключается в создании первичных клеточных культур для
цитогенетического исследования. Для криоконсервации и дальнейшего молекулярного изучения опухолевых образцов необходимо подписание информированного согласия пациента.
Морфология. В морфологическом заключении должен быть зарегистрирован характер
тканевых образцов, таких как пункционная биопсия, кюретаж, иссечение и др. При необходимости следует декальцинировать материал биопсии. Морфолог должен получить исчерпывающую информацию, касающуюся клинической/радиологической оценки опухоли, интраоперационные данные, а также получал ли пациент дооперационную химиотерапию. В морфологическом заключении должны быть описаны
гистологические особенности опухоли, тип и
подтип опухоли в соответствии с последними
критериями ВОЗ. Должны быть детально зарегистрированы результаты вспомогательных исследований, например, иммуногистохимических. Опухоль должна быть классифицирована с
использованием кодов МКБ-10 или SNOMED.
Гистопатологическая градация хондросарком по степени их злокачественности основана на оценке клеточности, цитологической
характеристике хондроцитов и клеточной акЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

тивности опухоли (Fletcher C.D. и соавт., 2006;
Gatalica Z. и соавт., 2007). Некрозы как правило
выявляются при высоко злокачественных опухолях. Хондросаркомы принято делить по степени злокачественности на 3 группы. Порядка
60 % этих опухолей имеют низкую степень злокачественности, 35 % - среднюю степень и 5 %
являются высоко злокачественными.
Степень 1 (WHO grade 1, G1) Высоко
дифференцированная хондросаркома. Признаком такой опухоли является хорошо развитый
хондроидный матрикс, что сопровождается низкой клеточностью, которая тем не менее выше,
чем в типичных энхондромах. Ядра хондроцитов мелкие округлые интенсивно окрашенные.
Могут наблюдаться более крупные ядра с хорошо заметными ядрышками. Отмечаются участки
с умеренным ядерным полиморфизмом, который не является индикатором более высокой
злокачественности, пока не увеличивается клеточность опухоли и митотическая активность.
Чаще края опухолевых комплексов имеют неправильный контур, инфильтрированы. Все
светлоклеточные хондросаркомы рассматриваются как низко злокачественные опухоли.
Степень 2 (WHOgrade 2, G2). Умеренно
дифференцированная хондросаркома. Эти опухоли имеют повышеннуюклеточность. Ядра
клеток вдвое больше в размерах по отношению
к нормальным хондроцитам. Имеются отдельные митозы (1-2 на 10 полей зрения при большом увеличении микроскопа). Ядра имеют неправильные контуры и выглядят либо гиперхромными, либо вакуолизированными с отчетливо определяющимися ядрышками. Определяются двухядерные клетки. Повышенная клеточность особенно хорошо заметна на периферии
долек опухоли.
Степень 3 (WHOgrade 3, G3). Низкодифференцированная хондросаркома. Эта опухоль
характеризуется особенно высокой клеточностью и демонстрирует митотичесую активность
выше 2-х на 10 полей зрения микроскопа при
большом увеличении. Высокая клеточность и
плеоморфизм могут скрывать хондроидную
природу некоторых из этих опухолей. Ядра гиперхромные, содержат ядрышки и демонстрируют выраженный полиморфизм. Могут присутствовать также причудливые многоядерные
клетки. Мезенхимальную хондросаркому и недифференцированную хондросаркому принято
относить к опухолям высокой степени злокачественности и они включаются в эту группу.
Деление хондросарком по степени их злокачественности коррелирует с иммуногистохимическим выявлением маркера пролиферации
MIB-1 (Rizzo M. и соавт., 2001). Выявление от-
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клонения от нормального хромосомного набора
и так называемой “степени злокачественности
ДНК” (DNAmalignancy grade) служит независимым прогностическим критерием (Herget G.W. и
соавт., 2000), который может использоваться
для оценки течения заболевания у пациентов с
хондросаркомой.
Оценка степени риска. Большинство хондросарком представляет собой безболезненную
опухоль. Боль в месте поражения может быть
индикатором злокачественного развития. Гистопатологическийдифференциальный диагноз между доброкачественной энхондромой или остеохондромой и хондросаркомой низкой степени
злокачественности может вызывать определенные затруднения. Неблагоприятный прогноз, определяемый устойчивостью к стандартному лечению (лучевая терапия и химиотерапия) имеют
неоперабельные, а также местно распространенные и метастатические высоко диференцированные хондросаркомы. Вместе с тем прогноз зависит от гистологической оценки опухоли. Гистологическая классификация порой подвергается
различной интерпретации, при этом хондросаркомы со II и III степенью злокачественности часто объединяют в одну группу. При хондросаркомах I степени злокачественности нет 100%-ной
выживаемости, главным образом из-за местных
рецидивов или после перерождения опухоли в
высоко злокачественную. Недифференцированные хондросаркомы более агрессивны и часто
метастазируют, чем в значительной степени определяется их неблагоприятный прогноз.
Лечение. Хирургическое лечение должно
проводиться только после адекватного определения стадии болезни. В зависимости от гистологического варианта опухоли лечение может
начинаться с химиотерапии. Значение лучевой
терапии при хондросаркоме ограничено, но может быть необходимо в отдельных случаях или
с паллиативной целью. Отличные результаты
были получены при хондросаркоме костей черепа с использованием протонного пучка. Частота локального контроля достигала 80-90 %.
Рекомендации по специфическому лечению. Определение варианта хондросаркомы является трудной задачей и мнения варьируют
даже среди экспертов. Опухоли хряща низкой
степени злокачественности вряд ли будут метастазировать, но могут давать локальные рецидивы. Центральные хондросаркомы I степени злокачественности в длинных костях конечностей
могут быть излечены кюретажем с или без адъювантного воздействия (например, фенол, криотерапия) с высокими шансами на успех. Пери-

ферические хондросаркомы низкой степени
злокачественности (являющиеся результатом
остеохондром) должны быть резецированы с
захватом нормальных тканей. Высоко злокачественные хондросаркомы (включая светлоклеточнуюхондросаркому) и все хондросаркомы
костей таза или осевого скелета должны быть
оперированы в объеме широкой резекции. Последние данные свидетельствуют о том, что мезенхимальные хондросаркомы могут быть чувствительны к химиотерапии, поэтому может
рассматриваться возможность адъювантного
или предоперационного вариантов ее использования. Сохраняется неопределенность в отношении чувствительности к химиотерапии недифференцированных хондросарком, однако
данный вид лечится как остеогенная саркома, но
с худшими результатами. Существует очень высокий риск местных рецидивов после иссечения
недифференцированных хондросарком. Хондросаркомы костей черепа часто бывают неоперабельными. В этих случаях может применяться
предоперационная протонная лучевая терапия с
последующей циторедуктивной операцией.
Лечение других опухолей кости. Хордома – редкое заболевание с уровнем возникновения – 0,5/на миллион населения ежегодно.
Наиболее часто она возникает в крестце или
костях основания черепа, повторяя гистологическое строение остатков хорды. Ранее для лечения хордом использовалось радикальное хирургическое вмешательство, в настоящее время
есть обнадеживающие данные о применении
высоких доз лучевой терапии с использованием пучков протонов или ионов углерода. Важно чтобы исследование проводилось в специализированных центрах, аккумулирующих опыт
в лечении этих опухолей. Хордомы редко метастазируют, но при них часто наблюдаются
местные рецидивы.
Наблюдение после проведенного лечения
предназначено для выявления местного рецидива или метастатической болезни, когда возможно проведение эффективного лечения. Наблюдение за высоко злокачественными опухолями
должно включать оценку локализации первичной опухоли и оценку функции органа в зоне
повреждения. Методы локальной оценки и
рентген/КТ грудной клетки являются рутинными. Рекомендуемые интервалы наблюдения в
случае использования химиотерапии после завершения ее курса: от 6 недель до 3 месяцев
первые 2 года; каждые 2-4 месяца в течение 3-4
лет; каждые 6 месяцев в течение 5-10 лет и после этого каждые 6-12 месяцев.

© Е.И. Клочков, Ю.А. Сережко, 2014
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Н.П. КОВАЛИК, І.В. МАЛЬОВАНА, В.М. ТКАЧУК, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА, І.О. БІЛЬ
(ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРЕБОВЛЯ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
АЕРОЗОЛЬ БІОПАРОКС В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДІТЕЙ
Проблема лікування гострого гнійного
верхньощелепного синуситу є актуальною в сучасній оториноларингології. Це зумовлено цілим рядом факторів: зниженням реактивності
організму, зростанням кількості антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяжкості риногенних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень. Тому
головним в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу, поряд з відновленням
дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи,
є адекватна антибактерійна терапія. Завдання
адекватної антибактерійної терапії може бути
вирішене через наявність широкого вибору антибактерійних препаратів. Одним з таких препаратів місцевої дії є аерозоль Біопарокс.
Ми застосували аерозоль Біопарокс в
комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу як місцевий антибактерійний і протизапальний засіб у дітей.
Ми застосували аерозоль Біопарокс в місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дорослих.
Біопарокс – це фузафунгін. Випускається у вигляді аерозолю, оромукозного і назального
спрею. Застосовується для місцевого лікування
гострих запальних процесів верхніх дихальних
шляхів як протизапальний і антибактеріальний
препарат. Використовується у дітей з 2,5 років та
дорослих: у дітей по 2 інгаляції через рот та/чи 1
інгаляції в кожний носовий хід 4 рази на день і у
дорослих 4 інгаляції через рот та/чи 2 інгаляції в
кожний носовий хід 4 рази на день. Протипоказаннями до застосування Біопароксу є: підвищена чутливість (алергія) до фузафунгіну чи будьякої з допоміжних речовин препарату; дитячий
вік до 2,5 років. З побічних ефектів часто чи дуже
часто можуть спостерігатись реакції, пов’язані з
застосуванням препарату Біопарокс (сухість в
носі чи в горлі, чхання, поколювання, неприємний присмак в роті, почервоніння очей). Бувають
також алергійні реакції (астма, бронхоспазм, диспное, ларингоспазм або едема; висипка, свербіж,
кропивка, ангіоедема; анафілактичний шок). При
виникненні алергійної реакції використання фузафунгіну не рекомендується.
Під нашим спостереженням за період з
2013 по 2014 рр. знаходилось 20 дітей хворих на
гострий гнійний верхньощелепний синусит віком від 12 до 18 років. Діти були розподілені на
дві групи: основну (10), в схему лікування яких
вводився аерозоль Біопарокс, та контрольну
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(10), які лікувались за традиційною схемою.
Групи були співставлені за віком і перебігом
захворювання.
Аерозоль Біопарокс призначався дитині 4
рази на добу по 1 інгаляції в кожний носовий
хід. В комплекс лікування включали судинозвужувальні краплі до носа, пункції і промивання верхньощелепної пазухи розчином фурациліну 1:5000 з послідуючим введенням в пазуху
розчину антибіотика, до якого виявлена найбільш чутлива виділена мікробна флора.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив на головний біль, відчуття більш
легкого перебігу захворювання, відчуття більш
швидкого одужання), риноскопічна картина (відсутність виділень в середньому носовому ході,
колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа), стан верхньощелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі). При аналізі результатів лікування
відмічено більш інтенсивний регрес симптомів
запалення верхньощелепної пазухи у пацієнтів
основної групи.
Так, 90 % дітей, що приймали аерозоль
Біопарокс, вказували на зникнення, 10 % - на
зменшення секреції з носа, 80 % - на відновлення носового дихання, 20 % - на його покращення, 90 % - на зникнення, 10 % - на зменшення
головного болю, 60 % - на відчуття більш легкого перебігу захворювання, 70 % - на відчуття
більш швидкого одужання (на 5-6-й день лікування). В контрольній групі ці показники були
значно нижчими.
Риноскопічна картина нормалізувалась на
5-6-й день лікування у 90 % пацієнтів основної
групи. Слизова оболонка порожнини носа у них
була рожевою, нормальної вологості, нормальної консистенції, без виділень. В контрольній
групі нормалізація риноскопічної картини на 56-й день лікування настала у 70 % пацієнтів.
Стан верхньощелепної пазухи (збільшення об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в
пазусі) покращився на 5-6-й день лікування у 80
% хворих основної групи; в контрольній групі
стан верхньощелепної пазухи покращився на 56-й день лікування у 70 % пацієнтів.
Аерозоль Біопарокс всіма дітьми переносився добре, алергійних реакцій та інших побічних явищ не відмічалось у жодного пацієнта.
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Таким чином, застосування антибіотика
аерозолю Біопарокс в комплексному лікуванні
дітей хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит, підвищує ефективність терапії пацієнтів з цією патологією. Отримані результати
дають підставу рекомендувати аерозоль Біопарокс для місцевого лікування дітей хворих на

гострий гнійний верхньощелепний синусит як
місцевий антибактерійний і протизапальний
засіб. Аерозоль Біопарокс може поповнити арсенал середників місцевої дії, що використовуються в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дітей.

© Н.П. Ковалик, І.В. Мальована, В.М. Ткачук, Л.А. Чортківська, І.О. Біль, 2014

Н.П. КОВАЛИК, О.В. МАЦЬКЕВИЧ, І.В. МАЛЬОВАНА, К.О. ЯШАН, І.О. БІЛЬ,
М.А. ТВЕРДОХЛІБ (ТЕРНОПІЛЬ,ЧОРТКІВ, БОРЩІВ; УКРАЇНА)
ФІКСАЦІЯ ЛИСТКІВ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ПРИ ЇЇ РЕЗЕКЦІЇ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по фіксації листків перегородки носа при її
резекції. Раніше такий аналіз не проводився.
Публікації з цього питання розпочались з 1982
року. За період з 1982 по 2012 рр. Оториноларингологами Тернопільщини по фіксації листків
перегородки носа при її резекції опубліковано 7
наукових робіт, що становить 0,63% від загаьної
кількості (1102) публікацій наукових праць оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в журналах: “Вестник оториноларингологии” (м. Москва), “Здравоохранение Туркменистана ” (м. Ашхабад), збірниках:
“Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль), Наукові записки: Щорічник (м.Київ), інформаційному
листі (м. Київ), посвідченнях на раціонізаторську пропозицію (м. Тернопіль, м.Київ) Серед
опублікованих робіт 1 стаття, 2 тез, 1 інформаційний лист, 1 оглядова праця, 2 посвідчення на
раціонізаторську пропозицію.
Г.С. Протасевич (1987) в статті “Фиксация листков прегородки носа при ее резекции”
описує розроблений власний спосіб фіксації листків перегородки носа при її резекції з використанням рентгеноплівки і марлевих кульок і відмічає переваги його перед фіксацією за допомогою звичайної марлевої тампонади порожнини носа. Г.С. Протасевич (1995) в тезах “Обгрунтування щадної методики фіксації листків перегородки носа при її резекції”, враховуючи, що
найбільш несприятливим етапом при підслизовій резекції перегородки носа є марлева тампонада носової порожнини, для фіксації листків
перегородки обґрунтовує запропоновану власну
методику фіксації листків перегородки з використанням пластинок із відбіленої рентгеноплівки як ощадливу. Дана методика булла застосо-
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вана при 137 операціях підслизової резекції перегородки носа. Г.С. Протасевич, І.А. Гавура,
Ю.Р. Івашкевич і співавтори (1997) в тезах “Результати ощадливої фіксації листків перегородки носа при її резекції” наводять результати
ощадливої фіксації листків перегородки носа
при її резекції за допомогою введення в порожнину носа пластинок з відбіленої рентгеноплівки і марлевих кульок (при 149 операціях) і для
порівняння результати фіксації за допомогою
марлевої тампонади носа (у 607 пацієнтів). Вказано на переваги ощадливої фіксації листків перегородки носа перед фіксацією за допомогою
марлевої тампонади носової порожнини.
Г.С. Протасевич (1988) в інформаційному листі “Методика фиксации листков прегородки носа при ее резекции” описує власну методику фіксації листків перегородки носа при її
резекції з використанням пластинок із відбіленої рентгеноплівки і марлевих кульок. Відмічені переваги цього способу перед фіксацією за
допомогою звичайної марлевої тампонади порожнини носа. Г.С. Протасевич (1982) в оглядовій статті “Фиксация листков носовой прегородки при хирургических вмешательствах по
поводу ее деформации” вперше детально аналізує дані літератури стосовно різних методів
фіксації листків перегородки носа при підслизовій її резекції. Г.С. Протасевич (1987) отримав посвідчення на раціонізаторську пропозицію “Способ фиксации листков прегородки
носа при ее резекции”, видане Тернопільським
медичним інститутом. Г.С. Протасевич (1987)
отримав посвідчення на раціонізаторську пропозицію “Способ фиксации листков прегородки носа при ее резекции”, видане Міністерством охорони здоров’я УРСР.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що фіксація листків переЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

городки носа при її резекції в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлена порівняно часто – в 0,63% від загальної
кількості (1102) публікацій наукових праць оториноларингологів Тернопільщини. Фіксація листків перегородки носа при її резекції описується в 1 статті, 2 тезах, 1 інформаційному листі, 1

оглядовій праці, 2 посвідченнях на раціоналізаторську пропозицію. Вважаємо, що наведені
відомості стосовно фіксації листків перегородки
носа при її резекції матимуть відповідне теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, хірургів, сімейних лікарів та інших фахівців.
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А.П. КОВАЛИК, В.В. НІКОЛОВ, М.І. ГЕРАСИМЮК, Л.В. ЯШАН, І.В. ШЕВАГА, Г.П. РУДЯК
(ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ГУСЯТИН; УКРАЇНА)
ГЕКСАЛІЗ В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ангіна представляє собою гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується запаленням лімфаденоїдної тканини горла. Частіше
всього уражаються піднебінні мигдалики. Тому
під терміном “ангіна” розуміють ангіну піднебінних мигдаликів. Ангіна зустрічається доволі
часто серед населення: захворюваність ангіною
серед дітей становить більше 6 %, а серед дорослих – 4-5 % (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). Ангіна не є однорідним захворюванням, вона розрізняється за етіологією, патогенезом і формою клінічного перебігу. Поділяють
ангіни на первинні і вторинні. Серед первинних
ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Із них найлегше перебігає катаральна ангіна. Для її лікування використовуються різні загальні і місцеві засоби. Ми
застосували Гексаліз в місцевому лікуванні катаральної ангіни у дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2009 по 2013 рр. знаходилось 20 дітей, хворих
на катаральну ангіну, віком від 7 до 18 років.
Діти були розділені на дві групи: основну (11) і
контрольну (9). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Діти основної
групи отримували Гексаліз і загальне протизапальне лікування, контрольної – полоскання
горла розчином фурациліну 1:5000 і загальне
протизапальне лікування. Гексаліз призначався
згідно інстркції по 1 таблетці кожні 4 години,

розсмоктуючи повільно, не розжовуючи, до повного розсмоктування. Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка
терапії дітьми або їх батьками, фарингоскопічна
картина та показники температури тіла. При
аналізі результатів лікування відзначено більш
інтенсивний регрес симптомів у дітей основної
групи. Скарги на головний біль, біль в горлі при
ковтанні у дітей, що приймали Гексаліз і загальне протизапальне лікування, поступово зникли
через 3-4 днів у більшості (9) дітей. Решта 2 дітей відмічали зменшення неприємних відчуттів
в горлі. Фарингоскопічна картина вказувала на
позитивний перебіг захворювання: зникли гіперемія і набряклість піднебінних мигдаликів. Температура тіла нормалізувалась у всіх дітей. В
контрольній групі позитивний ефект наставав
пізніше (до 7-8-го дня лікування). Стерпність
препарату Гексаліз у всіх дітей була доброю,
алергійних реакцій та інших небажаних явищ не
спостерігалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування Гексалізу в
місцевому лікуванні катаральної ангіни у дітей
значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Гексаліз добре переноситься дітьми,
не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для терапії дітей, хворих на катаральну ангіну. Гексаліз може поповнити арсенал засобів, що застосовуються в місцевому лікуванні
катаральної ангіни у дітей.

© А.П. Ковалик, В.В. Ніколов, М.І. Герасимюк, Л.В. Яшан, І.В. Шевага, Г.П. Рудяк, 2014
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П.В. КОВАЛИК, В.В. НІКОЛОВ, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ,О.В. СТАХІВ, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА,
В.А. ЛЕВЧУК (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, КРЕМЕНЕЦЬ; УКРАЇНА)
ГЕКСАСПРЕЙ В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Ангіна – це гостре інфекційне захворювання, при якому місцеве гостре запалення уражає лімфаденоїдну тканину різних мигдаликів
горла. У переважній більшості випадків буває
ангіна піднебінних мигдаликів, в той час як інші
мигдалики втягуються у запальний процес відносно рідше. . Тому в лікарській практиці прийнято під терміном «ангіна» розуміти ангіну
піднебінних мигдаликів. Загальні цифри захворювання населення ангіною досить великі: серед дорослих вона становить 4 – 5%, а серед
дітей – більше 6% (В. Т. Пальчун, Н. А. Преображенский, 1978). Ангіна не є однорідним захворюванням, вона розрізняється за етіологією,
патогенезом і формою клінічного перебігу. Ангіни бувають первинні і вторинні. Серед первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Найбільш легко
перебігає катаральна ангіна. У лікуванні катаральної ангіни застосовуються різні загальні і місцеві засоби. В оториноларингології відсутні відомості про використання препарату Гексаспрей
у лікуванні катаральної ангіни. Ми застосували
Гексаспрей у місцевому лікуванні катаральної
ангіни у дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2012 по 2013 рр. знаходилось 22 хворих на катаральну ангіну віком від 20 до 46 років. Хворі
були розподілені на 2 групи: основну (12 хворих) і контрольну (10). Групи були співставлені
за віком і перебігом захворювання. Хворі основної групи отримували Гексаспрей і загальне

протизапальне лікування, контрольної – полоскання горла розчином фурациліну 1:5000 і загальне протизапальне лікування. Гексаспрей призначався згідно інструкції по 2 зрошення порожнини рота 3 рази на добу.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: об‘єктивна оцінка терапії хворими, фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес симптомів ангіни у хворих основної групи. Скарги на головний
біль, біль в горлі при ковтанні у хворих, що
приймали Гексаспрей, поступово зникли через 3
– 4 дні у більшості (10) хворих. Решта 2 пацієнти відмічали зменшення неприємних відчуттів у
горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про
позитивний перебіг захворювання: слизова оболонка піднебінних мигдаликів була рожевою,
нормальної консистенції. Температура тіла нормалізувалась у всіх хворих. У пацієнтів контрольної групи позитивний ефект наставав значно
пізніше (до 7-8-го дня лікування). Нестерпності
Гексаспрею, алергійних реакцій та інших небажаних явищ не спостерігалось у жодного хворого.
Таким чином, застосування Гексаспрею у
місцевому лікуванні катаральної ангіни у дорослих значною мірою усуває основні симптоми
захворювання. Гексаспрей добре переноситься
хворими, не має побічної дії, що дає підставу
рекомендувати його для місцевої терапії хворих
на катаральну ангіну.

© П.В. Ковалик, В.В. Ніколов, Р.Т. Чортківський,О.В. Стахів, Л.А. Чортківська, В.А. Левчук, 2014

Н.П. КОВАЛИК, К.О. ЯШАН, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СПРЕЮ ДЛЯ ГОРЛА «АКВА МАРІС»
ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по застосуванню спрею для горла «Аква Маріс» для місцевого лікування лакунарної ангіни.
Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з
цього питання розпочались з 2013 року. За
2013р. оториноларингологами Тернопільщини
опубліковано 2 наукові роботи з цього питання.
Наукові роботи опубліковані в «Журналі вуш-
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них, носових і горлових хвороб» (м. Київ) і в
збірнику «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль). Обидві публікації є тезами.
В.А. Бортнік, Б.І. Шевага, П.М. Багрій і
співавтори (2013) в тезах «Застосування спрею
для горла «Аква Маріс» в комплексному лікуванні лакунарної ангіни у дорослих» описують
використання спрею для горла «Аква Маріс» як
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

місцевої терапії в комплексному лікуванні лакунарної ангіни у 12 хворих віком від 20 до 46 років. Спрей призначався 5-6разів на день по 3-4
упорскування на задню стінку ротової частини
горла і ділянки піднебінних мигдаликів. Поряд з
цим, хворі отримували протизапальну терапію.
Результати лікування добрі. Підкреслюється, що
застосування спрею для горла «Аква Маріс» в
комплексному лікуванні лакунарної ангіни у дорослих суттєво покращує самопочуття хворих,
значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Автори рекомендують цей спрей для
терапії хворих з вказаною патологією. В.Г. Корицький, І.М. Гомза, Р.Т. Чортківський і співавтори
(2013) в тезах «Спрей для горла «Аква Маріс» в
комплексному лікуванні лакунарної ангіни у дітей» описують застосування спрею для горла
«Аква Маріс» як місцевої терапії в комплексному
лікуванні лакунарної ангіни у 11 дітей віком від 8
до 18 років. Діти отримували спрей для горла
«Аква Маріс» і протизапальну терапію. Спрей
призначався 5-6 разів на день по 3-4 упорскування на задню стінку ротової частини горла і ділян-

ки піднебінних мигдаликів. Результати лікування
виявилось добрими. Підкреслюється, що застосування спрею для горла «Аква Маріс» в комплексному лікуванні лакунарної ангіни у дітей суттєво покращує самопочуття дітей, значною мірою
усуває основні симптоми захворювання. Спрей
для горла «Аква Маріс» простий в застосуванні,
добре переноситься дітьми, системно не впливає
на організм, застосовується разом з іншими лікарськими засобами для лікування лакунарної
ангіни, не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для терапії дітей з вказаною патологією, зазначають автори.
Таким чином, оториноларингологами Тернопільщини за 2013р. опубліковано 2 наукові
роботи (тези) по застосуванню спрею для горла
«Аква Маріс» для місцевого лікування лакунарної ангіни. Вважаємо, що наведені в даній публікації відомості матимуть відповідне пізнавальне, теоретичне і практичне значення як для
оториноларингологів, так й для інших фахівців
(терапевтів, педіатрів, інфекціоністів, педіатрів
– інфекціоністів, сімейних лікарів та ін.).

© Н.П. Ковалик, К.О. Яшан, Т.В. Чортківський, 2014

О.В. КОВТУНЕНКО, С.М. ТИМЧУК, Б.В. ШПОРТЬКО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ РІВНЯ ЕКСПРЕСІЇ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ 2 ТА 9
ІМУНОЦИТОХІМІЧНИМ МЕТОДОМ ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ
НА РАК ГОРТАНІ З РЕҐІОНАРНИМИ МЕТАСТАЗАМИ
Рак гортані займає провідне місце серед
злоякісних пухлин верхніх дихальних шляхів.
Згідно даних канцер реєстру України за 2012 рік
рак гортані знаходиться на дванадцятому місці
серед найбільш розповсюджених злоякісних
новоутворень у популяції. Всього за рік зареєстровано 2366 випадків захворювання даною нозологією. Не зважаючи на прогрес у світовій
медицині виживаність хворих на рак гортані
істотно не змінилась з останні 20 років. При реґіонарному метастазуванні злоякісних новоутворень гортані лімфатичним шляхом, першими уражаються реґіонарні лімфовузли шиї. Органозберігаюча тенденція в онкології потребує
пошуку нових методів діагностики метастатичних лімфовузлів для точного вибору об’єму
втручання. Значна увага приділяється вивченню
експресії молекулярних маркерів. Метою нашого дослідження було вивчити інформативність
імуноцитохімічного дослідження пунктату лімфатичного вузла у хворих на рак гортані з реґіонарними метастазами.
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Для виконання завдань дослідження під
спостереженням знаходилось 74 хворих на рак
гортані III-IV стадій (T3-4N0-3M0) та ІІ клінічної
групи, які проходили обстеження, лікування та
спостереження в ЛОР-онкологічному відділенні
Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.
І.І. Мечникова в період з 2011 по 2014 рр. З них
38 хворих були з реґіонарними метастазами раку гортані, у 36 реґіонарні метастази не були
виявлені. Вік пацієнтів коливався від 33 до 74
років. В нашому дослідженні в якості первинних використовувалися моноклональні антитіла
до матриксної металопротеїнази 2 (clone A-gel
VC-2 BioSystems, Німеччина), матриксної металопротеїнази 9 (Polyclonal BioSystems, Німеччина). Для кожного маркера виконувалися контрольні дослідження з метою виключення помилково позитивних або помилково негативних результатів. Препарати досліджувалися за допомогою світлової мікроскопії на мікроскопі Carl
Zeiss. Оцінка експресії маркерів проводилася за
напівкількісним методом з такими рівнями: екс-
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пресія відсутня 0-10% , слабка 11-20%, помірна
21-50% та виражена >50%.
Проведено дослідження експресії молекулярних маркерів у метастазах раку гортані у лімфатичні вузли. Виходячи з отриманих даних,
експресія ММП 2 в лімфатичних вузлах з наявністю метастазів була відсутня у 42,1±8,0% тоді
як у хворих без метастазів вона була відсутня у
75,0±7,2% що на 32,9% більше (р<0,05). При
цьому виражена експресія превалювала у лімфатичних вузлах без метастазів 16,7±6,2% що на
6,2% більше ніж у лімфатичних вузлах з метастазами. Аналізуючи дані нами виявлений прямий кореляційний зв'язок метастазування у лімфатичному вузлі в залежності від рівня експресії
матриксної металопротеїнази 2.
При дослідженні ММП 9, експресія була
відсутня в лімфатичних вузлах з наявністю ме-

тастазів у 31,6±7,5% що достовірно нижче ніж у
лімфатичних вузлах без ураження 75,0±7,2% на
43,4% (р=0,000). Високий рівень експресії матриксної металопротеїнази 9 спостерігалась на
12,2% більше у лімфатичних вузлах з метастазами ніж у лімфатичних вузлах без ураження.
Спостерігається корреляційній зв'язок між рівнем експресії матриксної металопротеїнази 9 та
метастатичним ураженням лімфатичних вузлів.
Таким чином, у хворих на рак гортані спостерігався прямий кореляційний зв'язок з експресією
матриксної металопротеїнази 2 та матриксної
металопротеїнази 9 з реґіонарним метастазуванням. Отримані результати дозволяють рекомендувати дослідження матриксної металопротеїнази 2 та матриксної металопротеїнази 9 в якості
маркерів метастазування раку гортані у реґіонарні лімфатичні вузли.

© О.В. Ковтуненко, С.М. Тимчук, Б.В. Шпортько, 2014

А.В. КОВТУНЕНКО, С.Н. ТЫМЧУК, А.А. БАКАЕВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И ТОПИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
Среди злокачественных опухолей придаточных пазух носа рак верхнечелюстной пазухи
занимает 75-80%, и 1-2% среди всех локализаций рака. Большенство 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.
На сегодняшний день информативными и
не разделимыми методами диагностики являются топические: КТ и МРТ методы исследования
и эндоскопические исследования.
Цель исследования: провести исследование сравнительной информативности топических и эндоскопических методов исследования
при злокачественных заболеваниях верхнечелюстной пазухи.
Материалы и методы. За период времени с 2011 по 2014 гг. обследованы 83 пациента с
диагнозом: Рак верхнечелюстной пазухи I-IV ст.
T2N0М0 – 9 (7,5%); T3N0М0 – 29 (24,1%); Т4N0М0
– 34 (28,2%); Т3N1-3М0 – 5 (4,2%); T4N1-3M0 – 8
(6,6%); T3-4N0-3M1-6 (5,0%).
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Всем пациентам проводилось КТ исследование на установке CT/c Duаl GE двухсрезовый или МРТ исследование на установке
Toshiba Vantage 1,5 Тс. и эндоскопическое исследование на эндоскопической стойке Кarl
Storz с углом обзора 0, 30, 70° ǿ 4мм, по данным
которых установлен клинический диагноз злокачественного заболевания верхнечелюстной
пазухи, взятие биопсийного материала. Топические методы позволяли констатировать наличие
объемного образования, определить его распространённость, дать характеристику границ тени
и получить представление о глубине поражения
верхнечелюстной пазухи, при эндоскопии
улучшалась визуализации образования, наличие
отделяемого в носовых ходах, осмотр анатомических структур и функционального состояния
всех анатомических образований носа.
Результаты:
Проведенный анализ и сравнение полученных гистологических, клинических и данных
топических методов исследований показывает,
что достоверная информативность последних
относительно злокачественных заболеваниях
верхнечелюстной пазухи составляет 94,3%. Расхождения между данными топических методов,
внутриоперационными и гистологическими составило 5 случаев (5,7%). При этом полученные
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данные при эндоскопии по информативности
онкологических поражений характеризуются
полнотой, которую не возможно получить, при
риноскопии. Использование эндоскопов разных
углов обзора открывает обзору всю пазуху (с
возможностью прицельной биопсии), качество
визуальной информации выше, т.к. лучше условия освещения, и оптика предоставляет возможность многократного увеличения. Кроме того,
оптическая техника дает возможность осмотреть
не только саму верхнечелюстную пазуху, но и
окружающие ее структуры, такие как носовая
полость, соседние околоносовые пазухи и стенки глазницы, без дополнительной травматизации, дает полноценную визуальную характеристику тканей.

Говоря, о информативности методов надо
заметить, что оптимальным является комплексное применение и оценка эндоскопического и
топических методов. Пользуясь данными рентгенологического и томографического исследования можно четко спланировать эндоскопическое диагностическое вмешательство, наметить
интересующие зоны и выполнить номинально
операцию избежав лишней травматизации и соблюдая принципы абластики.
Таким образом, все перечисленные преимущества эндоскопических и топических методов диагностики и лечения верхнечелюстной
пазухи являются веским основанием для широкого внедрения метода в практику для повышения качества лечения больных.

© А.В. Ковтуненко, С.Н. Тымчук, А.А. Бакаев, 2014

Д.Н. КОКОРКИН, В.В. СКОРОБОГАТЫЙ, О.В. ХОРОЛЕЦ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ИРРИГАЦИОННО-ОСМОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ХРОНИЧЕСКИМИ РИНОСИНУСИТАМИ
Актуальность известно, что солевые растворы хорошо зарекомендовали себя у детей,
подвергнутых хирургическим вмешательствам в
полости носа и околоносовых пазухах. По мнению Г.Д.Тарасовой и соавт. (2008) применение
стерильной морской воды в раннем периоде после септопластики, репозиции костей носа и
синусотомии приводило к ускорению эпителизации, более быстрому купированию таких реактивных симптомов, как зуд, болезненность и
ощущение сухости в полости носа. Считается
доказанным, что ирригация полости носа изотоническим или гипертоническим солевым раствором у детей с риносинуситами помогает облегчить симптоматику и уменьшить эндоскопические признаки заболевания. EPOS рекомендует применять солевые растворы при лечении
детей с острым и хроническим синуситом, у
взрослых пациентов с хроническими синуситами, как с полипами, так и без них, а также у
больных, перенесших операции по поводу хронического синусита в любом возрасте. Хирургия
хронических синуситов в детском возрасте остается одной из самых сложных разделов ринологии. Проведение операции у детей нередко
затрудняется имеющимися анатомическими
особенностями полости носа и синусов и бывает
крайне затруднительной в условиях врожденной
аномалии. По мнению Богомильского М.Р.
(2009), несмотря на накопленный общирный
опыт лечения риносинуситов в детском возрасЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

те, существует настоятельная необходимость
уточнения показаний к применению солевых
растворов в детской ринологии, дабы не использовать их на основе казуистики
Цель исследования: изучить эффективность ирригационной терапии в послеоперационном лечении детей с хроническими риносинуситами.
Материалы и методы. В работе представлены сведения о послеоперационном сопровождении 90 детей 5-15 лет: 68 детей с хроническим ринитом и искривлением перегородки носа, 32 ребенка с хроническими гиперпластическими синуситами. Изучали эффективность различных схем послеоперационного ведения
больных, которое включало элементы ирригационной терапии с использованием солевых
растворов.
Результаты исследований и их обсуждение. Нами замечено, что нередко, под маской
т.н. «вазомоторного ринита» скрывается латентно протекающий хронический синусит, наиболее чаще – гиперпластический. Важную роль в
формировании хронического ринита играет состояние носового клапана и перегородки носа. В
клинику обратились 68 детей с симптомами вазомоторного ринита на фоне девиации перегородки носа. 64 % детей на догоспитальном этапе
бесконтрольно использовали деконгестанты,
которые не приносили заметного облегчения
носовому дыханию, 28 % детей использовали
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топические назальные стероиды, а 17 % детей
пользовались системными и топическими секретомуколитиками. Хирургическое лечение проводилось под общей анестезией на фоне управляемой гипотонии. Использовали вариант экономной резекции перегородки носа с реимплантацией отмоделированного фрагмента четырехугольного хряща. При выраженной гиперплазии нижних носовых раковин использовали методику
ультразвуковой дезинтеграции. Операцию заканчивали щадяшей тампонадой полости носа. После удаления тампонов, со второго дня после
операции проводили носовой душ с изотоническим раствором в комбинации с суспензией гидрокортизона. В качестве базовой терапии использовали назальный солевой спрей (Аква Марис),
Оценивали эффективность лечения через 7 дней
после операции. Стойкое восстановление носового дыхания наблюдали уже на 4 сутки, выделения из носа сохранялись на протяжении 7-8 дней,
сухость слизистой оболочки наблюдали 5-6 дней,
обоняние восстанавливалось на 10 сутки.
Вмешательство у детей с гиперпластической формой синусита выполняли эндоназальным доступом с предварительной аденотомией и
пластикой перегородки носа. При санации пазух
старались максимально щадить мукопериост.
Преобладала полипозно-кистозная форма синусита, у 10 % детей в виде кистозного моносинусита. В 31% случаев отмечали гнойнополипозную форму. В ходе операции проводили
неоднократное орошение пазух раствором поливидон-йода в разведении 1:50. Операцию заканчивали щадящей тампонадой полости носа и пазух. Тампоны удаляли на следующий день после
операции. Орошение оперированных пазух растворами антисептиков начинали с 3 дня от момента операции. Части больным, сразу после
удаления носовых тампонов назначали назальные спреи. В качестве базовой терапии использовали солевой спрей с Декспантенолом «Аква
Марис плюс». В ближайшем послеоперационном периоде, при всех формах хронического
синусита назначали антибиотики, секретомуколитики (карбоцистеин, ацетилцистеин,
фенспирид) и солевой спрей с ксилометазолином «Мералис». Результаты лечения оценивали в
ближайше 10 дней после операции и через 12-16
месяцев. Через год повторно осмотрено 88,5 %
оперированных детей. В основном, жалобы
предъявляли дети с последствиями осложненных
полисинуситов: сухость в носу, образование корок, периодические слизисто-гнойные выделения, редкие головные боли. При лечении этих
симптомов дети предпочитали использовать
спрей «Аква Марис». Рецидив гнойнополипозного синусита обнаружен в 2 случаях.
Часть детей с последствиями лечения неослож-

ненных синуситов предъявляли жалобы на сезонный характер затруднения носового дыхания,
при этом отдавали предпочтение ежедневному
орошению солевым спреем «Аква Марис», а при
упорных симптомах – солевой спрей сочетали с
флутиказоном.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ для полноценного излечения ребенка с хроническим риносинуситом
необходимо несколько слагаемых: своевременная и точная диагностика, качественная органосохраняющая хирургия и достойное медикаментозное сопровождение. Среди общих послеоперационных процедур имеет значение иррригационно-осмотическая терапия, которая способствует очищению полости носа и пазух от раневого
секрета, препятствует избыточному отложению
фибрина и образованию корок. Промывание оперированных пазух приводит к восстановлению
их воздушности и быстрому самоочищению за
счет активизации мукоцилиарного транспорта.
Считается доказанным, что проведение ирригации околоносовых пазух с использованием гипертонических солевых растворов и спреев достоверно улучшает прогноз щадящей хирургии
околоносовых пазух. В нашем исследовании,
использование солевых спреев «Аква Марис» у
детей с хроническими риносинуситами показали
результат лечения, который сопоставим с эффектом назальных стероидов. После проведения резекции перегородки носа с ультразвуковой дезинтеграцией носовых раковин, использование
назального спрея «Аква Марис» позволяет быстро восстанавливать носовое дыхание и эффективно бороться с симптомами сухости слизистой
оболочки. С целью максимально облегчить послеоперационный период после синусной хирургии у детей, мы стали использовать ранозаживляющие средства. Основная задача этой группы
препаратов – максимально избежать возможности образования синехий в полости носа, носоглотки и ускорить их эпителизацию. Использование солевых растворов в сочетании с Декспантенолом наиболее полно отвечает этим задачам и
является ценным терапевтическим средством в
ближайшем и отдаленном послеоперационном
периоде синусной хирургии у детей. Действующее начало (Декспантенол) является дериватом
провитамина В5. Пантотеновая кислота способствует регенерации слоев кожи и слизистой оболочки. Декспантенол улучшает трофику мерцательного эпителия и нормализует минеральный
обмен пораженной слизистой оболочки. Использование спрея «Аква Марис плюс» в сочетании с
орошением оперированных пазух носа растворами антисептиков позволяет восстанавливать носовое дыхание и устранять сухость слизистой
оболочки носа так же эффективно, как назальные
стероиды.

© Д.Н. Кокоркин, В.В. Скоробогатый, О.В. Хоролец, 2014
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В.Г. КОРИЦЬКИЙ, В.А. БАШИНСЬКИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, І.В. ХОРУЖИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ПРОБЛЕМА ЗАКЛАДЕНОСТІ НОСА
В ДИТЯЧІЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Закладеність носа погіршує якість життя
хворого, порушує сон, апетит, щоденну активність, що особливо важливо в дітей (Л.В. Гуляева и соавт., 2013). Закладеність носа виникає
при гострому і хронічному риніті, гострому і
хронічному синуситі, «післяопераційному риніті» при видоназальних хірургічних втручаннях.
Для лікування цієї групи захворювань особливе
місце займають топічні деконгестанти, які представляють собою ключову ланку патогенетичної
терапії захворювань носа, приносових пазух і
вуха (Л.В. Гуляева и соавт., 2013). При призначенні сучасних деконгестантів в комплексній
терапії слід виходити з міркувань максимальної
ефективності, високої безпеки, зручності застосування. (А.А. Лайко, О.Ю. Бредун, 2007; Л.В.
Гуляева и соавт., 2013). Основною проблемою
застосування місцевих судинозвужувальних
засобів є «висушування» слизової оболонки носа. (Л.В. Гуляева и соавт., 2013). Тому перспективним є використання середників, які поряд з
діючою речовиною, містять зволожувальні компоненти, що сприяють рівномірному розподілу
судинозвужувального препарату на поверхні
слизової оболонки порожнини носа і, отже,
більш тривалому ефекту.
Серед препаратів, які відповідають сучасним вимогам до судинозвужувального препарату,
широко використовують деконгестант ОТРИВІН
(А.А. Лайко, О.Ю. Бродун, 2007; Л.В. Гуляева и

соавт., 2013). Діючою речовиною цього препарату є ксилометазолін. Переваги препарату
ОТРИВІН – висока ефективність, яка дозволяє
активно знімати закладеність носа, не подразнюючи слизової оболонки і не порушуючи функцію
миготливого епітелію носової частини горла
(Л.В. Гуляева и соавт., 2013). Препарат призначається з 3-місячного віку, що свідчить про його
високу безпеку, ОТРИВІН діє моментально, полегшуючи носове дихання і зменгшуючи нежить.
Тривалість дії препарату від 6 до 10 год, можливість застосування до 2 тиж. Ми застосували
ОТРИВІН для усунення закладеності порожнини
носа. При гострому катаральному риніті у 23 дітей віком від 6 до 12 років. Препарат закрапували
в носові ходи по 3 краплі 3 рази на день. Всі діти
відзначали швидку дію, потужний протинабряковий ефект, що продовжувався від 6 до 10 год,
відсутність дискомфорту у вигляді печіння та
сухості в порожнині носа.
Таким чином, наші спостереження свідчать про високу ефективність препарату
ОТРИВІН в лікуванні закладеності носа при
гострому катаральному риніті у дітей. Завдяки
зволожувальним речовинам (сорбітол, гіпромелоза), ОТРИВІН не викликає подразнення та
сухості слизової оболонки порожнини носа.
ОТРИВІН може бути рекомендований до застосування при закладеності носа у дітей на гострий катаральний риніт.

© В.Г. Корицький, В.А. Башинський, Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, І.В. Хоружий, 2014

В.Г. КОРИЦЬКИЙ, У.Р. ДУЖИК, К.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СЕПТОФІТУ
ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по застосуванню Септофіту для місцевого
лікування фолікулярної ангіни. Раніше такий
аналіз не проводився. Публікації з цього питання розпочались з 2013 року. За 2013р. оториноларингологами Тернопільщини опубліковано 2 наукові праці по застосуванню Септофіту для місцевого лікування фолікулярної ангіни. Наукові роботи опубліковані в збірнику
«Здобутки клінічної та експериментальної меЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

дицини» (м. Тернопіль). Обидві публікації є
тезами.
І.В. Шевага, В.А. Бортнік, Л.В. Яшан і
співавтори (2013) в тезах «Застосування препарату Септофіт в місцевому лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих» наводять результати використання цього препарату для місцевого лікування фолікулярної ангіни у 12 хворих віком від
22 до 46 років. Пацієнти отримували Септофіт і
загальноприйняте лікування. Септофіт призначався по 1 таблетці кожні 4 год, розсмоктуючи,
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але не розжовуючи і не запиваючи. Отримано
добрі результати. Підкреслюється, що застосування Септифіту для місцевого лікування фолікулярної ангіни у дорослих значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Септофіт
добре переноситься хворими, не має побічної
дії, що дає підставу рекомендувати його для місцевої терапії хворих на фолікулярну ангіну,
зазначають автори. П.М. Багрій, І.В. Войнаровський, Т.В. Чортківський і співавтори (2013) в
тезах «Септофіт в місцевому лікуванні фолікулярної ангіни у дітей» описують застосування
нового природного фітосептика місцевої дії Септофіту для місцевого лікування фолікулярної
ангіни у 10 дітей віком від 6 до 18 років. Діти
отримували Септофіт і протизапальну терапію.
Дітям старшим 12 років Септофіт призначався
по 1 таблетці кожні 4 год, дітям від 6 до 12 років
– по 1 таблетці кожні 6 год, розсмоктуючи, але

не розжовуючи і не запиваючи. Отримано добрі
результати. Підкреслюється, що застосування
Септофіту для місцевого лікування фолікулярної ангіни у дітей значною мірою усуває основні
симптоми захворювання. Септофіт добре переноситься дітьми, не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для місцевої терапії
дітей, хворих на фолікулярну ангіну, зазначають
автори.
Таким чином, оториноларингологи Тернопільщини за 2013р. опублікували 2 наукові
роботи (тези) по застосуванню Септофіту для
місцевого лікування фолікулярної ангіни. На
нашу думку, наведені в даній публікації відомості матимуть відповідне пізнавальне, теоретичне
і практичне значення для оториноларингологів
та інших фахівців (терапевтів, педіатрів, інфекціоністів, педіатрів-інфекціоністів, сімейних
лікарів та ін.).

© В.Г. Корицький, У.Р. Дужик, К.О. Яшан, 2014

В.Г. КОРИЦЬКИЙ, В.В.НІКОЛОВ, А. В. ХАБАРОВ, І.В. ШЕВАГА, І.В.ВОЙНАРОВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, БУЧАЧ; УКРАЇНА)
АЕРОЗОЛЬ БІОПАРОКС В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДІТЕЙ
Проблема лікування гострого гнійного
верхньощелепного синуситу є актуальною в сучасній оториноларингології. Це зумовлено цілим рядом факторів: зниженням реактивності
організму, зростанням кількості антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяжкості риногенних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень. Тому
головним в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу, поряд з відновленням
дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи,
є адекватна антибактерійна терапія. Завдання
адекватної антибактерійної терапії може бути
вирішене через наявність широкого вибору антибактерійних препаратів. Одним з таких препаратів місцевої дії є аерозоль Біопарокс. Ми
застосували аерозоль Біопарокс в комплексному
лікуванні гострого гнійного верхньощелепного
синуситу як місцевий антибактерійний і протизапальний засіб у дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2012 по 2014 рр. знаходилось 18 дітей, хворих
на гострий гнійний верхньощелепний синусит
віком від 12 до 17 років. Діти були розподілені
на дві групи: основну (10), в схему лікування
яких вводився аерозоль Біопарокс, та контроль-
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ну (8), які лікувались за традиційною схемою.
Групи були співставлені за віком і перебігом
захворювання.
Аерозоль Біопарокс призначався дитині 4
рази на день по 1 інгаляції в кожний носовий
хід. В комплекс лікування включали судинозвужувальні краплі до носа, пункції і промивання верхньощелепної пазухи розчином фурациліну 1:5000 з послідуючим введенням в пазуху
розчину антибіотика, до якого виявлена найбільш чутлива виділена мікробна флора.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив на головний біль), риноскопічна
картина (відсутність виділень в середньому носовому ході, колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа), стан верхньощелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність
гнійних виділень в пазусі). При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний
регрес симптомів запалення верхньощелепної
пазухи у дітей основної групи.
Так, 90 % дітей, що приймали аерозоль
Біопарокс, вказували на зникнення, 10 % - на
зменшення секреції з носа, 80 % - на відновленЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

ня носового дихання, 20 % - на його покращення, 90 % - на зникнення, 10 % - на зменшення
головного болю (на 5-6-й день лікування). В
контрольній групі ці показники були значно
нижчими. Риноскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й день лікування у 90 % дітей основної групи. Слизова оболонка порожнини носа у
них була рожевою, нормальної вологості, нормальної консистенції, без виділень. В контрольній групі нормалізація риноскопічної картини на
5-6-й день лікування настала у 70 % дітей. Стан
верхньощелепної пазухи (збільшення об’єму
пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі)
покращився на 5-6-й день лікування у 80 % дітей основної групи; в контрольній групі стан
верхньощелепної пазухи покращився на 5-6-й

день лікування у 70 % дітей. Аерозоль Біопарокс всіма дітьми переносився добре, алергійних реакцій та інших побічних явищ не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування аерозолю Біопарокс в комплексному лікуванні дітей, хворих
на гострий гнійний верхньощелепний синусит,
підвищує ефективність терапії дітей з цією патологією. Отримані результати дають підставу рекомендувати аерозоль Біопарокс для місцевого
лікування дітей, хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит, як місцевий антибактерійний і протизапальний засіб. Аерозоль Біопарокс може поповнити арсенал середників місцевої дії, що використовуються в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дітей.
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А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, В.В. СЕГАЛ, О.Ю. БРЕДУН, Л.А. ШУХ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ
ІНВАЗИВНОГО АСПЕРГІЛЬОЗУ ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ У ДІТЕЙ З ЛЕЙКОЗАМИ
Гриби роду Aspergillus являються важливим патогенетичним чинником, викликаючи
захворювання, які загрожують життю дітей,
хворих на гемобластози. Саме ці діти є імунокомпрометованими внаслідок знаходження в
стані довготривалої нейтропенії або після проведення трансплантації кровоутворюючих стволових клітин.
Найчастішим збудником інвазивного аспергильозу є Aspergillus fumigates, далі по частоті йдуть Aspergillus flavus, Aspergillus niger та
Аspergillus terreus. Кількість випадків інвазивного аспергильозу приносових пазух після трансплантації кісткового мозку за останні роки зменшується (за деякими даними становить менше
ніж 5%), що вірогідніше за все пов`язано з використанням високоефективного очищення повітря за допомогою HEPA-фільтрів (High
Effective Purification Air) та раннім початком
застосування антимікотичних препаратів – вже
при першій підозрі на аспергильоз. Але «низька» частота інвазивних аспергильозів не повинна викликати почуття безпеки, бо летальність
при цьому захворюванні у дітей з лейкозами
може перевищувати 90 %.
Запальна реакція у відповідь на інфекцію
може бути непомітною внаслідок нейтропенії,
клінічні прояви захворювання незначні. Однак,
як правило, є закладання носа, фебрильна температура тіла та біль в ділянці проекції пазух і
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

біля очей. Якщо в процес залучена орбіта, то
можуть з`являтися додаткові симптоми (птоз,
порушення зору, хемоз). Інфекція також може
розповсюджуватись далі краніально, що призводить до різноманітних проявів з боку ЦНС,
які залежать від локалізації прогресуючої інфекції. Якщо процес локалізується в етмоїдальних
клітинах та лобових синусах – розповсюдження
інфекції відбувається в кавернозний синус, що
призведе до ушкодження черепних нервів та
тромбозу сонної артерії. Аспергильоз максилярного синуса може ускладнюватися розповсюдженням процесу на піднебіння з наступним
некрозом та перфорацією у ротову порожнину,
або перфорацією носової перегородки. Враження етмоїдального синуса може ускладнюватися
інфекцією параорбітальної ділянки, пошкодженням параорбітальних м`язів та очного яблука, що призведе до втрати зору. Аспергильоз
сфеноїдального синусу може прямо розповсюдитись в кавернозний синус.
Під нашим спостереженням знаходилась
дівчинка 3-х років з діагнозом: гостра мієлоїдна
лейкемія, синдром Дауна. Дитина перебувала в
стані кістковомозкової ремісії на підтримуючій
хіміотерапії. З`явились закладання носа, слизові
виділення, афтозний стоматит, біло-сірі нальоти
на мигдаликах. Фебрилітет до гектичних цифр.
CRP – 37,2мг/л, PCT – 0,248 н/мл. Мазок на BL
– негативний. Дитина отримує системну комбі-
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новану антимікотичну терапію. За даними КТ
ПНП, ОГК з внутрішньовенним контрастуванням – поліпоподібна гіпертрофія слизової оболонки верхньощелепних, основної та етмоїдальних пазух. В обох легенях – множинні фокуси
інфільтрації, субплевральні вогнища. Тому у
імунокомпрометованої дитини діагностовано
сепсис, системний мікоз з ураженням ППН, легень та селезінки. Виконана пункція правої верхньощелепної пазухи, отримано до 2мл слизовосерозного вмісту, поставлено дренаж. Через 3
дні – пункція лівої верхньощелепної пазухи,
отримано 1 мл ексудату, поставлено дренаж.
Мікробіологічний
скринінг
–
Ps.
Aeruginosa, St.epidermalis.
КТ приносових пазух (контроль) – вміст
до 80од.Х, м`які тканини носоглотки набряклі,
інфільтровані, неоднорідні, конгломерати шийних лімфовузлів з ділянками некрозу. Легені –
фокуси інфільтрації. Зроблені повторні пункції
– Aspergillus nidulans (нечутлива до АмфоВ).
Попередня антимікотична терапія змінена на
віфенд та відкоригована антибіотикотерапія згідно з чутливістю мікрофлори.
Контроль КТ ППН – системний аспергильоз приносових пазух та легень, тотальне заповнення верхньощелепних пазух, решіток, загро-

за подальшого розповсюдження аспергильозу з
розплавленням кісток орбіти та формуванням
аспергильоми мозку.
Враховуючи вищевикладене, відсутність
результату консервативної терапії та дренування верхньощелепних пазух дівчинку було прооперовано – виконана гайморотомія з діагностичною та лікувальною метою. Дитину вдалося
врятувати.
Висновки
1. Для профілактики виникнення мікозів у
дітей з гемобластозами, які перебувають на етапах інтенсивної хіміотерапії, необхідно дотримуватися режиму перебування в стаціонарі з
використанням високоефективного очищення
повітря.
2. При діагностиці мікозу приносових пазух слід проводити визначення галактомананового антигену, звільнення якого відбувається
під час росту міцелію грибів роду Aspergillus
(сиворотка крові ІФА), КТ приносових пазух, а
при підтвердженні діагнозу – максимально раннє призначення антимікотичної превентивної
терапії та консервативного лікування захворювань приносових пазух, за показами своєчасне
хірургічне втручання.

© А.Л. Косаковський, В.В. Сегал, О.Ю. Бредун, Л.А. Шух, 2014

І.В. КОШЕЛЬ, М.М. БАГРІЙ, Д.Д. ЗАБОЛОТНА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, КИЇВ; УКРАЇНА)
ЕКСПРЕСІЯ КОНСТИТУТИВНОЇ ЦИКЛООКСИГЕНАЗИ
У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМ ТИПОМ НАЗАЛЬНОГО ПОЛІПОЗУ
Проблема патогенезу, діагностики та лікування хронічного риносинуїту, зокрема поліпозного, за останні десятиріччя набула особливої гостроти і є однією з актуальних проблем
сучасної медицини. Ця група захворювань відноситься до числа широкорозповсюджених, має
тенденцію до прогресивного і злоякісного перебігу. Поліпи, асоційовані з непереносимістю
аспірину, є одним із найважчих клінікопатогенетичних варіантів ураження дихальних
шляхів, що відрізняється більш тяжким та рецидивуючим перебігом і меншою ефективністю
консервативного та хірургічного лікування.
Згідно сучасних поглядів, поліпоз, асоційований з непереносимістю аспірину, відноситься до групи метаболічних хвороб, апринципова позиція етіопатогенезу полягає у генетично-детермінованомузниженні експресії конститутивної циклооксигенази - ключового фермен-
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ту метаболізму ненасичених жирних кислот,
зокрема арахідонової.
Мета даного дослідження полягала у
з’ясуванні рівня експресії конститутивної циклооксигеназизалежно від типу поліпозу, зокрема
асоційованого з: непереносимістю аспірину
(Iгрупа), порушенням аеродинаміки носового
дихання (IIгрупа) і Ig-Eзалежного (алергічного)(IIIгрупа).
Як відомо, конститутивна ЦОГ експресується як у цитоплазмі клітин сполучної тканини
поліпів і слизової оболонки, так й інтраепітеліально – в цитоплазмі клітин поміж епітеліоцитами.У пацієнтів із аспіриновимполіпозом в епітелії поліпів на одну ЦОГ-позитвну клітину припадає 7816,4 мкм2 площі епітелію, у пацієнтів
IIгрупи– 7271,8 мкм2 площі епітелію, в IIIгрупі
– 8930,9 мкм2. При аналізі результатів морофометричного дослідження експресії ЦОГ-1 у споЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

лучній тканині поліпів, отримані більш достовірні дані поширення ЦОГ-позитивних клітин.
Так, уI групі хворих на одну ЦОГ-позитвну клітину припадає 56357,7 мкм2 площі сполучнотканинної строми, II – 14685,4 мкм2, III – 12721,4
мкм2. Аналізуючи вище наведені дані, можна
констатувати виражений дефіцит кількості
ЦОГ-позитивних клітин у сполучнотканинній
стромі поліпів у пацієнтів із аспіриновим характером поліпозу. Аналогічна картина спостерігається при морфометричному дослідженні сполучнотканинної строми слизової оболонки:
Iгрупа– 27147,9 мкм2 , II – 11371,7мкм2, III –
12755,8 мкм2. При дослідженні експресії ЦОГ-1
у слизовій оболонці встановлено, що зменшення
кількості ЦОГ-позитивних клітин характерно
для пацієнтів із аспіриновою тріадою – 7905,4
мкм2 площі на одну ЦОГ-позитивну клітину, на
противагу 4918,4 мкм2 у IIгрупі та 4583,5 мкм2
площі при алергічномуполіпозі. Таким чином,
при аспіриновій тріаді відмічається достовірне
зменшення кількості ЦОГ-позитивних клітин на
одиницю площі у сполучній тканині поліпів й
епітелії та сполучній тканині слизової оболонки.
Крім розподілу ЦОГ-позитивних клітин в
одиниці площі, ми дослідили оптичну щільність
цитоплазми клітин, які позитивно забарвлювались хромогеном в процесі імуногістохімічної
реакції. Встановлено, що аналогічна тенденція
зміни оптичної щільності, як і кількості позитивних клітин, характерна для поліпів: у сполучнотканинній стромі, на відміну від покривного
епітелію, при аспіриновій тріаді відзначається

виражене зменшення оптичної щільності (світловий потік) при аспіриновій тріаді – 130,75
ум.од., при поліпозі, асоційованому з порушенням назальної аеродинаміки – 104,1 ум.од., при
Ig-E залежному – 112,7 ум.од. У покривному
епітелії – 102,8 ум.од. при аспіриновій тріаді,
98,4 ум.од. уII групі, 92,1 ум.од. у III. При порівнянні інтенсивності експресії конститутивної
ЦОГ у слизовій оболонці пацієнтів I та IIгрупи
встановлена аналогічна денситометрична картина, проте, при аналізі поліпозуIII групи виявлена дещо менша оптична щільність порівняно з
поліпозомII групи: сполучнотканинна строма –
118,01 ум.од. при аспіриновій тріаді, 100 ум.од.
IIгр.та 106,4 уIII.Епітелій – 95,76 ум.од. – I гр.,
94,1 ум.од. – II гр. та 101,2 - III. Отже, виражене
зменшення оптичної щільності характерно для
сполучнотканинної строми як поліпів, так і слизововї оболонки.
Таким чином, аналізуючи результати
морфометричного та денситометричного дослідження, можна констатувати, що у пацієнтів із
аспірин асоційованим поліпозом наявне зменшення кількості ЦОГ-позитивних клітин і зменшення їх оптичної щільності як в епітелії поліпів і слизової оболонки, так і сполучнотканинної їх строми, виражене та достовірне зменшення кількості ЦОГ-позитивних клітин і зменшення їх оптичної щільності – у сполучнотканинній
стромі поліпів і сполучнотканинній стромі слизової оболонки, які можуть слугувати об’єктами
досліджень для морфологічної верифікації дефіциту конститутивної ЦОГ.

© І.В. Кошель, М.М. Багрій, Д.Д. Заболотна, 2014

М.М. КРУК, М.Б. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ОТОСКОПІЧНІ ЗМІНИ У ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ
На початку ХХІ ст. встановлено збільшення частоти алергічних захворювань та їх ускладнень у цілому світі і передбачається їх подальше
зростання, проте своєчасна діагностика запізнюється в середньому на 3-5 і більше років (Гогунська І.В. і співавт., 2011; Заболотний Д.І. і співавт., 2010; Лопатін А.С., 2003; Пухлик С.М.,
2012; Bernstein J.A., 2010; Feng C.H. et al., 2012;
Marco R. Et al., 2012; Merple B.F., 2010). Також
зростає частота втрати слуху пов’язана в тому
числі із розвитком негнійних середніх отитів (секреторний,
ателектатичний,
фіброзноадгезивний), що розвиваються на фоні дисфункції слухової труби (Пальчун В.Т. і співавт., 2000;
Бобошко М.Ю., 2006; Bluestone C., 2011).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

Для запобігання розвитку стійких отологічних змін при алергічних ринітах актуальним
є своєчасна діагностика стану середнього вуха.
Одним із найдоступніших методів діагностики
стану середнього вуха залишається огляд барабанної перетинки за допомогою отоскопії чи
отомікроскопії. Про порушення роботи слухової
труби та нормального стану барабанної порожнини свідчать різноманітні зміни перетинки,
обмеження рухомості, атрофія, зміна кольору,
рубці та ретракції або втягнення.
Було обстежено групи хворих з персистуючим та інтермітуючим алергічними ринітами
у період загострення та ремісії. Стан барабанної
перетинки оцінювався як у натягненій так і у
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розслабленій частині. Зміни і стадії ателектазу в
розслабленій частині перетинки враховувались
за класифікацією, запропонованою M. Tos
(1980). Ретракції натягненої частини барабанної
перетинки визначалась за J. Sade (1979).
Виявлені різні ступені ретракції барабанних перетинок на фоні дисфункції слухової
труби. Після комплексного лікування у хворих
на інтермітуючий алергічний риніт нормальний
стан барабанної перетинки відновлювався у
більшості випадків. У хворих на персистую-

чийалергічний риніт барабанна перетинка відновлювалась частково, зберігалися втягнення
2-3 ступеню. Для запобігання розвитку не зворотних змін із сторони середнього вуха необхідна рання діагностика алергічних ринітів із
ретельним моніторингом стану середнього вуха. У комплексному обстеженні стану середнього вуха таких хворих отомікроскопія барабанних перетинок із визначенням стану натягненої та розслабленої частин має важливе діагностичне значення.

© М.М. Крук, М.Б. Крук, 2014

А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОШИРЕНІСТЬ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ДІТЕЙ,
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ
Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) є
хронічним захворюванням, що посідає 4 місце у
структурі усіх хвороб ендокринної системи в
дітей в Україні і що є найбільш частою причиною інвалідизації хворих внаслідок розвитку
тяжких хронічних ускладнень. На сьогоднішній
день цукровий діабет 1 типу (ЦД1) є найбільш
поширеним ендокринологічним захворюванням
у дитячому віці. На початок 2013 року в Україні
зареєстровано 8148 дитину 0-17 років включно,
яка хвора на ЦД, що становить 10,26 на 10 тис.
відповідного населення. Протягом останніх 5
років в Україні поширеність ЦД у дітей 0-17
років невпинно зростає. Щодо абсолютної кількість дітей з діабетом, то відмічено чітку тенденцію до збільшення кількості випадків ЦД у
дітей допідліткового віку і зменшення кількості
хворих на діабет підлітків. Це супроводжується
ростом показників поширеності хвороби у всіх
вікових групах дітей.
Мета – дослідити поширеність і перебіг
захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей,
хворих на ЦД1 на підставі визначення у них
клініко-лабораторних порушень.
Матеріали і методи. Клінічне дослідження проводилось у ендокринологічному відділенні Національної дитячої спеціалізованої
лікарні «Охматдит» м. Києва у 2013-2014 роках.
Під наглядом знаходилось 140 дітей, хворих на
цукровий діабет 1 типу важка форма, віком від 2
років 9 міс до 17 років 10 міс, хлопчиків – 72
особи (51,4%), дівчаток – 68 (48,6%), (середній
вік – 10,5 років). Тривалість захворювання на
ЦД1 від 1 до 10 років. Всім хворим проводилось
загально-клінічне обстеження з визначенням
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глікемічного профілю та рівня глюкозильованого гемоглобіну (Hb A1c (N – до 7%). Комплексне обстеження дітей включало застосування сучасних методів діагностики (отомікроскопія,
ендоскопія, рентгенографія, порогова тональна
аудіометрія, акустична імпедансометрія, імунологічне дослідження ротоглоткового секрету,
дослідження мікрофлори носа і піднебінних мигдаликів.
Результати і їх обговорення. Захворювання ЛОР-органів (або верхніх дихальних шляхів?) діагностовано у 77,9% пацієнтів, хворих на
цукровий діабет 1 типу. Найбільшу групу спостережень дітей, хворих на ЦД1 склали 47 хворих дітей (33,5%) у яких діагностовано хронічний тонзиліт (ХТ), хлопчиків — 26, дівчаток –
21, віком від 6 до 18 років. У 14 (10%) дітей з
ХТ спостерігалось однобічне викривлення перегородки носа, а також рецидивуючі кровотечі з
носа (epistaxis), що може бути початковою або
прихованою ангіопатією раннього періоду ЦД1
з порушенням мікроциркуляторного русла слизової оболонки. Гострий риносинуїт діагностовано у 8 пацієнтів (5,7%), зміни внутрішньої
архітектоніки носової порожнини у вигляді викривлення перегородки носа зафіксовано у 44
(31,4%) пацієнтів (хлопчиків – 19, дівчаток —
11), серед яких у 14 (10%) дітей виявлено
epistaxis. У 1 пацієнта спостерігалась перфорація в передніх відділах перегородки носа з некротизованим чотирьохкутним хрящем до 15 мм
в діаметрі. Гіпертрофія піднебінних мигдаликів
2 ст в поєднанні з аденоїдами 1-2 ст діагностована у 5 хворих, наявність лімфаденоїдної тканини в склепінні носової частини глотки вериЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

фіковано у 13 хворих дітей з ЦД1: аденоїди 1ст
– 5, 2ст – 7, 3ст – 1 хворий.
Висновки. Проведені клінічні дослідження показали, що у дітей з ЦД1 спостерігаються
захворювання верхніх дихальних шляхів, які
були діагностовані у 77,9% хворих: хронічний
тонзиліт – 47 (33,5%), викривлення перегородки
носа – 44 (31,4%), рецидивуючі носові кровотечі
(epistaxis) – 14 (10%) дітей. Дані проведеного

дослідження свідчать про необхідність раннього
виявлення ХТ, epistaxis у дітей на доклінічній
стадії і адекватного та ефективного лікування
цих захворювань для запобігання погіршення
перебігу цукрового діабету 1 типу у дитячому
віці. До протоколів огляду дітей з ЦД1 доцільно
і необхідно включати не тільки консультацію
окуліста, невролога, а і дитячого оториноларинголога.

© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, 2014

А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Л.А. ШУХ, Т.М. ОСАДЧА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБІОТИКІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА РЕСПІРАТОРНІ ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ
Діти часто хворіють на різні форми гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ),
частота яких під час епідемії збільшується, а в
міжепідемічний період зменшується.
Відомо, що на початку ГРВІ етіологія захворювання, як правило, вірусна, а далі приєднується бактеріальна інфекція, яка призводить
до виникнення численних ускладнень, що погіршує прогноз. Ці ускладнення розвиваються в
тому разі, коли система імунного захисту недосконала, а ступінь патогенності, токсичності,
специфічності та масовості інфікування надто
великий. До найбільш частих ускладнень належать: риносинуїт, аденоїдит, гострий середній
отит, гострий бронхіт, пневмонія. В таких випадках необхідно призначати амінопеніциліни, що
захищені від дії бета-лактамаз збудників клавулановою кислотою або сульбактамом, цефалоспорини або макроліди.

Антибіотики призначаються в тих випадках, коли підвищується температура тіла до 38
градусів С і вище на 4-5 день після її нормалізації, коли висока температура тримається більше
3-4 днів, і при лейкоцитозі більше 13х109/л.
Під час контакту з хворими доцільно використовувати марлеві респіратори, часто мити
руки тощо.
Для профілактики ГРВІ доцільно використовувати препарат «Арбідол». Дітям від 6 до 12
років призначають у дозі 0,1г 1 раз в 3дні протягом 1 міс, дітям старше 12 років – 0,2г 1 раз в
3дні протягом 1 міс в комбінації з полівітамінами та раціональним харчуванням.
Санаторно-курортне оздоровлення спрямоване на підвищення реактивності організму.
Проте гіперінсоляція не показана, бо призводить
до ще більшого імунодефіциту.

© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, Л.А. Шух, Т.М. Осадча, 2014

А.А. ЛАЙКО, Л.А. ШУХ, В.В. СЕГАЛ, Н.Ю. ПАВЛОВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ЛОР-ХВОРОБ
У ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ
За даними клініцистів і практичних лікарів діти до п`ятирічного віку до 6-7 раз і більше
на рік хворіють на грип та гострі респіраторновірусні інфекції на тлі нестабільної загальної
реактивності організму. У цієї категорії дітей
часто спостерігаються хвороби ЛОР-органів:
риносинуїт, аденоїдит, аденоїдні вегетації, гіпеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

ртрофія лімфаденоїдного глоткового кільця,
хронічний тонзиліт, хронічні захворювання середнього і внутрішнього вуха, захворювання
слизової оболонки верхніх та нижніх дихальних
шляхів. Останні призводять до патологічного
гострого, підгострого, хронічного та рецидивуючого кашлю, який спочатку буває сухим, потім
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вологим і далі знову сухим. В обстеженні та
лікуванні хворих даного контингенту приймають участь педіатри, алергологи, інфекціоністи
та дитячі отоларингологи.
Хвороби ЛОР-органів підлягають лікуванню згідно з прийнятими протоколами лікування. Проте при комплексному лікуванні хронічного риніту, риносинуїту та аденоїдиту доцільно перш застосовувати іригаційну терапію
наступними розчинами: «Салін», «Аква Маріс»,
«Фізіомер», «Хьюмер», ізотонічним розчином
натрію хлориду, мінеральною водою без газу та
ін.. Далі місцево застосовувати антисептики та
антибіотики відповідно до антибіотикограми.
Системні антибіотики застосовуються при значному загостренні запального процесу. При імунологічних змінах організму найбільш ефектив-

ним є препарат «Арбідол». Дітям 6-12 років
призначають в дозі 0,1 г 3 рази на день, дітям
старше 12 років – 0,2 г 3 рази на день протягом
5днів. Далі ці дози приймаються 1 раз в 3дні
протягом 1 міс разом з полівітамінами.
Лікування кашлю у даного контингенту
дітей залежить від правильного і своєчасного
встановлення причини, насамперед запалення
верхніх або нижніх дихальних шляхів різного
ґенезу, що призводить до утворення слизового,
слизово-гнійного та гнійного секрету, порушуючи мукоциліарний кліренс, що сприяє мікробній колонізації. Застосування протикашлевих
препаратів, направлених на пригнічення кашлю,
як правило, недоцільне тому, що кашель є захисною реакцією організму, направленою на очищення дихальних шляхів.

© А.А. Лайко, Л.А. Шух, В.В. Сегал, Н.Ю. Павловська, 2014

С.А. ЛЕВИЦЬКА (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ГЕНЕТИЧНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ ХРОНІЧНИХ СИНУСИТІВ
Запальні захворювання навколоносових
синусів (ННС) відносяться до найбільш розповсюджених захворювань в практиці отоларинголога із можливою генетичною детермінантою
розвитку.
Метою дослідження було вивчення впливу точкових мутацій С-511 гена IL-1β і С-590Т
гена IL-4 на формування хронічних синуситів
(ХС) у дітей.
Об’єктом дослідження була венозна кров
135 дітей. Першу групу (n=48) склали хворі на
хронічний гнійний синуїт (ХГС), другу (n=52) –
хворі на хронічний поліпозний синуїт (ХПС).
Контрольна группа (КГ), складалася з 35 практично здорових дітей. Концентрацію цитокінів
визначали методом твердофазного імуноферментного аналізу. ПЛР-реакцію проводили із використанням
Taq-ДНК-полімерази
та
специфічних праймерів. Результатами дослідження була ідентифікація «мутантної» AVAрезистентного Т-алеля і «дикого» С-алеля.

Встановлено, що розвиток ХС супроводжується зниженням продукції IL-1β на фоні
зростання продукції протизапального IL-4. При
цьому мутації в промоторах обох генів асоціювали із збільшенням продукції відповідного цитокіну.
Найбільшу кількість СС-гомозигот С511Т-поліморфізма гена IL-1β виявили серед
хворих на ХГС. При цьому СС-гомозиготи характеризувалися найнижчим рівнем продукції
IL-1β.
Мутацію в 590 позиції промотора гена IL4 виявили у 34,6% хворих на ХГС, 53,1% - ХПС,
23,3% - КГ. Домінуючим генотипом в усіх групах був гетерозиготний (53,85%; 77,08% і
42,86% відповідно). Встановлене проективне
значення «мутантного» Т-алеля С-511Т поліморфізму С-511Т гена IL-1β в розвитку ХГС
(OR=0,27). Натомість Т-алель С-590Т поліморфізму С-590Т гена IL-4 свідчив про підвищений
ризик розвитку ХПС (OR=2,40).

© С.А. Левицька, 2014
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С.А. ЛЕВИЦЬКА, В.В. БУЯЛО (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ
У ДІТЕЙ ІЗ УСПАДКОВАНОЮ НИЗЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ IL-1Β
В основі спадкової схильності до розвитку частих і пролонгованих епізодів респіраторних інфекцій у дітей може бути мутація генів,
що кодують компоненти імунної відповіді, зокрема IL-1β. Попередніми дослідженнями доведена кореляція «мутантного» Т-алеля в 511 позиції промотора гена IL-1β із підвищенням продукції відповідного цитокіну.
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 респіраторних 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.
Встановлена асоціація генетично обумовленого
зниження продукції IL-1β у носіїв СС-генотипу
С-511Т поліморфізму гена IL-1β із зниженням
загального пулу TCD3+-лімфоцитів (54,88±1,41
% проти 60,85±1,10% у носіїв Т-алеля) і TCD8+лімфоцитів (18,38±1,69% проти 22,89±0,70%;
p˂0,05),
зниженням
концентрації
IgМ
(0,90±0,05г/л проти 1,31±0,03г/л), зменшенням
фагоцитарного
числа
(4,85±0,15
проти
6,58±0,13), зростанням концентрації BCD20+лімфоцитів (30,78±1,70% проти 19,59±0,77%).
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.

© С.А. Левицька, В.В. Буяло, 2014

В.А. ЛЕВЧУК, І.В. ХОРУЖИЙ, А.О. ЯШАН, К.О. ЯШАН, Б.І. ШЕВАГА
(КРЕМЕНЕЦЬ, ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ БІОПАРОКС
ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ми застосували аерозоль Біопарокс в місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дітей. Під
нашим спостереженням за період з 2012 по 2013
рр. знаходилось 22 дітей, хворих на лакунарну
ангіну віком від 9 до 17 років. Діти були поділені на дві групи: основну (12) і контрольну (10).
Групи були співставлені за віком і перебігом
захворювання. Діти основної групи отримували
аерозоль Біопарокс і загальне протизапальне
лікування, контрольної – полоскання горла розчином фурациліну 1:5000 і загальне протизапальне лікування. Аерозоль призначали дітям 4
рази на день по 2 інгаляції через рот і 1 інгаляції
в кожний носовий хід.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми, фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів лікування відзначено більш інтенсивний регрес симптомів
ангіни у дітей основної групи. Скарги на головний біль, біль в горлі при ковтанні у дітей, що
приймали аерозоль Біопарокс і загальне проти-

запальне лікування, поступово зникли через 3-4
дні у більшості (10) хворих. Решта 2 дітей відмічали зменшення неприємних відчуттів в горлі.
Фарингоскопічна картина вказувала на
позитивний перебіг захворювання: зникли гіперемія і набряклість піднебінних мигдаликів, нашарування в лакунах мигдаликів були відсутні.
Температура тіла нормалізувалась у всіх дітей.
У дітей контрольної групи позитивний
ефект настав до 6-7-го дня лікування. Нестерпності аерозолю Біопарокс, алергійних реакцій та
інших небажаних явищ не спостерігалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування аерозолю Біопарокс в місцевому лікуванні лакунарної ангіни
у дітей значною мірою усуває основні симптоми
захворювання. Аерозоль Біопарокс добре переноситься дітьми, не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для терапії дітей
,хворих на лакунарну ангіну. Аерозоль Біопарокс може поповнити арсенал засобів, що застосовуються в лікуванні лакунарної ангіни у дітей.

© В.А. Левчук, І.В. Хоружий, А.О. Яшан, К.О. Яшан, Б.І. Шевага, 2014
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К.А. ЛОБКО, В.В. КІЩУК, А.Д. ЛОБКО, І.В. ДМИТРЕНКО, О.Д. БОНДАРЧУК,
А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, Я.П. ГРИЦУН (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
У ВАГІТНИХ
Інфекції верхніх дихальних шляхів
(ІВДШ) представляють собою групу найбільш
поширених гострих захворювань, які спостерігаються в амбулаторних умовах. Риніт, фарингіт,
гайморит, епіглотит, ларингіт, трахеїт – все це
різновиди ІВДШ, що визначаються локалізацією
запального процесу. В наш час найбільш часто
зустрічається хронічне враження піднебінних
мигдаликів (ПМ) – хронічний тонзиліт (ХТ). Захворюванність на ХТ серед населення складає за
даними різних авторів від 5 до 28% населення, а
серед хронічних ЛОР-хворих – 45-50%.
Проблема взаємозв′язку ХТ з різними захворюваннями внутрішніх органів стала актуальною у наш час, що обумовлено збільшенням
ХТ та поєднаних з ним захворювань. Проведені
статистичні дослідження показали, що у жінок
репродуктивного віку, які страждають на ХТ,
достовірно частіше, ніж у чоловіків, зустрічаються хвороби системи кровообігу, ревматизм
та хвороби нирок. Якщо вважати ХТ тільки довготривало перебігаючим процесом у ПМ, то навряд чи цьому захворюванню необхідно було б
приділяти стільки уваги. ХТ – це процес постійної взаємодії лімфоїдної тканини та вмісту лакун ПМ (гнійний детрит з елементами чужорідного білку, токсини як результат життєдіяльності патогенної флори, самі мікроорганізми, загиблі епітеліальні клітини зі стінок лакун ПМ,
аліментарні частинки).
Інфекційні захворювання матері мають
значення у підвищенні перинатальної захворюваності і як наслідок смертності дітей в ранньому віці. Лікувати або не лікувати жінку під час
вагітності повинно розглядається в іншій площині – яким має бути це лікування. Раніше його
проводили і не думали про плід. По цій же причині не було обмежень у використанні методів
дослідження під час вагітності (для діагностики
вагітності тривалий час використовували рентгенологічні методи дослідження та ін.). Потім
був період, коли була заборона використання
абсолютно всіх методів лікування. Достатньо
часто зустрічаємось з тим, що приходять вагітні
жінки консультовані іншими лор-спеціалістами
зі словами: «Ви вагітні, Вам не можна нічим
лікуватись». На сьогоднішній день з′явилась
можливість лікувати не всліпу, а чітко знаючи

переваги та недоліки ліків, які застосовуються.
Терапія ЛОР-захворювань у вагітних залишається світлою плямою у структурі оториноларингології. Для терапії запальних захворювань
глотки у вагітних була застосована нафталанотерапія, тонзилектомія на пізніх строках вагітності, пеніцилін, стрептоміцин у вигляді
ін’єкцій та еритроміцин per os. Ці методи лікування не знайшли широкого використання під
час вагітності, застосування ототоксичних антибіотиків заборонено на сьогоднішній день.
Пам′ятаючи про негативний вплив захворювань
ЛОР-органів на перебіг вагітності та наслідок
пологів є необхідність подальшого пошуку засобів найбільш ефективного впливу на запальний процес, які не мають негативного впливу на
стан вагітної та плід.
На базі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова було
проліковано 765 вагітних жінок різних триместрів вагітності (за період 2010-2014 років), які
хворіють на ХТ за запропонованим нами методом лікування. Для них визначили напрямки
лікування: підвищення реактивності організму,
гіпосенсибілізуючі засоби (препарати кальцію,
антигістамінні препарати), засоби місцевої дії на
ПМ з метою санування: масаж ПМ – за допомогою вібромасажера з індивідуальними насадками спеціальної форми (патент на корисну модель 2008 р.), чередуючи з шпательним масажем; промивання лакун ПМ розчинами антисептиків: змащування ПМ масляним розчином хлорофіліпту, сангвірітріном, УФО на ПМ. Після
проведеного лікування спостерігали зменшення
прояву як об′єктивних ознак ХТ, так і
суб′єктивних відчуттів вагітних жінок, покращення імунологічних показників ротоглоткового секрету. При проведенні комплексного лікування ХТ відбувалось покращення клінічного
стану вагітних, зменшення % ІВДШ, зникали
ознаки загрози переривання вагітності, в післяпологовому періоді на 25,2 % зменшилась кількість ускладнень в порівнянні з жінками, яких
не лікували і т.д.
Отже, враховуючи виражену позитивну
динаміку протягом багатьох років від застосування комплексного методу лікування ХТ під
час вагітності рекомендуємо його до використання у щоденній практиці ЛОР-лікаря.

© К.А. Лобко, В.В. Кіщук, А.Д. Лобко, І.В. Дмитренко, О.Д. Бондарчук, А.І. Барціховський, Я.П. Грицун,
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В.В. ЛОБУРЕЦЬ, С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРОЖНИНИ НОСА
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДИХАЛЬНУ ФУНКЦІЮ
Найбільш вираженою клінічною ознакою
гострих та хронічних захворювань порожнини
носа та навколоносових пазух є порушення носового дихання. Хворі з цією скаргою складають близько 78%усіх ринологічних пацієнтів.
Закладеність носа може бути наслідком достатньо великої кількості причин, серед яких – вроджені та набуті анатомічні аномалії присінка і
порожнини носа, у поєднанні з хронічними запальними захворюваннями порожнини носа і
навколоносових пазух.
Мета проведеного дослідження – вивчити
та систематизувати причини порушення носового дихання у пацієнтів з хронічними захворюваннями порожнини носа та навколоносових
пазух.
Протягом 2003-2014 рр проведено комплексне дослідження 1250 хворих із різними
захворюваннями порожнини носа та навколоносових пазух у віці від 18 до 65 років. Обстеження проводилося із застосуванням комплексу
анамнестичних, клінічних, ендоскопічних даних, риноманометрії, комп’ютерної та магнітнорезонансної томографії.
Всім досліджуваним проводився ендовідеомоніторинг з відеопротоколюванням. Оцінювали стан слизової оболонки, характер і локалізацію виділень. Звертали увагу на стан переднього і заднього кінців нижньої носової раковини, ділянки локальної гіпертрофії по її вільному і нижньому краю. Оглядали дно порожнини носа, відзначали вистояння нижнього краю
грушоподібного отвору, нижнього носового
гребня, сошника, стан носоглотки. Вивчали стан
гачкоподібного відростка, переднього і заднього
кінця середньої носової раковини, горбок переділки носа, сфеноетмоїдальну кишеню. Звертали
увагу на ділянки слизової оболонки гачкоподібного відростка, носових раковин і переділки
носа. Оцінювали стан остіомеатального комплексу, стан воронки, фонтанел. Ретельно оглядали
ділянку носового клапану. Визначали анатомічні взаємини чотирикутного і каудального краю
верхнього латерального хряща, крил носа, пе-

реднього кінця нижньої носової раковини і дна
порожнини носа. При огляді присінка носа визначали ригідність його крил.
Результати та обговорення. Аналіз анатомічних відхилень передніх відділів порожнини
носа показав, що однією з найбільш частих причин, що уповільнюють доступ повітряного
струменя в порожнину носа, є широка Колюмела. У багатьох випадках мало місце звуження
присінка за рахунок випинання дна порожнини
носа. Найбільш частою причиною звуження
присінка в ділянці клапану була деформація передніх відділів хряща переділки носа. Патологічна рухливість крил носа також нерідко призводила до дисфункції присінка з його блокуванням
при вдиху – колапсу крила носа. Усього ознаки
анатомічних порушень в ділянці присінка носа
зустрічались у 23% спостережень.
У середніх відділах порожнини носа звуження нижнього носового ходу часто мало місце за рахунок деформації нижнього носового
гребня і передніх відділів сошника (67%). Частою причиною закладеності носа були патологічні зміні середньої носової раковини: гіпертрофія або її аномальний вигин.
При повторних оперативних втручаннях
часто доводилося стикатися з рубцевими процесами. Найчастіше синехії порожнини носа виявлялись у пацієнтів, яким раніше проводили симультанні хірургічні втручання на внутрішньоносових структурах (48%). Синехії порожнини
носа часто виявлялися також у пацієнтів, які
перенесли травми зовнішнього носа, після накладання передньої тампонади носа з приводу
носових кровотеч.
Аналіз проведеного дослідження показав, що порушення дихальної функції носа в
більшості випадків є наслідком поєднання кількох факторів. Для підвищення ефективності
функціональних малоінвазивних внутрішньоносових хірургічних втручань необхідно враховувати всі наявні анатомічні та функціональні особливості порожнини носа та навколоносових пазух.
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А.В. ЛУПИР, Н.О. ЮРЕВИЧ, О.М. МІЩЕНКО (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ
Значне погіршання якості життя хворих
при поліпозному риносинуїті (ПРС) в першу
чергу пов’язано з дискомфортом через утруднення (відсутність) носового дихання, зниження
(відсутність) функції нюхового аналізатору, патологічні виділення, відчуття тяжкості і болю в
області біляносових пазух, головні болі; слабкість,
тощо.
Враховуючи
соціальноекономічний стан, наша країна поставила основною метою обов’язкове забезпечення необхідного обсягу медичної допомоги населенню, підтримку оптимального рівня загальної доступності медичної допомоги для усіх верств населення. Останнє можливо тільки за умови повного
комплексного дослідження та аналізу фізичних,
психологічних і соціальних проблем хворого.
Мета. Надати результати аналізу основних клініко-епідеміологічних особливостей обстежених хворих на ПРС.
Дослідження проводилося на базі ЛОРклініки Харківського національного медичного
університету комунального закладу охорони
здоров’я «Харківська обласна клінічна лікарня –
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Загалом під нашим наглядом
знаходилося 347 хворих на ПРС. Характеризуючи основні скарги, які визначають обстежені
нами хворі, встановлено, що перші місця займають: постійні або періодичні головні болі
(98,0±0,75%), підвищена стомлюваність та дратівливість (69,7±2,47%) і утруднене носове дихання (67,1±2,52%). При цьому багато пацієнтів
скаржиться на відсутність (43,2±2,66%) та зниження (55,0±2,67%) нюху і повну відсутність
носового дихання (30,3±2,47%). Лише шість з
усіх обстежених (1,7±0,70%) відмітили відсутність порушення нюху. Результати проведеного
ринологічного дослідження свідчать, що у хворих на ПРС переважають: набряк слизової оболонки (72,9±2,39%) та її гіперемія (58,8±2,64%),
наявність слизових виділень (81,3±2,09%) у порівнянні з серозними (6,3±1,31%) та гнійними
(10,4±1,64%). При цьому спостерігається збільшення в об'ємі носових раковин (79,8±2,15%) та
викривлення носової перегородки (40,9±2,64%);
наявність численних (92,5±1,41%) у порівнянні з
одиничними (7,5±1,41%) поліпів білясто-сірого
кольору – 85,9±1,87% (у відмінності від роже-

вих – 11,0±1,68% та гіперемованих – 3,2±0,94%)
в обох половинах носа (81,6±2,08%), локалізованих частіш всього в середньому та загальному
носовому ході (55,0±2,67%) або спричиняючих
обтурацію носової порожнини (36,0±2,58%).
Також, дослідженням встановлена наявність
зовнішньої деформації носа поліпами у шести
(1,7±0,70) пацієнтів, що викликає суттєву перепону для спілкування та підтримання соціальних зв’язків для даних пацієнтів.
Проаналізувавши функцію носового дихання та стан нюхового аналізатору нами виявлено, що переважаюча кількість обстежених
хворих мають високий ступінь порушення функції носового дихання (51,2±6,4%). При цьому,
нормальне функціонування нюхового аналізатору у обстежених хворих встановлено лише у
1,7±1,17%; більшість з обстежених має гіпосмію
IV ступеня (аносмію) – 43,3±4,52% та III
(29,2±4,15%). Дослідивши порушення функції
миготливого епітелію серед обстежених нами
пацієнтів, визначено, що обстежені також переважно мали значні порушення функції миготливого епітелію: II (55,0±4,54%) та III
(26,7±4,04%) ступенів. Характеризуючи в цілому рухову активність миготливого епітелію носової порожнини у обстежених нами хворих, її
показники встановлені на рівні 45,88±6,2%, при
тому, що в контрольній групі – 13,1±1,48%.
Висновки.
Ретельно дослідивши та проаналізувавши
характеристики обстежених нами хворих на
ПРС ми встановили основні закономірності, які
включають в себе наступне: обстежені пацієнти
в основному скаржаться на постійні або періодичні головні болі та підвищену стомлюваність і
дратівливість; при риноскопічному обстеженні
переважають набряк слизової оболонки та її гіперемія, наявність слизових виділень, численних поліпів білясто-сірого кольору, локалізованих частіш всього в середньому та загальному
носовому ході або спричиняючих обтурацію
носової порожнини; переважаюча кількість обстежених пацієнтів має досить значне порушення функції носового дихання, при цьому більшість з них має гіпосмію IV та III ступеня та
значні порушення II та III ступенів функції миготливого епітелію.
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О.О. МАЗУР, О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, А.Б. ГАРАЩУК, К.І. ЯКОВЕЦЬ,
М.І. НИКИФОРУК, А.І. РУСНАК (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ДИСБІОТИЧНІ ЗМІНИ РОТОГЛОТКИ У ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СИНУЇТ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 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
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 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 типу.
Проведено бактеріологічне та мікологічне
обстеження 87 зразків порожнини ротоглотки
хворим на хронічний гнійний верхньощелепний
синуїт з цукровим діабетом 1 типу.
Встановлено, що за популяційним рівнем,
коефіцієнтом кількісного домінування і коефіцієнтом 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 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 паличками, моракселами, пептококами, піогенними стрептоко-

ками, 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 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 типу.
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О.О. МАЗУР, О.Г. ПЛАКСИВИЙ, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, К.І. ЯКОВЕЦЬ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-БІОХІМІЧНИЙ СИНДРОМ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СИНУЇТ
З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ
Концепція синдрому метаболічної інтоксикації створена українським вченим Л.Л. Громашевською. ЇЇ суть в тому, що при патологічних
процесах у біологічних рідинах організму накопичується велика кількість продуктів метаболізму, більшість з яких входить до речовин середньої молекулярної маси від 500 до 5000 Да, які
чинять токсичний вплив на клітини тканин і органів (печінка, нирки, головний мозок). Прояви
біологічної активності МСМ (молекул середньої
маси) багаточисельні, вони гальмують гліколіз,
глюконеогенез, порушують тканинне дихання,
мембранний транспорт, володіють імунодепресивною дією. Накопичення МСМ є не тільки маркером ендоінтоксикації, а також причиною подальшого поглиблення патологічного процесу.
Для визначення рівня МСМ використовується такі методи, як спектрофотометрія, високовольтний електрофорез, іонообмінна та
гель-хроматографія. Визначення рівня середніх
молекул (СМ) у сироватці крові проводиться за
скринінг-методикою Н. І. Габриеляна (1985), за
методикою В.В. Николайчика і співав (1991) та
іншими методиками.
Нами було використано визначення середньомолекулярних пептидів за скринінгметодикою Н. І. Габриеляна (1985). 1 мл сироватки венозної крові обробляють 0,5 мл 10%
розчину трихлороцтової кислоти, потім центрифугують 30 хв при швидкості 3000 об/хв. Супернатант розчиняють дистильованою водою у
співвідношенні 1:10 і при довжині хвилі 254 нм
на спектрофотометрі СФ – визначають вміст
МСМ в умовних одиницях.
Було проведено обстеження та лікування
50 хворих віком від 27 до 65 років. Усі хворі
розділено на основну і контрольну групи. Основну групу склали 2 репрезентативні підгрупи:
основна 20 хворих на хронічний гнійний синуїт
з цукровим діабетом 1типу, які в комплексній
терапії отримували пробіотик симбітер та підгрупа співставлення 20 хворих на хронічний
гнійний синуїт з цукровим діабетом 1 типу, які
отримували аналогічну комплексну терапію без
пробіотика. В усіх 40 хворих верифіковано ендокринологом цукровий діабет 1 типу середньої
ступені важкості, які отримують адекватну інсулінотерапію. Контрольну групу склали 10

хворих на хронічний гнійний синуїт без супутньої патології. Для визначення референтної норми рівня МСМ були обстежені 15 практично
здорових осіб.
Референтна норма рівня МСМ склала
(0,31±0,02 ум.од). Рівень МСМ у хворих контрольної групи склав (0,33±0,02 ум.од). В основній підгрупі та підрупі співставлення хворих на
хронічний гнійний синуїт з цукровим діабетом
1типу рівень МСМ становив (0,57±0,04 ум.од) і
(0,55±0,04 ум.од) відповідно та був вірогідно
вищим порівняно з контролем (р< 0,001).
Істотної різниці між рівнем МСМ у хворих обох груп не було (p>0,05). У основній підгрупі хворих,які отримували пробіотик відзначалось вірогідне зниження МСМ в кінці лікування (0,39±0,03 ум.од.) через 12-14 днів, хоча
він залишався вищим, ніж в контрольній групі
(р<0,05). У підгрупі співставлення хворі якої
отримували стандартне лікування на 12-14 день
відмічалось незначне зниження рівня МСМ
(0,51±0,06 ум.од.), проте вірогідної різниці з I
днем початку лікування не було (р>0,05). Відзначалася суттєва різниця у вмісті СМ між досліджуваними підгрупами (р<0,05) по закінченню курсу лікування на 12-14 день.
Включення в лікування пробіотика поряд
з прискоренням досягнення клінічної ремісії
захворювання сприяє зниження рівню СМ до
(0,39 ±0,03), тобто до верхньої межі норми, що
свідчить про зниження синдрому ендогенної
(метаболічної) інтоксикації у даних хворих.
Підвищення вмісту МСМ у крові хворих
на ХГВС з ЦД 1 типу є показником розвитку
ендогенної інтоксикації. Включення пробіотиків
в комплексне лікування знижує рівень МСМ в
сироватці крові, зменшуючи ендогенну інтоксикацію та позитивно впливаючи на клінічний
перебіг та подальшу реабілітацію.
Отримані дані свідчать, що використання
пробіотика симбітер в комплексному лікуванні
хронічного гнійного синуїту у хворих на цукровий діабет 1типу є патогенетично доцільним та
клінічно ефективним, що підтверджуює, насамперед, прискоренне одужання та наявність тривалої стійкої ремісії ХГВС з ЦД 1 типу, а в лабораторних аналізах – нормалізація вмісту
МСМ у сироватці крові.

© О.О.Мазур, О.Г.Плаксивий, І.В.Калуцький, К.І.Яковець, 2014
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І.В. МАЛЬОВАНА, Г.Г. ВОЛОШИН, В.В. НІКОЛОВ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СПРЕЮ ДЛЯ ГОРЛА «АКВА МАРІС» ДЛЯ МІСЦЕВОГО
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ФАРИНГІТУ
Метою даної роботи є аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по застосуванню спрею для горла «Аква Маріс» для лікування хронічного катарального фарингіту. Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з цього питання розпочались з 2011 року. За період з 2011 по 2013рр. оториноларингологами Тернопільщини опубліковано 2 наукові
роботи з цього питання. Наукові роботи опубліковані в «Журналі вушних, носових і горлових
хвороб» (м. Київ). Обидві публікації є тезами.
Д.В. Береговий, О.В. Стахів, Г.С. Протасевич і співавтори (2011) в тезах «Спрей для горла
«Аква Маріс» в комплексному лікуванні хронічного катарального фарингіту у дорослих» повідомили про застосування спрею для горла «Аква
Маріс» в комплексному лікуванні хронічного
катарального фарингіту у 10 хворих віком від 23
до 48 років. Спрей «Аква Маріс» призначався 4-5
разів на день по 2-3 упорскування на задню стінку ротової частини горла. Курс лікування становив 1 тиж. Лікування було ефективним. Підкреслюється, що застосування спрею для горла «Аква
Маріс» в комплексному лікуванні хронічного
катарального фарингіту у дорослих суттєво покращує самопочуття хворих, значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Спрей для
горла «Аква Маріс» простий в застосуванні, добре переноситься хворими, системно не впливає
на організм, застосовується разом з іншими лікарськими засобами для лікування хронічного

катарального фарингіту, не має побічної дії, що
дає підставу рекомендувати його для терапії пацієнтів з вказаною патологією, зазначають автори. В.А. Башинський, І.М. Гомза, Ю.М. Андрейчин і співавтори (2011) в тезах «Застосування
спрею для горла «Аква Маріс» в комплексному
лікуванні хронічного катарального фарингіту у
дітей» описують використання спрею для горла
«Аква Маріс» як місцеве лікування в комплексній терапії хронічного катарального фарингіту у
10 дітей віком від 14 до 18 років. Спрей призначався дітям 4 рази на день по 2-3 упорскування
на задню стінку ротової частини горла. Лікування виявилось ефективним. Підкреслюється, що
застосування спрею для горла «Аква Маріс» для
місцевого лікування хронічного катарального
фарингіту у дітей суттєво покращує їх самопочуття, значною мірою усуває основні симптоми
захворювання. На підставі одержаних результатів
автори рекомендують його для терапії дітей з
вказаною патологією.
Таким чином, оториноларингологами Тернопільщини за період з 2011 по 2013 рр. опубліковано 2 наукові роботи (тези) по застосуванню спрею для горла «Аква Маріс» для місцевого
лікування хронічного катарального фарингіту.
Вважаємо, що наведені в даній публікації відомості будуть мати відповідне пізнавальне, теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів
та інших фахівців.

© І.В. Мальована, Г.Г. Волошин, В.В. Ніколов, 2014

І.В. МАЛЬОВАНА, В.В.НІКОЛОВ, Л.В. ЯШАН , М.А.ТВЕРДОХЛІБ, Р.Т.ЧОРТКІВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, БОРЩІВ, ЧОРТКІВ УКРАЇНА)
ЗАГАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по загальному лікуванню катаральної ангіни
у дорослих. Раніше такий аналіз не проводився.
Публікації з цього питання оториноларингологами Тернопільщини розпочались з 2010 року.
За період з 2010 по 2012 рр. ними по загальному
лікуванню катаральної ангіни у дорослих опубліковано 5 наукових праць, що складає 0,45%
від загального числа (1102) публікацій наукових
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робіт оториноларингологів Тернопільщини. Наукові праці опубліковані в «Журналі вушних,
носових і горлових хвороб» (м. Київ) і в збірнику «Здобутки клінічної та експериментальної
медицини» (м. Тернопіль). Всі публікації представляють собою тези.
Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич, І.В,
Мальована і співавтори (2011) в тезах «Застосування препарату Тонзильгон Н в лікуванні катаральної ангіни у дорослих» наводять результати
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використання Тонзильгону Н як протизапального засобу в комплексному лікуванні катаральної
ангіни у 18 хворих віком від 22 до 45 років.
Хворим призначався Тонзильгон Н досередини
по 25 крапель 6 разів на день протягом тижня.
Після послаблення гостроти захворювання продовжувалось лікування препаратом Тонзильгон
Н на протязі ще одного тижня, але він призначався по 25 крапель 3 рази на день. Підкреслюється, що застосування Тонзильгону Н для лікування катаральної ангіни у дорослих виявилось
ефективним. Одержані результати дають підставу рекомендувати Тонзильгон Н для лікування
катаральної ангіни у дорослих як протизапальний засіб, зазначають автори. В.А. Левчук, Г.С.
Протасевич, К.С. Романишин і співавтори
(2011) в тезах «Застосування Тонзилотрену в
лікуванні катаральної ангіни у дорослих» наводять результати застосування натурального
комплексного препарату, який відновлює захисну функцію мигдаликів, Тонзилотрену, як системного протизапального засобу в комплексному лікуванні катаральної ангіни у 20 хворих віком від 20 до 42 років. Тонзилотрен призначався
хворим по 1 таблетці кожну голину (до 12 разів
на день) перші 2 дні, затим по 1 таблетці 3 рази
на день до повного зникнення явищ ангіни, звичайно 6-7 днів. Підкреслюється, що застосування Тонзилотрену для лікування катаральної ангіни у дорослих виявилось ефективним. На підставі одержаних даних автори рекомендують Тонзилотрен для терапії катаральної ангіни у дорослих як системний протизапальний засіб.
У.Р. Дужик, А.О. Яшан, І.А. Гавура і співавтори (2012) в тезах «Застосування препарату
Тонзипрет в лікуванні катаральної ангіни у дорослих» наводять результати використання
комбінованого препарату рослинного походження Тонзипрету в комплексному лікуванні
катаральної ангіни у 12 хворих віком від 22 до
45 років. Тонзипрет призначався кожні 30 хв (до
12 разів на день) по 1 таблетці, розсмоктуючи,
але не розжовуючи та не запиваючи. Лікування
було ефективним. Підкреслюється, що застосування Тонзипрету в лікуванні катаральної ангіни у дорослих значною мірою усуває основні
симптоми захворювання. Тонзипрет добре переноситься хворими, не має побічної дії, що дає
підставу рекомендувати його для терапії хворих
на катаральну ангіну, відмічають автори. Ю.М.
Андрейчин, Г.С. Протасевич, А.І. Гавура і співавтори (2011) в тезах «Комплексне лікування
катаральної ангіни у дорослих» наводять результати застосування препарату Вокара в комплексному лікуванні катаральної ангіни у 12

хворих віком від 20 до 44 років. Препарат Вокара призначався до середини по 10 крапель перші
2 дні кожну годину (до 8 разів на добу), затим 3
рази на добу. Оскільки препарат Вокара використовувався в комплексі з іншими лікарськими
середниками, рекомендувалось хворим дотримуватись перерви 20 хв між прийомами інших
лікарських засобів. Також рекомендувалось
приймати препарат Вокара за 30 хв до вживання
їжі або через 1 год після її вживання. Підкреслюється, що застосування препарату Вокара в
комплексному лікуванні катаральної ангіни у
дорослих виявилось ефективним. Одержані результати дають підставу рекомендувати препарат
Вокара для загального лікування катаральної ангіни у дорослих як протизапальний засіб, зазначають автори. Т.В. Чортківський, І.А. Гавура,
О.В. Говда і співавтори (2012) в тезах «Застосування препарату Вокара для лікування катаральної ангіни у дорослих» наводять результати використання препарату Вокара як протизапального засобу в комплексному лікуванні катаральної
ангіни у дорослих. Препарат Вокара призначався
досередини по 10 крапель 8 разів на добу до покращення стану, але не більше 3 діб, після чого
застосовувався тричі на добу. Оскільки препарат
Вокара використовувався в комплексі з іншими
лікарськими середниками, рекомендувалось хворим дотримуватись перерви 20 хв між прийомами інших лікарських засобів. Також рекомендувалось приймати препарат Вокара за 30 хв до
вживання їжі або через 1 год після її вживання.
Зазначається, що застосування препарату Вокара
в комплексному лікуванні катаральної ангіни у
дорослих було ефективним. На підставі отриманих даних автори рекомендують препарат Вокара
для загального лікування катаральної ангіни у
дорослих як протизапальний засіб.
Таким чином, наведені в даній статті відомості свідчать про те, що загальне лікування катаральної ангіни у дорослих в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини описане порівняно рідко – в 0,45% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Всі публікації представляють собою тези. При цьому загальна терапія катаральної ангіни у дорослих висвітлена в п’яти
публікаціях (з застосуванням препаратів Тонзильгон Н, Тонзилотрен, Тонзипрет, Вокара). На
нашу думку, описані відомості про загальну терапію катаральної ангіни у дорослих з використанням найновіших препаратів будуть мати пізнавальне і практичне значення не тільки для
оториноларингологів, а й для інших фахівців (інфекціоністів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.).

© І.В. Мальована, В.В. Ніколов, Л.В. Яшан, М.А. Твердохліб, Р.Т. Чортківський, 2014

92

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

І.В. МАЛЬОВАНА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
Мета нашої роботи – аналіз раціоналізаторських пропозицій, опублікованими викладачами кафедри оториноларингології. Публікації
цих пропозицій розпочались з 1960 року. За період з 1960 по 2014 рр. опубліковано 11 раціоналізаторських пропозицій. Раціоналізаторські
пропозиції опубліковані в «Журнале ушных,
носовых и горловых болезней» (м. Київ) і збірниках Тернопільського медичного інституту (м.
Тернопіль). В «Журнале ушных, носовых и горловых болезней» опубліковано 8 раціоналізаторських пропозицій, в збірниках Тернопільського медичного інституту – 3. Раціоналізаторські пропозиції включають наступні розділи оториноларингології: «Середнє вухо» (1 пропозиція), «Лімфатичний апарат горла» (4), «Навколоносові пазухи» (1), «Загальні питання оториноларингології» (5 пропозицій). Наводимо перелік всіх 11 раціоналізаторських пропозицій в
хронологічному порядку.
1. К методике остановки кровотечений
после операций на небных миндалинах (1960
год, автор Е.И. Турович).
2. К методике остановки кровотечений
после операций на небных миндалинах (1961
год, автор Е.И. Турович).
3. Некоторые реконструктивные изменения в операционном микроскопе, выпущенном
заводом «Красногвардеец» (1962 год, авторы
А.А. Кантор, А.А. Назаренко).
4. Конструкция шпателя, способствующего срезанию аденоидов и предотвращающего от
возможной их аспирации (1962 год, автор Е.И.
Турович).

5. Осветитель к телескопической бинокулярной лупе (1964 год, авторы А.А. Кантор,
А.А. Назаренко).
6. Шпатель, препятствующий возможной
аспирации аденоидов во время аденотомии
(1965 год, автор Е.И. Турович).
7. Портативный аудиометр на полупроводниках для поликлинических и амбулаторных
исследований (1967 год, авторы П.А. Чайка, Р.Т.
Лавецкий).
8. Использование бокового упора от операционного стола типа 2Ц 920 в качестве подголовника при реконструктивных операциях на
среднем ухе (1973 год, авторы И.А. Яшан, Г.С.
Протасевич).
9. Модификация трубочки для дренирования верхнечелюстной пазухи (1979 год, авторы И.А. Яшан, П.В. Ковалик).
10. Методика трансфарингеальной костномозговой пункции (1980 год, авторы Р.Т. Лавецкий, Я.Д. Галицкий).
11. Модификация техники перевязки кровеносных сосудов шеи (1984 год, авторы Р.Т.
Лавецкий, А.Ф. Масик).
Такі раціоналізаторські пропозиції викладачів кафедри оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту (нині
ДВЗН «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України). Знайомство з вказаними пропозиціями
матиме відповідне пізнавальне, теоретичне і
практичне значення для практикуючих оториноларингологів та інших фахівців.

© І.В. Мальована, Г.С. Протасевич, 2014

І.В. МАЛЬОВАНА, А.О. ЯШАН, В.А. БАШИНСЬКИЙ, М.І. ГЕРАСИМЮК,
І.В. ХОРУЖИЙ, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА)
БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ТОНЗИЛІТІ
ТА ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРАХ ВУХА
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини
по бактеріологічному дослідженню при хронічному тонзиліті та злоякісних новоутворах вуха.
Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з
цього питання розпочались з 1982 року. За період
з 1982 по 2012 рр. оториноларингологами ТерноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

пільщини по бактеріологічному дослідженню
при хронічному тонзиліті та злоякісних новоутворах вуха опубліковано 3 наукові роботи, що
складає 0,27% від загального числа (1102) опублікованих наукових праць оториноларингологів
Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в
«Журнале ушных, носовых и горловых болез-

93

ней» (м. Київ). Серед опублікованих робіт 2 статті і 1 раціоналізаторська пропозиція.
І.О. Ситник, Д.В. Береговий і П.В. Ковалик (1986) в статті «Микрофлора миндалин при
хроническом тонзиллите и ее чувствительность
к прополису» наводять результати бактеріологічного дослідження вмісту лакун піднебінних
мигдаликів у 180 хворих на хронічний тонзиліт.
Із 180 висіяних культур в 121 (67,2%) знайдені
стафілококи. Найбільшу кількість резистентних
штамів стафілококів було виявлено по відношенню до пеніциліну, стрептоміцину, левоміцетину, еритроміцину. Відмічена висока чутливість стафілококів до прополісу. Д.В. Береговий
(1982) в раціоналізаторській пропозиції «Инструмент для забора содержимого из лакун небных миндалин» описує удосконалений метод
забору вмісту із лакун піднебінних мигдаликів.
Для цього він пропонує інструмент із неіржавіючої сталі, до якого приєднується трубка діаметром 2 мм з мітками на зігнутому кінці (3мм, 6
мм, 10 мм), які служать для визначення глибини
занурення трубки в лакуну. Наводиться методика використання цього інструменту. Даний інструмент можна використовувати і для промивання лакун піднебінних мигдаликів, зазначає
автор. П.В. Ковалик і співавтори (1991) в статті
«Микробная флора при злокачественных новообразованиях и ее чувствительность к антибио-

тикам» наводять результати бактеріологічного
дослідження виділень з вуха і чутливість до антибіотиків виділених мікроорганізмів при раковому його ураженні у 49 осіб віком від 27 до 64
років (у 20 людей діагностовані злоякісні новоутвори зовнішнього слухового ходу і у 29 – середнього вуха). У виділеннях із вуха в 80,9%
випадків висівали мікробні асоціації. Серед висіяних мікроорганізмів переважали стафілококи
(у 87,2% хворих). Стійкі до антибіотиків штами
зустрілись в 56,8% випадків.
Таким чином, описані в даній статті відомості свідчать про те, що бактеріологічне дослідження при хронічному тонзиліті та злоякісних
новоутворах вуха в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлене
надзвичайно рідко – в 0,27% від загального числа наукових публікацій оториноларингологів
Тернопільщини. Бактеріологічне дослідження
при хронічному тонзиліті та злоякісних новоутворах вуха описується в 3 наукових працях (2
статтях і 1 раціоналізаторській пропозиції).
Вважаємо, що наведені відомості стосовно бактеріологічного дослідження при хронічному
тонзиліті та злоякісних новоутворах вуха матимуть відповідне теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, бактеріологів, мікробіологів, онкологів, сімейних лікарів та інших
спеціалістів.

© І.В. Мальована, А.О. Яшан, В.А. Башинський, М.І. Герасимюк, І.В. Хоружий, Р.Т. Чортківський, 2014

В.В. МАЛЬОВАНИЙ, В.В. НІКОЛОВ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
АЛЕРГІЙНІ РЕАКЦІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АНТИБІОТИКІВ
Тема побічних дій антибіотиків актуальна, особливо нині, коли широко використовуються антибіотики з лікувальною метою. Тому
про побічні дії антибіотиків треба знати кожному медичному працівнику. Існує дві тенденції
відносно побічних дій антибіотиків. Одні спеціалісти схильні применшувати побічні дії, інші,
навпаки – перебільшувати. І те й інше невірне.
Потрібна якась золота середина. Існує 3 види
шкідливого впливу антибіотиків на організм: 1)
алергійні
реакції;
2)
токсична
дія;
3)дисбактеріоз і інші впливи. Серед трьох видів
шкідливого впливу на організм (алергійні реакції; токсична дія; дисбактеріоз і інші впливи)
зустрічаються часто алергійні реакції, з перебігом часу їх кількість збільшується. 10% людей,
що отримують антибіотики, відповідають алергійною реакцією. Найчастіше реакції спостері-
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гаються після застосування пеніциліну, є після
застосування стрептоміцину, левоміцину, тетрацикліну. Алергійні реакції в першу чергу залежать від індивідуальної чутливості, не залежать
від дози, але бувають від кількості введення антибіотика. Існують небезпечні для життя ускладнення (анафілаксійний шок, набряк гортані) і
не небезпечні (шкірна висипка, еозинофілія,
сироваткова хвороба, набряк Квінке, риніти,
глосити).
Антибіотики представляють собою алерген і при повторному введенні можливий розвиток сенсибілізації. Тому алергійні реакції частіше розвиваються у людей, які раніше отримували антибіотики. Але бувають і у тих осіб, які
вперше отримують антибіотики. Це буває у сенсибілізованих людей (що страждають на бронхіальну астму, риніти). Небезпечне попадання
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

антибіотика в кров. В цьому випадку
з’являється анафілаксійний шок. Не слід призначати препарати пролонгованої дії, які довго
затримуються організмом. Треба цікавитись чи
не було алергійної реакції на інші препарати –
можлива перехресна алергізація.
Анафілаксійний шок викликається пеніциліном, рідко стрептоміцином, левоміцетином,
тетрацикліном. Анафілаксійний шок треба швидко діагностувати і негайно лікувати. Він розвивається швидко. Буває продромально свербіж,
кропивка, набряк шкіри. В подальшому падає
артеріальний тиск, настає тахікардія, брадикардія, блювання, пронос, втрата свідомості. Бувають кишкові кровотечі і набряк мозку, диспное,
ураження нирок, печінки. Рідко анафілаксійний
шок розвивається через тижні. При появі анафілаксійного шоку необхідно терміново надати
швидку допомогу. З цією метою вводять адреналін (0,1% розчин 1 мл внутрішньом’язово),
підшкірно, можна внутрішньовенно (але в 10
разів меншу дозу). Через 10 хв введення повторюють. Внутрішньовенно крапельно на 500 мл
розчинника 5 мл норадреналіну і 1 мл 1% розчину мезатону, можна підключити кортикостероїди (до 100 мг кортизону і 200 мг преднізолону). Вводять хлорид кальцію внутрішньовенно.
При асфіксії виконується трахеотомія. При
блюваннях використовують положення Транделенбурга. Дають кисень, серцеві середники, димедрол в ін’єкціях (2,5% розчин 1 мл). При застосуванні пеніциліну рекомендується внутрішньом’язове введення пеніцилази.
Сироваткова хвороба не є небезпечною
для життя. При цьому уражається шкіра, слизові
оболонки, виникають болі в суглобах, збільшується селезінка, з’являється ангіоневротичний
набряк, еозинофілія, на місці уколу некроз.
Хвороба розвивається через 1-2 дні після введення антибіотиків. Припинення дачі антибіотиків веде до зникнення хвороби.
Еозинофілія розвивається від пеніциліну і
стрептоміцину, при цьому збільшується кількість еозинофілів в крові до різного ступеню.
При збільшенні еозинофілів до 12% лікування
антибіотиками не припиняють. У разі якщо еозинофілія більша, антибіотики відміняються.
При ураженні шкіри на ній розвиваються
висипки (кіроподібні, скарлатиноподібні). Частіше це буває у людей, сенсибілізованих антибіотиками. Відміна препарату і застосування ан-

тигістамінних середників сприяє швидкому зникненню цих проявів. Бувають наглі висипки,
тоді під’єднують кортикостероїди. Існує думка,
що людей, у яких виникає реакція на пеніцилін,
треба попереджувати, щоб не застосовували
інших антибіотиків і сульфаніламідів, оскільки
можливий розвиток колагенозу.
Для профілактики алергійних станів рекомендується поцікавитись алергологійним
анамнезом і відносно застосування антибіотиків.
При алергійних реакціях в анамнезі до застосування антибіотиків треба підходити обережно.
Необхідно застосовувати тести на чутливість до
антибіотиків, уникати непотрібного поєднання
антибіотиків, уникати пролонгованих препаратів, не призначати антибіотиків з метою профілактики, уникати місцевого застосування антибіотиків. Нині змінюються погляди на краплі,
інгаляції. Якщо затим треба вводити парентерально антибіотики, то місцево призначати перед
цим їх не слід. Необхідно спостерігати за хворим 15-30 хв після введення антибіотика. Слід
відрізнити алергійний прояв від токсичного чи
іншого. Необхідна аптечка швидкої допомоги, в
якій повинні бути адреналін, димедрол, ефедрин
5%, стерильні шприци, хлорид кальцію, кофеїн і
кордіамін. Для визначення чутливості до антибіотиків застосовуються шкірні проби. Є два
методи діагностичних шкірних проб: нашкірна і
внутрішньошкірна. При нашкірній пробі на внутрішній поверхні передпліччя скарифікують
хрестик довжиною 1 см. Потім сюди накрапують пеніцилін в розведенні 200 000- 300 000 ОД
в 1 мл розчинника. Поряд ставлять контроль з
розчинником. Через 15 хв враховують реакцію.
При внутрішньошкірній пробі вводять внутрішньошкірно 0,2 мл розчину пеніциліну в розведенні 1000 ОД в 1 мл розчинника. Реакцію враховують через 30 хв. У разі якщо утворився інфільтрат діаметром 1,5-2 мм, реакція вважається
позитивною і введення антибіотика протипоказане. При визначенні чутливості до стрептоміцину роблять значно меншу концентрацію – 200
ОД в 1 мл розчинника. Реакція проявляється
через 20́- 6 год. Враховують також контроль.
Таким чином, алергійні реакції – це індивідуальні реакції, в першу чергу проявляються у
людей сенсибілізованих. В цій статті ми хотіли
привернути увагу оториноларингологів, алергологів та інших фахівців на алергійні прояви антибіотиків (пеніциліну і стрептоміцину).

© В.В. Мальований, В.В. Ніколов, Г.С. Протасевич, 2014
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В.В. МАЛЬОВАНИЙ, В.В. НІКОЛОВ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ОТОТОКСИЧНОСТІ АНТИБІОТИКІВ
До ототоксичних антибіотиків належить
неоміцин, мономіцин, канаміцин, стрептоміцин,
дигідрострептоміцин, гентаміцин (гараміцин),
флориміцин (віоміцин), ристоміцин, левоміцетин. При їх застосуванні може виникати ураження звукосприймального і вестибулярного
апарату. Лікування і профілактика цих уражень
заключаються в наступному.
Першим заходом є відміна відповідного
антибіотика, якщо хворий його ще отримує. Це
повинно проводитись негайно при виявленні
перших, навіть самих незначних розладів з боку
органа слуху і рівноваги. Хворих, що отримують ці антибіотики, необхідно щоденно опитувати чи не з’являлись у них шум і «закладеність» у вухах, погіршення чи хоча б зменшення
слуху, розбірливості мови, а також розладу ходи
і запаморочення голови. Після припинення прийому антибіотиків необхідно призначення дезінтоксикаційної і десенсибілізувальної терапії.
В.І. Єрмілова і В.В. Щуровський рекомендують
при цьому внутрішньовенні введення 10% розчину глюконату кальцію по 10 мл щоденно чи ж
внутрішньовенне введення 40% розчину глюкози по 20 мл з вітаміном С в поєднанні з щоденними введеннями внутрішньом’язово димедролу, піпольфену чи супрастину по 1 мл (№ 1015). Деяку дезінтоксикаційну дію також надають внутрішньовенні введення 10-30% розчину
тіосульфату натрію (гіпосульфіту) по 10-50 мл
одноразово. Після проведення дезінтоксикаційних заходів хворому призначається курс загальнозміцнювального лікування – ін’єкції вітамінів,
АТФ, біостимуляторів, прозерину, галантаміну і
його аналогів за загальноприйнятими схемами.
При порушенні функції вестибулярного аналізатора рекомендується підшкірне введення розчину прозерину 1:2000 по 0,5 мл. Застосовують й
іонофорез з йодидом калію чи прозерином
(останній до 15-30 разів, через день). При появі
шуму у вухах й інших продромальних явищ
можна призначати комірець за Щербаком чи
іонофорез з 2% розчином новокаїну. Досередини призначають прозерин 1 раз на день, вранці
за 15 хв перед їжею протягом 30 днів. Застосо-

вують галантамін підшкірно через день, 20
ін’єкцій на курс лікування.
Попередити ураження внутрішнього вуха
легше, ніж лікувати. Тільки після стрептоміцину
можна лікувати, після інших антибіотиків ми
безсилі. З метою профілактики ураження органу
слуху слід максимально обмежити застосування
ототоксичних антибіотиків. Потребується всяк
боротись з безконтрольним, шаблонним застосуванням антибіотиків, в першу чергу ототоксичних. Перед призначенням ототоксичних антибіотиків (у випадку крайньої необхідності в
цьому) слід попередньо визначити, чи не отримував раніше хворий подібні препарати, чи не
викликали вони у нього порушень слуху, шуму
у вухах, запаморочення голови і інших побічних
явищ. Затим необхідно дослідити функцію нирок і стан слухового і вестибулярного аналізаторів. При наявності навіть незначного зниження слуху, а також послаблення функціональної
діяльності нирок ці антибіотики не слід призначати. Не можна призначати завишені добові чи
курсові дози, а також тривалі курси застосування цих антибіотиків (у випадку крайньої їх необхідності).
Лікувальне застосування цих антибіотиків
слід комбінувати з введенням значних доз вітамінів, в першу чергу препаратів пантотенової
кислоти (досередини призначають пантотеновокислий калій по 0,05 г – 0,4 г двічі на день чи
внутрішньом’язово по 1-2 мл 20% його розчину). Не слід застосовувати ці антибіотики у дітей раннього віку, які найбільш чутливі до їх
ототоксичної дії, і у вагітних жінок. Не можна
застосовувати поєднання із двох ототоксичних
препаратів разом чи призначати один з них раніше ніж через 1 міс після застосування іншого
антибіотика цієї групи (краще взагалі не робити
цього на протязі декількох місяців).
Таким чином, для лікування ототоксичності антибіотиків застосовують різні терапевтичні засоби. Різні заходи застосовують для
профілактики ототоксичності антибіотиків.
Але легше попередити ототоксичість, ніж її
лікувати.

© В.В. Мальований, В.В. Ніколов, Г.С. Протасевич, 2014
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.Ю. БРЕДУН, В.П. СЕМЕНЮК, Э.В. ПОТАПОВ, А.И. КАМИНСКАЯ,
В.И. ЛЕВАНДОВСКАЯ, Э.А. МУРЗИНА (КИЕВ, ХАРЬКОВ, ИВАНО-ФРАНКОВСК; УКРАИНА)
ЦИТОКИНЫ АНТИВИРУСНОГО ПРОФИЛЯ РОТОГЛОТОЧНОГО СЕКРЕТА КАК
КРИТЕРИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ
По современным представлениям, патология лимфо-эпителиальной ткани лимфаденоидного кольца Пирогова-Вальдейера в значительной степени связана с многократной вирусной инфекцией (Т.И. Гаращенко, 2010; В.П.
Широбоков и соавт., 2010; О.Ф. Мельников и
соавт., 2011, 2013). Поэтому оценка состояния
факторов противовирусного иммунитета, особенно в характеристике местного иммунитета.
является важным диагностическим и, вероятно,
прогностическим критерием.
В связи с этими предпосылками были исследованы уровни цитокинов антивирусного
профиля (α и γ-интерфероны) в ротоглоточном
секрете детей с хроническим аденоидитом (ХА)
и гипертрофией глоточной миндалины (ГНМ)
без признаков воспаления и сопутствующих
локальных заболеваний воспалительного характера ( риниты, синуиты), а также наличие в сыворотке крови данных групп антител в вирусу
Эпштейн-Барра
(ЭБ)
и
респираторносинтициальному вирусу (РСВ). Обследовано 21
человек в возрасте от 4 до 8 лет, из которых 11
детей были с диагнозом ХА. 9 практически здоровых детей представляли контрольную группу.

Все лабораторные исследования были проведены с использованием ИФА-метода, реактивов
фирм Human, Цитокин (ФРГ, РФ), ридера StatFax-2100 (США).
Было установлено, что уровни интерферонов, особенно α, были достоверно более высокими у больных ХА по сравнению с контролеи и сочетались с повышенными титрами антител к ЭБ и РСВ в крови, тогда как у больных с
ГНМ уровень α-, но не γ-интерферона были ниже чем у детей контрольной группы и не сочетались с изменениями уровня антител к вирусным антигенам в крови.
Предполагается, что ХА поддерживается
персистенцией вирусной инфекции в глоточной
миндалине, тогда как при ГНМ влияние вирусного инфицирования выражено в меньшей степени, чем при ХА. Предполагается использование определения уровня интерферонов в РС у
детей с патологией глоточной миндалины как
лабораторного критерия в дифференциальной
диагностике хронического аденоидита и гипертрофии глоточной миндалины, а также в оценке
эффективности оперативного или консервативного лечения.

© О.Ф. Мельников, А.Ю. Бредун, В.П. Семенюк, Э.В. Потапов, А.И. Каминская, В.И. Левандовская,
Э.А. Мурзина, 2014

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.Ю. БРЕДУН, А.В. ЦИМАР, О.Г. РЫЛЬСКАЯ, Т.В. СИДОРЕНКО,
М.Г. ДОБРИДИ (КИЕВ, УКРАИНА)
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМНОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ТОНЗИЛЛИТЕ И ГИПЕРТРОФИИ НЕБНЫХ МИНДАЛИН К МИКРОБНЫМ,
ГРИБКОВЫМ И ПИЩЕВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ
Роль лимфоэпителиальных структур глоточного кольца Пирогова-Вальдейера в реакциях аллергии обсуждается и исследуется на протяжении более полувека (Б.С. Преображенский,
1964; Passali, 1973), однако до сих пор нет доказательств того, что миндалины глоточного
кольца с одной стороны предупреждают при
нормальном функционировании развитие аллергии в организме, особенно пищевого характера,
а, с другой стороны сами могут быть источником сенсибилизации к различным антигенам.
В настоящем сообщении представлены
результаты исследований сенсибилизации клеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

ток небных миндалин 22 взрослых (20-42 года) с
хроническим тонзиллитом (ХТ) без жалоб на
проявления аллергии; 12 детей с хроническим
тонзиллитом (4-10 лет) и 10 детей с гипертрофией небных миндалин (4-9 лет). Дополнительно обследовано 11 практически здоровых взрослых и 10 детей в возрасте 5-9 лет. В сыворотке
крови обследуемых всех групп методом иммуноферментного анализа определяли уровень
общего IgE, наличие специфических антител
класса Е к грибковым (аспергилиус, пенициллиум, кандидат), микробным (полные антигена
белого и золотистого стафилококка, зеленящего
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и гемолитического стрептококка) и пищевым
аллергенам (цитрусовые, какао, молоко, говядина, курица, яйцо). Использовали иммуноферментный метод (реактивы Укрмеддонсервис,
Ставропольского ин-та вакцин и сывороток, РФ)
и метод дегрануляции тканевых базофилов в
присутствии аллергена и сыворотки обследуемого (Л.А. Дюговская, 1986).
В результате проведенных исследований
были получены следующие обобщенные данные. Повышение уровня общего IgE было выявлено у взрослых больных хроническим тонзиллитом в 2 раза чаще, чем у детей с ХТ, но не
гипертрофией небных миндалин. Аллергия по
немедленному типу к микробным и грибковым

аллергенам преобладала у детей с хроническим
тонзиллитом по сравнению с гипертрофией
миндалин. Частота выявления специфических
IgE-антител к микробным и грибковым аллергенам также была достоверно выше у взрослых с
ХТ, тогда как сенсибилизация по немедленному
типу к пищевым аллергенам (преобладали аллергены цитрусовых, шоколада, яйца) была более высокой у детей с ХТ и ГНМ.
Из представленных данных следует, что
системная сенсибилизация по немедленному
типу к микробным и грибковым аллергенам
преобладает у взрослых больных ХТ, а к пищевым аллергенам у детей как с ХТ, так и с
ГНМ.

© О.Ф. Мельников, А.Ю. Бредун, А.В. Цимар, О.Г. Рыльская, Т.В. Сидоренко, М.Г. Добриди, 2014

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Т.А. ЗАЯЦ, М.Д. ТИМЧЕНКО, Т.Ю. ВАСИЛЕНКО, Т.Б. ЗЕМЛЯК
(КИЕВ, УКРАИНА)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА ЛИЗАК НА КЛЕТОЧНЫЕ
И ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ИММУНИТЕТА В УСЛОВИЯХ IN VITRO
Отечественный препарат Лизак, как местное антисептическое средство широко применяется в отоларингологии и стоматологии. Одним
из опосредованных механизмов его эффективного влияния при инфекционно-воспалительной
патологии ротоглотки является нейтральное или
стимулирующее влияние на факторы врожденного иммунитета (Ю.В. Марушко и соавт., 2010;
О.Ф. Мельников, 2012). Вместе с тем для рационального комплексного лечения воспалительных процессов необходимы знания о более
широком спектре иммуномодулирующих эффектов препарата.
Исходя из этих предпосылок, нами было
изучено влияние препарата Лизак на уровень
концентрации в ротоглоточном секрете (РС)
защитных гуморальных факторов: секреторного
IgA (sIgA), α-интерферона при инкубации in
vitro различных концентраций препарата Лизак
с ротоглоточным секретом 10 больных хроническим тонзиллитом и 10 практически здоровых
детей в возрасте от 8-12 лет. Время контакта от
1 до 6 часов. Гуморальные факторы опеределяли иммуноферментным методом (наборы реактивов ООО Цитокин, РФ), анализатор Lab Line
(Австрия).
Наряду с этим исследовали влияние препарата Лизак на активность цитотоксических
клеток глоточной миндалины в отношении ксеногенных эритроцитарных мишеней в условиях
in vitro. Применяли препарат в высокой дозе –

ВД (1 таблетка на 10 мл среды 199) и малой –
МД (1 таблетка на 100 мл среды 199). Растворы
фильтровали через стерилизующие фильтры
(Сынпор, Чехия), добавляли к клеткам глоточных миндалин по 0,1 мл раствора на 1 мл инкубационной среды (бесцветный раствор Хэнкса с
добавками – L-глютамин, эмбриональная телячья сыворотка 5% RPMI-1640 и инкубировали в
течение 18 часов с ЭК. Степень разрушения определяли спектрофотометрически по содержанию гемоглобина в надосадочной жидкости и
вычисляли уровень деструкции мишеней как это
рекомендовано О.Ф. Мельниковым и Т.А. Заяц
(1999). Всего поставлено 11 проб с клетками
глоточных миндалин, удаленных по поводу их
гипертрофии.
Было установлено, что препарат Лизак в
исследованных концентрациях и во всех временных интервалах инкубации с РС не изменял
концентрации sIgA и α-интерферона по сравнению с исходным уровнем, т.е. не влиял негативно на гуморальные защитные факторы РС.
Препарат в концентрациях ВД не изменял
существенно уровень исходной цитолитической
активности тонзиллярных клеток, а при использовании концентраций в серии МД существенно
(в 2,5 раза, р<0,01) повышал их деструктивную
активность, что может свидетельствовать в
пользу иммуностимулирующего действия малых доз препарата Лизак на клеточные факторы
противовирусного иммунитета.

© О.Ф. Мельников, Т.А. Заяц, М.Д. Тимченко, Т.Ю. Василенко, Т.Б. Земляк, 2014
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВМІСТ ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ІМУНІТЕТУ В РОТОГЛОТКОВОМУ СЕКРЕТІ
У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ
Місцеві фактори імунітету слизових оболонок інтенсивно вивчаються в останні десятиріччя. До них відносять імуноглобуліни, пребіотики, дефензини, системи Елафіна та антипротеаз (SLPI). Разом з тим, захисні фактори ротоглоткового секрету при наявності ендокринної
патології у дітей вивчені недостатньо не тільки з
точки зору широти спектру цих факторів, але й
їх локалізації в нормі та при запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів на тлі цукрового діабету 1 типу (ЦД1).
Особливий інтерес можуть представляти
вивчення гуморальних факторів імунітету при
наявності хронічного тонзиліту (ХТ) у дітей,
хворих на ЦД1, оскільки зниження захисту цих
утворень може призвести до подальшого прогресування запалення піднебінних мигдаликів.
Загострення ХТ у дітей з ЦД1 сприяє підвищенню рівня цукру в крові, що значно погіршує
стан життя пацієнта і перебіг основного захворювання.
Метою проведеного нами дослідження
було вивчення показників місцевого імунітету в
ротовій частині глотки у дітей, хворих на ЦД1.
За період 2013-2014 років під нашим спостереженням знаходились 29 пацієнтів-дітей,
хворих на ЦД1, які лікувались в ендокринологічному відділені Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» і 7 пацієнтів-дітей з
ХТ без ЦД1. Всі діти з ЦД1 типу мали важку
форму захворювання з високим ступенем ризику на основі визначення глікемічного профілю
та рівня гліколізованого гемоглобіну. Згідно
діючих рекомендацій дітям натщесерце проводили забір ротоглоткового секрету. Досліджували вміст секреторного імуноглобуліну А (sIgA)

імуноферментним методом (реактиви ООО
«ХЕМА» (Росія), лактофернин (ЛФ) і інтерлейкін 1β (ΙL-1β) (реактиви ЗАО «Вектор-Бест» Росія) і α-інтерферон (αΙFN) (реактиви ООО «Цитокин» (Росія).
Основну групу спостережень (n – 15)
склали діти з ЦД1 у яких діагностовано ХТ, контрольну групу №1 (n – 14) склали діти з ЦД1,
які не мали ХТ, контрольна група №2 (n – 7)
діти з ХТ без ЦД1.
Було встановлено, що концентрація sIgА
в РГС знаходилась на більш високому рівні у
дітей, хворих на ЦД1 в порівнянні з нормою
(57-260 мкг\мл). Така тенденція відмічалась у
всіх групах дітей. Концентрація лактоферину в
РГС дітей, хворих на ЦД1 з ХТ була значно нижчою в порівнянні з його вмістом в РГС хворих
дітей з групи контролю 1 і 2. Рівень ΙL-1β у дітей основної групи ЦД1 з ХТ був вдвічі нижчим
в РГС, ніж у дітей контрольної групи 1 – діти з
ЦД1 без ХТ, а також і контрольної групи 2 –
діти з ХТ без ЦД1. Вміст αΙFN в РГС дітей, хворих на ЦД1 з ХТ був достовірно більш ніж у
двічі вищим у порівнянні з групою контролю 1 і
2 (р=0,05).
Таким чином, отримані нами результати
свідчать про те, що гуморальні механізми захисту РГС у дітей, хворих на ЦД1 з ХТ і без ХТ
суттєво відрізняються від подібних даних дітей
з ХТ без ЦД1. Необхідне подальше вивчення
особливостей показників місцевого імунітету у
дітей, хворих на ЦД1 в залежності від клінічної
стадії, що дозволить диференційовано розглядати питання вибору методів і засобів лікування, а
також профілактики захворювань верхніх дихальних шляхів у дитячому віці.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, С.В. ТИМЧЕНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО, Д.Д. ЗАБОЛОТНА, Т.В. СМАГІНА,
Н.О. ПЕЛЕШЕНКО, І.С. ЗАРИЦЬКА, В.І. НЕСТЕРЧУК, І.М. МУСИЧ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОФІЛАКТИЧНОГО КУРСУ ПРОБІОТИКОТЕРАПІЇ
НА ЗМІНИ ВІДНОСНОГО КЛІТИННОГО СКЛАДУ РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ
В ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ ГАЙМОРИТ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
МУКОЗАЛЬНОЇ ВАКЦИНИ
Попередніми нашими дослідженнями вже
було показано, що різні імунотропні препарати
бактеріального походження – мукозальні вакцини (МВ) здатні по різному впливати на міграцію
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

клітин крові у ротоглотовий секрет (РС) хворих
з запальними захворюваннями ЛОР-органів, при
яких вона активізується. Метою роботи було
визначення можливості підсилення неспецифіч-
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ної гальмівної дії МВ на міграцію лімфоцитів на
поверхню слизової оболонки (СО) хворих з хронічним гнійним ексудативним гаймороетмоїдитом (ХГЕГ) шляхом призначення їм профілактичного курсу пробіотика.
Дослідження проведено на РС 28 хворих
на ХГЕГ, розподілених на чотири однакові за
чисельністю групи, та 10 клінічно здорових донорів. Матеріал від хворих отримували двічі: до
початку лікування та через 1 місяць після проведення вакцинації. Дві групи хворих були вакциновані ІРС-19, а інші – Бронхо-Ваксомом. По
одній групі пацієнтів, з вакцинованих різними
МВ, перед вакцинацією отримували профілактичний курс Сембітера.
З РС центрифугуванням отримували клітинний осад, з якого робили мазки, що забарвлювали за Паппенгеймом-Крюковим і під світловим мікроскопом при збільшенні х 400 визначали відносний клітинний склад РС. Статистичну обробку результатів робили з використанням
непараметричних критерієв Вілкоксона (Т) та
Манна-Уітні (U).
Показано, що ІРС-19 як сам по собі, так і
після курсу Симбітера не викликає суттєвих
зрушень кількості як лімфоцитів, так і епітеліо-

цитів у відносному клітинному складі РС. Сам
по собі Бронхо-Ваксом після вакцинації достовірно (РТ<0,05) справляє нормалізуючий вплив
на клітинну міграцію з поверхні СО у РС, про
що свідчить відсутність суттєвих відмінностей
досліджуваних показників з такими в контролі
(РU>0,05) після лікування. При цьому, якщо до
вакцинації відсоток лімфоцитів у РС хворих на
ХГЕГ [медіана (Р25-Р75)] дорівнює 3,00 (3,005,00), то після неї становить 1,00 (0-2,00). Призначення пацієнтам з ХГЕГ профілактичного курсу Сембітера перед вакцинацією БронхоВаксом помітно не покращує результат лікування. Так, хоча вміст лімфоцитів та кількість епітеліоцитів після нього і нормалізуються, однак в
межах групи відсоток цих клітин змінюється
несуттєво (РТ>0,05). Частка лімфоцитів до початку лікування дорівнює 4,00 (3,00-6,00), а після вакцинації – 2,00 (1,00-5,00).
Таким чином, проведення перед введенням МВ курсу пробіотикотерапії не сприяє помітному покращенню неспецифічної дії імунотропних бактеріальних препаратів на такий лабораторний показник наявності запалення СО, як
відсоток лімфоцитів, що виявляються у РС хворих на запальні захворювання ЛОР-органів.
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В.В. МЕЛЬНИЧУК, Т.В. ПРОЦЬ, А.В. ХАБАРОВ, І. Я. ГАЙДУЧИК
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ДУБЛЯНИ, ТЕРНОПІЛЬ, КРЕМЕНЕЦЬ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СПРЕЮ НАЗАЛЬНОГО МАРИМЕР
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО РИНІТУ У ДІТЕЙ
Гострий катаральний риніт – це гостре
неспецифічне запалення слизової оболонки носа. Це найчастіше захворювання серед дітей і
дорослих. В клінічній картині гострого катарального риніту виділяють три стадії, які послідовно переходять одна в іншу: 1) суха стадія подразнення; 2) стадія серозних виділень; 3) стадія
слизово-гнійних виділень (розрішення). Суха
стадія зазвичай продовжується кілька годин,
рідко триває на протязі 1-2 діб. Оскільки перша
стадія гострого катарального риніту короткочасна, то в цій стадії хворі рідко звертаються за
медичною допомогою, а частіше в другій і третій стадіях (В.А. Левчук і співавт., 2011; І.В.
Хоружий і співавт., 2011). Для лікування гострого катарального риніту застосовуються різні
середники загальної і місцевої дії, в залежності
від стадії захворювання. Ми вивчали ефектив-
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ність використання спрею назального Маример
в якості місцевої терапії гострого катарального
риніту (другої стадії) у дітей.
Під нашим спостереженням з жовтня 2012
по червень 2013 рр. знаходилось 20 дітей, хворих на гострий катаральний риніт в другій стадії
віком від 13 до 18 років. Діти скаржились на
серозно – слизові виділення з носа, сльозотечу,
утруднене носове дихання, чхання, шум і поколювання у вухах. Під час передньої риноскопії
відзначалась значна гіперемія і припухлість слизової оболонки носової порожнини. Діти були
розподілені на дві групи: основну (10 дітей) і
контрольну (10). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Діти основної
групи отримували спрей назальний і загальноприйняте лікування, контрольної – тільки загальноприйняте лікування. Спрей назальний МариЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

мер призначався згідно інструкції: по 3 вприскування в кожний носовий хід 4 рази на день.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми
(вплив на виділення з носа, вплив на сльозотечу,
вплив на носове дихання, вплив на чхання,
вплив на шум у вухах, вплив на поколювання у
вухах), риноскопічна картина (колір, вологість,
консистенція слизової оболонки порожнини носа). При аналізі результатів лікування відмічено
більш інтенсивний регрес симптомів риніту у
дітей основної групи. Так, 9 із 10 дітей цієї групи вказували на зникнення, 1-на зменшення виділень з носа, 8 – на зникнення, 2 – на зменшення сльозотечі, 9 – на відновлення, 1 – на покращення носового дихання, 8 – на зникнення
чхання, 8 – на зникнення шуму у вухах, 9 – на
зникнення поколювання у вухах (на 3-4-у добу
лікування). Повне зникнення всіх симптомів
риніту спостерігалось на 6-у добу від початку
лікування. У дітей контрольної групи ці показники були значно нижчими. Покращення у них

відмічалось з 5-6-ї доби від початку лікування, а
ліквідація всіх симптомів риніту – на 7-8-у добу.
Риноскопічна картина нормалізувалась на 6-у
добу лікування у всіх дітей основної групи.
Слизова оболонка порожнини носа у них була
рожевою, нормальної вологості, нормальної
консистенції. В контрольній групі риноскопічна
картина нормалізувалась на 7-8-у добу лікування. Стерпніть спрею назального Маример у всіх
дітей була доброю, побічних ефектів та інших
небажаних явищ не спостерігалось у жодної дитини.
Таким чином, одержані нами результати
дають підставу зробити висновок, що спрей назальний Маример є ефективним препаратом в
лікуванні гострого катарального риніту (другої
стадії) у дітей. На підставі одержаних даних застосування спрею назального Маример у лікуванні гострого катарального риніту (другої стадії) можна рекомендувати для впровадження в
клінічну практику при місцевому лікуванні даної патології порожнини носа у дітей.
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Н.С. МІЩАНЧУК, Ю.О. СУШКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ГІРУДОТЕРАПІЯ ПРИ ПЕРЕДЧАСНІЙ СЕНСОРОНЕВРАЛЬНІЙ
ВІКОВІЙ ПРИГЛУХУВАТОСТІ (PRESBYACUZIS PRAECOX)
У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
На підставі клінічних спостережень та різносторонніх обстежень багатьох дослідників,у
тому числі й наших, показано, що одним з ефектів іонізуючого опромінення в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (УЛНА на ЧАЕС)
є раннє або передчасне старіння різних органів
та систем організму, у тому числі сенсорних.
Зокрема, на основі довготривалого моніторингу впродовж 20 років з моменту аварії на
ЧАЕС, нами проведені клініко-епідеміологічні
дослідження стану слухової функції в УЛНА на
ЧАЕС, які працювали водіями автомобільного
транспорту – вантажівок КАМАЗів (основна
група) та водіїв того ж транспорту контрольної
групи, що не були опромінені.
Ці дослідження показали, що у вікових
категоріях від 40- 60 років в опромінених осіб
зафіксоване зниження слуху за типом передчасної вікової сенсороневральної приглухуватості
(presbyacuzis praecox) у 1,5 рази були частішими
, ніж у неопромінених пацієнтів.
Зафіксовані дані про передчасне вікове
зниження гостроти слуху (presbyacuzis praecox)
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

у вищеназваних категоріях УЛНА на ЧАЕС
проаналізовані нами за шкалою відповідності у
них хронологічного та біологічного віку разом з
іншими змінами в організмі.
Як відомо, визначення біологічного віку є
важливим, бо він показує, що відбувається з
людиною і які необхідно вжити лікувальнопрофілактичні заходи для подальшого прогресування передчасного старіння.
У даній роботі представлені результати
аналізу заходів для відібраних 67 спостережуваних водіїв – УЛНА ЧАЕС вказаного автомобільного транспорту, які ми проводили впродовж
10 останніх післяаварійних років з метою профілактики подальшого прогресування виявленої
у них сенсороневральної приглухуватості за типом presbyacuzis praecox. Ці 67 УЛНА ЧАЕС
чоловічої статі працювали вахтовим методом у
зоні відчуження впродовж 7-8 років, починаючи
з кінця 1986 та початку 1987 рр. Вони внесені до
клініко-епідеміологічного реєстру (КЕР) Національного центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України (НЦРМ
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НМНУ) для динамічних обстежень у після аварійному періоді. Аудіометричні обстеження
проводили в ДУ «Інститут отоларингології ім.
проф. О.С. Коломійченка НАМН України». Сумарна документована доза тривалого іонізуючого опромінення малими дозами низької інтенсивності склала у них від 0,21 до 0,25 Гр за даними індивідуальної фізичної дозиметрії. Умовно
вищеназвані 67 УЛНА ЧАЕС розділені на дві
групи. У першу групу увійшло34 осіб, із них
віком від 41 до 50 років. У 2 групу були включені решта 33 осіб віком від 51 до 60 років. Слід
акцентувати, що за даними медичних профілактичних оглядів всі відібрані для аналізу УЛНА
на ЧАЕС до роботи у зоні відчуження не мали
соматичних розладів, вушної патології, перенесених черепномозкових травм та психоневрологічних захворювань в анамнезі.
Пацієнтам двох груп щорічно проводили
два курси гірудотерапії (весною та восени) з
урахуванням супутньої патології, а саме гіпертонічної хвороби з підвищенням вмісту фібриногену у крові, порушеннями мікроциркуляції
та стану мозкової гемодинаміки. Медичні
п’явки (1-2 штуки) приставляли на завушну
ділянку сосковидного відростка симетрично з
обох боків, відступаючи на 1 см від вушної раковини, впродовж 30-45 хвилин, по 2-4 п’явки
на сеанс. Проводили 4-6 сеансів на курс лікування з інтервалом 3-5 днів, всього на курс від
8 до 24 п’явок, залежно від змін на коагулограмі.
Внаслідок пролонгованого контролю
(2003-2013 рр.) стабілізація слуху впродовж 10
років у осіб 1 групи дорівнювала 82,5% випадків, а в осіб 2 групи –75,0%. При цьому зафіксовано, що у молодших вікових підгрупах стабілі-

зація слуху вища, ніж у старших. Так, у 1 групі
вона була на 7,5 % випадків вища, ніж у 2 групі.
Нами відмічено, що в осіб 1 групи після
кожного курсу лікування покращувались показники коагулограми, що проявлялось достовірною нормалізацією вмісту фібриногена у крові,
подовженням часу рекальцінації плазми крові,
зменшенням показників гематокриту та гемоглобіну, що у сукупності зменшує в’язкість крові (антитромболітична дія). На покращення реологічних властивостей крові та покращення стану судинної системи вказувало у пацієнтів 1
групи зниження артеріального тиску, що проявлялось поліпшенням не тільки стану коронарних
та мозкових, але й периферичних судин (спазмолітична дія). Зокрема, зареєстровані зміни
показників ЕКГ, вказуючи на зменшення ішемії,
а також гіпоксії міокарду.
На електроенцефалограмі (ЕЕГ) у них відмічено упорядження основних біоелектричних
хвиль (альфа та бета), покращення засвоєння ритмів при фотостимуляції, які вказують на регуляцію процесів збудження та тормозу у нервовій
системі, що клінічно проявлялось підвищенням
бадьорості, врівноваженості, сприяючи кращому
засипанню та нормалізації тривалості сну.
Варто відмітити, що гірудотерапія, як різновид натуротерапії, маючи багатогранний позитивний вплив на організм людини, достовірно
покращує її загальний стан людини, значно підвищуючи якість життя.
Таким чином, результати проведеної роботи дозволяють рекомендувати гірудотерапію,
як ефективний лікувально-профілактичний метод вибору для оздоровлення УЛНА на ЧАЕС та
сповільнення
прогресування
presbyacuzis
praecox.

© Н.С. Міщанчук, Ю.О. Сушко, 2014

О.М. БОРИСЕНКО, І.І. ГРИНЬКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТУБОТИМПАНАЛЬНИЙ
ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ
Лікування хронічного тимпанального
гнійного середнього отиту (мезотимпаніту) передбачає не тільки санацію хронічного вогнища
інфекції алей відновлення трансформаційного
механізму. Тимпанопластика показана в більшості випадків хронічного гнійного середнього отиту (ХГСО), що дає можливість запобігти деструкції ланцюга слухових вісточок та зупинити прогресуюче зниження слуху. Вдалий результат опе-
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ративного втручання на середньому вусі та відновлення цілісності барабанної перетинки (БП)
не можливе без достатньої функції слухової труби (СТ). Дисфункції СТ часто призводить до
ускладнень в вигляді рецидивів перфорації БП.
З метою вдосконалення тактики лікування
хворих на туботимпанальний ХГСО протягом
2013-2014 років було обстежено 79 пацієнтів,які
мали стійку перфорацію в натягнутій частині
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

барабанної перетинки. Холестеатоми та видимої
патології середнього вуха та слухових кісточок
у досліджуваних пацієнтів не спостерігалось.
Прохідність слухової труби досліджувалась методом Вальсальва. Всім пацієнтим було виконано дослідження функції СТ шляхом манометрії
слухової труби на аналізаторі середнього вуха
InteracousticsAT235h в режимі ETF2.
Проба Вальсальва була позитивною у 43
пацієнтів, негативна спостерігалась у 36 хворих.
Під час манометрії СТ серед хворих з позитивною пробою Вальсальва у 6 пацієнтів було виявлено її дисфункцію. Серед хворих з негативною пробою Вальсальва у 24 пацієнтів відмічались ознаки дисфункції СТ.

Всім пацієнтам було виконато 1 тип тимпанопластики. Пацієнтам з дисфункцією слухової труби тимпанопластика проводилась з використанням вентиляційної трубки. Для відновлення цілісності барабанної перетинки використовувалась фасція скроневого м’яза. У післяопераційному періоді у всіх пацієнтів відзначався
позитивний морфологічний результат через 1 і 3
місяці.
Функція СТ може бути порушена при
прохідній слуховій трубі. Незалежно від функціонального стану СТ тактика лікування хворих
на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит має бути хірургічною.

© О.М. Борисенко, І.І. Гринько, 2014

О.М. НАУМЕНКО, В.М. ВАСИЛЬЄВ, Ю.В. ДЄЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНОЇ ПУНКЦІЇ
ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ ПРИ РИНОСИНУЇТАХ
Сучасні методи лікування гострих риносинуїтів сформувались під впливом широкого
впровадження ендоскопічних методів дослідження носової порожнини і приносових пазух
та значного впливу так званих «західних» безпункційних способів терапії цих захворювань.
Але великий досвід застосування різних методів
лікування хворих на синуїти, який має наша кафедра, свідчить, що кожен з наявних методів
повинен мати своє обґрунтування і місце в
практичній медицині.
Щорічно протягом багатьох років хворі з
гострими синуїтами складають в середньому 2530% від числа госпіталізованих в ЛОР-клініку
НМУ імені О.О. Богомольця (2010 р. – 683 пацієнтів, 2011р. – 668, 2012р. – 610, 2013р. – 633).
Число ж хворих на гострий синуїт серед амбулаторних пацієнтів налічує по місту Києву кілька десятків тисяч осіб і підрахувати їх практично неможливо, оскільки вони лікуються не тільки у ЛОР-лікарів, але і в терапевтів, педіатрів,
інфекціоністів та лікарів сімейної медицини.
Тому ця проблема є досить актуальною для широкого кола медичних працівників різного профілю.
Розвиток фармацевтичної промисловості
зумовив появу на ринку великої кількості антибактеріальних препаратів широкого спектру дії,
муколітичних засобів та кортикостероїдів. Використання цих ліків іноді створює ілюзію можливості уникнути таких втручань, як пункція
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

верхньощелепної пазухи у лікування синуїту.
Проте, в такій ситуації з’являється необхідність
значного збільшення доз і тривалості антибактеріального лікування. В той час, як комбінація
антибактеріальної терапії і пункції дозволяє
зменшити дозу препаратів і скоротити тривалість лікування.
Метою виконання пункції пазухи є два
завдання – діагностичне і лікувальне. Діагностичне завдання полягає в тому, що, поперше, остаточно вирішується питання при
наявність та характер патологічного вмісту в
пазусі, а по-друге, по кількості рідини, що
заповнює пазуху, можно більш точно визначити вільний її об’єм. Лікувальні здобутки
пункції складаються з трьох положень і перше це повне видалення патологічного вмісту
з пазухи. Другий, і чи не найголовніший результат пункції полягає в тому, що вона дозволяє відновити прохідність співустя верхньощелепної пазухи, особливо в тих ситуаціях коли немає можливості провести ендоскопічний огляд остеомеатального комплексу та
ревізію природнього отвору пазухи. І останнє
– пункція дає можливість провести місцеве
лікування шляхом введення в пазуху антибактеріальних засобів, протеолітичних ферментів та інших сучасних протизапальних препаратів. З нашого досвіду показанням для проведення пункції пазухи при гострому синуїті
є наступні ситуації:
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- важкий загальний стан хворого, інтоксикація, висока температура тіла;
- різка болючість в ділянці пазух,
- інтенсивний головний біль;
- набряк тканин обличчя;
- наявність риногенних орбітальних
ускладнень: набряк та абсцес повік, субперіостальний абсцес, флегмона орбіти, ретробульбарний абсцес;
- неефективність консервативних методів
лікування, як в клінічному плані, так і в лабораторному – збереження рівня патологічного вмісту в досліджуваній пазусі;

- підозра та наявність ознак внутрішньочерепних ускладнень (риногенний менінгоенцефаліт, абсцес мозку, тромбози мозкових синусів).
В цілому, ми ні в якому разі не агітуємо за
повернення до старих методів лікування синуїтів і вважаємо, що переважна більшість хворих з
катаральними чи навіть з гнійними неускладненими формами повинна лікуватись виключно
консервативними, терапевтичними методами.
Але кожен з існуючих методів лікування синуїтів повинен мати відповідні показання і своє
місце в практичній медицині.

© О.М. Науменко, В.М. Васильєв, Ю.В. Дєєва, 2014

О.М. НАУМЕНКО, Ю.М. КОЗАК-ВОЛОШАНЕНКО, І.А. БЄЛЯКОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНІ ПОРУШЕННЯ
У РОБІТНИКІВ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА
Проблемі розвитку професійної сенсоневральної приглухуватості (СНП) присвячено значну кількість робіт (Т.В. Шидловська та співавт., 2008, 2012; Т.А. Шидловська, 2010, 2013;
В.Н. Зинкин и соавт., 2007 та інші). Однак, лише
в поодиноких дослідженнях приділяється увага
стану церебральної гемодинаміки, центральної
нервової системи (ЦНС) і вестибулярного аналізатора (ВА) при СНП (Т.В. Шидловська та співавт., 2009; Н.А. Дораева, 2010; А.І. Розкладка
та співавт., 2010 та інші). Ці фактори зумовлюють продовження розробки способів діагностики кохлеовестибулярних порушень та індивідуального прогнозування патологічних змін при
дії виробничого шуму.
Симптоматика функціональних порушень
вестибулярного аналізатора під дією інтенсивних шумових подразників виявляється в першу
чергу в суб’єктивних відчуттях обстежуваних.
Метою роботи було вивчення стану вестибулярного аналізатора у робітників «шумових» професій з порушенням слуху різного ступеня тяжкості. Всього було обстежено 48 робітників. З них у 25 пацієнтів відмічалося порушення слуху І-ІІІ ст. тяжкості, але досягалась
100 % розбірливість мови. Стаж роботи на шумному виробництві становив (21,8±2,3) років. У
23 робітників крім порушення слуху І-ІІІ ст. тяжкості відмічалося і порушення розбірливості
мови у вигляді уповільненого нарощування.
Стаж роботи в шумі - (24,5±2,1) років.
Контрольну групу склали 15 отологічно
здорових осіб віком від 20 до 30 років, які не підлягали дії шуму та інших шкідливих факторів.
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Всі пацієнти крім зниження слуху, скаржились ще і на запаморочення у вигляді упливання, провалювання, хитання, головний біль,
шум у вухах, закачування у транспорті, хиткість
при ході, слабкість, підвищену втомлюваність,
порушення сну, погіршення пам’яті. Показники
стато-кінетичної стійкості в середньому складали (8,5±1,5)о, „крокуючого” теста – (55,3±1,75) о,
Р кфг – (5,75±0,15) ум.од. При обертальній стимуляції отримані більш низькі порівняно з „нормою” показники експериментального ністагму.
Ністагменна реакція носила дизритмічний характер, були зареєстровані „німі” поля, відмічалася дисоціація між вираженістю ністагменної
реакції (гіпорефлексія) та тривалістю сенсорної
(гіперрефлексія), підвищеною вегетативною
реакцією 1-3 ступеня вираженості. У хворих без
порушення розбірливості мови у 11 чоловік була зафіксована центральна вестибулярна дисфункція (ЦВД) легкого ступеня тяжкості, у 13 –
середнього ступеня тяжкості, у одного пацієнта
– центральна вестибулярна дисфункція тяжкого
ступеня.
Зі збільшенням стажу роботи в шумі у пацієнтів з СНП та порушенням розбірливості мови відмічалися більш тяжкі порушення вестибулярної збудливості, а саме центральна вестибулярна дисфункція ІІ ступеня була зареєстрована
у 17 осіб, у решти (6 осіб) відмічалась центральна вестибулярна дисфункція ІІІ ступеня.
Таким чином, у обстежених зі збільшенням стажу роботи в «шумовому» виробництві
(від 10 до 40 років) вестибулометричні показники суттєво погіршувались, а саме переважала
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ЦВД середнього та тяжкого ступеня тяжкості,
яка супроводжувалась дизритмічним ністагмом,
наявністю „німих” полів, більш вираженими
сенсорною та вегетативною реакціями.
Логічно припустити, що шум є звуковий
адекватний подразник не лише для слухової си-

стеми, але ще й в більшій мірі, для вестибулярного аналізатора. Отже, кохлеовестибулярні порушення шумового ґенезу нерідко призводять
до інвалідизації робітників ще у працездатному
віці, тому залишаються актуальною медикосоціальною проблемою.

© О.М. Науменко, Ю.М. Козак-Волошаненко, І.А.Бєлякова, 2014

О.М. НАУМЕНКО, Ж.А. ТЕРЕЩЕНКО, О.О. ОСТРОВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН НЮХОВОЇ ФУНКЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ
Хронічний поліпозний риносинуїт – захворювання з рецидивуючим, прогресуючим
характером, яке потребує неодноразового хірургічного втручання. Згідно наших даних кожного
року на хірургічне лікування потрапляють від 415% хворих на ХПРС, із них від 1% до 5% – вже
раніше оперувались з приводу цієї патології.
Основною метою хірургічного лікування ХПРС
залишається відновлення функціонування порожнини носа і приносових пазух. Проте, основна увага приділяється відновленню дихальної
функції, невиправдано зменшуючи цінність всіх
інших функцій порожнини носа, а, особливо,
нюхової, яка посідає значне місце в житті хворого, виконуючи соціально-захисну адаптацію
до навколишнього середовища та задоволення
центрів харчування.
Для аналізу стану нюхової функції у хворих на ХПРС нами було набрано 21 хворий,
яким вперше встановлений діагноз ХПРС (вони
увійшли в 1 клінічну групу) та 28 хворих з
ХПРС, які раніше оперувались з приводу цього
захворювання (вони склали 2 клінічну групу).
Обстежені пацієнти віком 24-67 років, 30 жінок
та 19 чоловіків.
Дослідження нюхової функції проводили
за якісною методикою В.Г. Воячека до та після
операції. Післяопераційне динамічне спостереження – протягом 1, 3 та 12 місяців. Всім хворим виконували ендоскопічну поліпоетмоїдотомію. В післяопераційному періоді всі пацієнти з
обох груп отримували назальні топічні кортикостероїди.
Серед раніше оперованих хворих на
ХПРС зміни нюхової функції були тяжчі та зустрічались частіше ніж у хворих, які вперше
оперувались з приводу цієї патології. Так, у всіх
осіб 2 групи була виявлена гіпосмія різного ступеня: 64% (18 хворих) – I ст., 25% (7 хворих) – II
ст., 11% (3 хворих) – III ст. В 1 групі порушення
нюхової функції виявлено лише у 77% (16 хворих) – I ст.
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Через 1 місяць після операції покращення
сприймання запахів було виявлено у двох третини хворих – 68% (19 осіб) 2 групи, та у 82%
(17 осіб) 1 групи хворих на ХПРС. Проте у третини хворих 32% (9 хворих) 2 групи залишилась
гіпосмія I ст., а серед пацієнтів 1 групи – лише у
18% (4 хворих). На нашу думку, такі зміни нюхової функції в другій клінічній групі є наслідком перенесених раніше операцій та обумовлені
заміщенням нюхового епітелію сполучною тканиною в ділянці нюхової щілини.
Значних змін в погіршенні нюхової функції під час динамічного спостереження через 3
місяці після операції в порівнянні з першим місяцем в обох клінічних групах не було. Так, покращення сприйняття запахів було виявлено у
78% хворих 1 групи (16 осіб) та 64% хворих 2
групи (18 осіб), гіпосмія спостерігалась у 22%
хворих (5 хворих) 1 групи та 36% (10 хворих) 2
групи. Така стабільність, на нашу думку,
пов’язана з застосуванням в післяопераційному
періоді назальних кортикостероїдів, що чинять
протизапальну та протинабрякову дію на слизову оболонку порожнини носа.
Проте, через 12 місяців динамічного нагляду у групі хворих, раніше оперованих з приводу ХПРС значно збільшилась кількість хворих з порушенням нюху (58% - 16 пацієнтів) на
відміну від 1 групи хворих (32% - 7 осіб). З нашої точки зору, це може бути зумовлено або
раннім припиненням використання топічних
назальних кортикостероїдів у певної групи осіб,
або свідчити про рецидив ХПРС.
Таким чином, можна зробити висновоки:
відновлення нюхової функції перебігає краще і
триває стійкіше у хворих яким вперше проведено
поліпоетмоїдотомію; у третини пацієнтів, раніше
оперованих з приводу ХПРС нюхова функція не
відновлюється після операції; порушення нюху у
віддаленому післяопераційному періоді на тлі
відсутності суб’єктивних симптомів порушення
носового дихання є опосередкованим симптомом
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рецидиву поліпів. Отже, з впевненістю можна
стверджувати, що чим триваліше людина хворіє

на ХПРС тим менше шансів у неї на повноцінне
відновлення нюхової функції.

© О.М. Науменко, Ж.А. Терещенко, О.О. Островська, 2014

А.М. НЕВІРКОВЕЦЬ, П.С. ПАВЛЮК, А.І. ГАВУРА, О.В. МАЦЬКЕВИЧ, В.П. ОСТАПЧЕНКО,
Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (РІВНЕ, ЛЬВІВ, КИЇВ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА)
НЕЛАДЕКС В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО
ГНІЙНОГО ОТИТУ В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ У ДОРОСЛИХ
Гостре гнійне запалення середнього вуха
зустрічається доволі часто. Частота гострих середніх отитів складає 25 – 30% від загальної
кількості захворювань вуха (Н. В. Мишенькин,
(1997). Буває в будь-якому віці, але частіше це
захворювання зустрічається у дітей і людей похилого віку. Гостре гнійне запалення середнього
вуха виникає внаслідок дії бактерійної інфекції
(стрептококи, стафілококи, дифтерійна, туберкульозна палички), фільтрівних вірусів. Розрізняють наступні шляхи проникнення інфекції в
слизову оболонку барабанної порожнини: тубарний; транстимпанальний; гематогенний; ретроградний. У перебігу гострого середнього гнійного отиту виділяють 3 стадії: доперфоративну;
перфоративну; репаративну або зворотнього
розвитку (одужання). При лікуванні гострого
середнього гнійного отиту використовують різні
загальні і місцеві середники. При цьому головним в лікуванні даного захворювання є адекватна загальна антибактерійна терапія. Не менше
значення має місцева протимікробна і протизапальна терапія. Завдання загальної адекватної
антибактерійної терапії може бути успішно вирішене через наявність широкого вибору антибактерійних препаратів. Одним з місцевих протимікробних і протизапальних препаратів є Неладекс. Ми застосували Неладекс як протимікробний і протизапальний засіб в місцевому лікуванні гострого середнього гнійного отиту в
доперфоративній стадії у дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 20 хворих на гострий середній гнійний отит в доперфоративній
стадії віком від 24 до 43 років. Хворі були розподілені на дві групи: основну (10) і контрольну
(10). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Хворі основної групи отримували Неладекс і загальноприйняте лікування,
контрольної – тільки загальноприйняте лікування. Неладекс призначався згідно рекомендаціям
компанії -виробника («Е.І.П.І.Ко» (Єгипет): в
зовнішній слуховий хід по 5 крапель 3 рази на
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добу протягом 7 днів. В комплекс лікування
входили судинозвужувальні краплі в ніс.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на закладення вуха, вплив на шум у вусі,
вплив на погіршення слуху, вплив на біль у вусі
(на 4-5-й день лікування), отоскопічна картина
(стан барабанної перетинки), показники температури тіла, показники тональної аудіометрії.
При аналізі результатів лікування відмічено
більш інтенсивний регрес симптомів отиту у
хворих основної групи. Так, всі хворі з цієї групи вказували на зникнення закладання у вусі,
зникнення шуму у вусі, покращення слуху, 90%
- на зникнення, 10% - на зменшення болю у вусі
(на 4-5-й день лікування). В контрольній групі
ці показники були значно нижчими. Покращення отоскопічної картини відзначено на 4-5-й
день лікування у 90% хворих основної групи.
Гіперемія барабанної перетинки у них була відсутня. В контрольній групі покращення отоскопічної картини відмічалось на 4-5-й день лікування у 70% хворих. Температура тіла на 4-5-й
день лікування нормалізувалась у всіх пацієнтів
основної групи. В контрольній групі нормалізація температури тіла на 4-5-й день лікування
настала у 80% хворих. Показники тональної аудіометрії (зменшення кістково-повітряного інтервалу на аудіограмі) на 4-5-й день лікування
значно покращились у 90% хворих основної
групи, в контрольній групі зменшення кістковоповітряного інтервалу на тональній аудіограмі
відмічалось у 80% пацієнтів. Переходу отиту в
перфоративну стадію у жодного хворого як основної, так і контрольної групи не було. Стерпніть препарату Неладекс у всіх хворих була доброю, алергійних реакцій та інших небажаних
явищ не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування препарату
Неладекс в місцевому лікуванні хворих на гострий середній гнійний отит в доперфоративній
стадії підвищує ефективність терапії пацієнтів з
цією патологією. На підставі отриманих резульЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

татів можна рекомендувати Неладекс для місцевого лікування гострого середнього гнійного
отиту в доперфоративній стадії як пртитимікробний і протизапальний засіб у дорослих. Нела-

декс може поповнити арсенал середників місцевої дії, що використовуються в лікуванні гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дорослих.

© А.М. Невірковець, П.С. Павлюк, А.І. Гавура, О.В. Мацькевич, В.П. Остапченко, Г.С. Протасевич, 2014

П.В. НЕЧИПОРЕНКО, М.И. СИТУХО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
МАСТОИДИТ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Мастоидит − наиболее частое осложнение
острого гнойного среднего отита (ОГСО). Выбор лечебной тактики зависит от выраженности
патологического процесса и возраста пациента.
В классическом варианте хирургического лечения выполняется простая (кортикальная) мастоидотомия.
Абсолютные показания для простой мастоидотомии: заушный субпериосталъный абсцесс, скуловой субпериостальный абсцесс, абсцесс Бецольда. Относительные показания для
простой мастоидотомии: постоянная боль позади уха в течение двух недель после начала острого среднего отита, постоянное уплотнение
тканей над сосцевидным отростком, нависание
задне-верхней стенки наружного слухового
прохода, наличие постоянного обильного густого отделяемого из слухового прохода на протяжении более четырех недель острого гнойного
среднего отита.
Целью нашей работы была разработка и
внедрение щадящей методики длительного активного дренирования антрума при относительных показаниях к кортикальной мастоидотомии
при ОГСО.
Материалы и методы. В 2004-2014гг. в
ЛОР-клинике ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака» нами
наблюдалось 18 детей с ОГСО, осложненным
мастоидитом.
При относительных показаниях к кортикальной мастоидотомии у детей старшего возраста эффективное хирургическое лечение проводилось по разработанной нами методике длительного активного дренирования антрума посредством туннельной антротомии. Вначале эндомеатально широко рассекается барабанная
перепонка. Затем кожный разрез производится
по заушной складке параллельно плоскости
площадки сосцевидного отростка. Височная
мышца при этом не рассекается. Затем выполняется дугообразный разрез височной мышцы до
кости, распатором отсепаровывается мышечная

ткань вместе с надкостницей кпереди до уровня
задней костной стенки наружного слухового
прохода, формируется, таким образом, языкообразный мышечно-надкостничный лоскут. Отступив от spina suprameatum 4-5 мм кзади, бором диаметром 5-6 мм или кюреткой параллельно плоскости задней костной стенки наружного слухового прохода высверливается
кость. После вскрытия антрума в него через
сформированный туннель вводится дренажная
трубка соответствующего диаметра. Заушная
рана послойно ушивается. Дренажная трубка
выводится через рану и фиксируется к коже. В
послеоперационном периоде через дренаж производится промывание полостей среднего уха с
введением лекарственных препаратов. Трубка
из антрума удаляется после купирования воспалительных явлений в среднем ухе.
Полученные результаты и их обсуждение. Щадящее длительное активное дренирование антрума посредством туннельной антротомии и адекватная терапия, проводимая нами в
послеоперационном периоде позволила добиться полного выздоровления у всех пациентов.
Осложнений при выполнении туннельной антротомии не наблюдалось. Необходимо отметить, что туннельная трепанация костной ткани
через площадку сосцевидного отростка в направлении антрума требует определенной подготовки хирурга в связи с возможностью вскрытия средней черепной ямки или канала лицевого
нерва, травмирования задней костной стенки
наружного слухового прохода при ошибочно
выбранных ориентирах.
Выводы. Применяемая нами хирургическая тактика длительного активного дренирования антрума совместно с консервативным лечением больных ОГСО, осложненным мастоидитом при относительных показаниях к кортикальной мастоидотомии позволяет сохранить
клеточную систему сосцевидного отростка, ускорить процесс выздоровления, сократить сроки
лечения в среднем на 10 дней.

© П.В. Нечипоренко, М.И. Ситухо, 2014
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В.В. НІКОЛОВ, В.В. МАЛЬОВАНИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ОТОТОКСИЧНІСТЬ АНТИБІОТИКІВ
Серед різновидих ускладнень, що спостерігаються при антибіотикотерапії, одне з перших місць належить токсичному впливу антибіотиків на слуховий і вестибулярний аналізатори
(ототоксичність). Ототоксична дія спостерігається після застосування аміноглікозидних антибіотиків (неоміцину, стрептоміцину і дигідрострептоміцину), імпортного препарату цієї групи – гентаміцину (гароміцину) і протитуберкульозного препарату – флориміцину (віоміцину).
Властивістю токсичного впливу на внутрішнє
вухо володіють ристоміцин, левоміцетин. Застосування левоміцетину в краплях у вухо веде до
різкого порушення функції звукосприймання.
Ототоксичні антибіотики повільно проникають
у внутрішнє вухо і повільно виділяються, тому
настає кумуляція. Наявність отиту погіршує
дію, тобто внутрішнє вухо більш раниме у людей, що страждають запаленням середнього вуха. У дітей ототоксичність антибіотиків більш
виражена, ніж у дорослих. Раніше для профілактики новонародженим призначали неоміцин і не
знали від чого діти глухонімі. За 3-6 тиж до пологів не слід призначати ототоксичні антибіотики. Існує спадкова приналежність до ототоксичних антибіотиків.
Ототоксичні антибіотики надають токсичну дію на нейроепітелій периферичних відділів
слухового і вестибулярного аналізаторів, їх провідникові відділи і клітини відповідних гангліїв.
При цьому відмічаються різні дегенеративні
зміни як у кортієвому органі, так і в центральних ланках слухової рефлекторної дуги. зокрема, в вестибулярних і кохлеарних ядрах довгастого мозку. Звукосприймання уражають неоміцин, мономіцин, стрептоміцин, ристоміцин, віоміцин. Найбільш згубну дію надає неоміцин,
причому інтоксикація внутрішнього вуха виникає не відразу після початку застосування, а через 1-2 тиж і прогресує до повної глухоти. В
нинішній час неоміцин знятий з виробництва.
Неоміцин надає токсичну дію на внутрішнє вухо при парентеральному введенні, а при застосуванні per os на вухо не діє, а діє на флору кишечника. Застосування його у вигляді крапель
не небезпечне.
Мономіцин більш слабкий антибіотик, він
застосовується і нині. В інструкціях сказано, що
його можна застосовувати через два тиж після
припинення дачі стрептоміцину. Це невдале поєднання. Найслабкіший з них у відношенні токсичності канаміцин, але і він дає ускладнення.
Дуже токсичний ристоміцин (він дає усклад-
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нення в 1-2 % випадків навіть при правильному
застосуванні). Найслабкіше діє стрептоміцин.
Першими симптомами ототоксичної дії
антибіотиків є виникнення шуму і «закладеності» у вухах, відчуття важкості в голові, що іноді
відмічається за 1 тиж і навіть задовго (за 1-1,5
міс) до появи послаблення слуху. Іноді відмічається тупий головний біль, відчуття «мигтіння»
перед очима, відчуття тиснення і легкий біль у
вухах. Пізніше може спостерігатись сонливість і
загальна адинамія. Деякі хворі скаржаться на
запаморочення голови і шаткість ходи. Ці неприємні відчуття можуть затим поступово підсилюватись з виникненням прогресуючого зниження слуху. Існує дві форми ураження внутрішнього вуха: повільна (після 3-4 міс застосування стрептоміцину, швидше при інших ото
токсичних антибіотиках) і швидка (іноді раптовий розвиток глухоти) (частіше при застосуванні неоміцину). Прогноз при цьому більш важкий. Повільне ураження органа слуху зустрічається в 12 разів рідше, ніж швидке. Навіть без
лікування ці зміни можуть проходити чи зменшуватись, але лікувати треба. Дигідрострептоміцин нагадує дію неоміцину. Це дуже токсичний препарат. Фтизіатри відмовились від нього
– він не діє на туберкульозні палички.
На вестибулярний аналізатор в першу
чергу діє стрептоміцин і значно сильніше, ніж
неоміцин. Разів в п’ять сильніше на вестибулярний апарат впливає стрептоміцин, ніж на кохлеарний апарат. При цьому настає розлад ходи,
координації рухів, з’являються запаморочення
голови без нудоти. Зменшення тривалості ністагму після обертанні в кріслі Барані є першою
ознакою інтоксикації стрептоміцином. Друга
ознака – поява шуму у вухах. Зазвичай після
відміни стрептоміцину явища з боку вестибулярного апарату поступово проходять.
Із загальної кількості людей, що втратили
слух в результаті антибіотикотерапії, абсолютна
більшість (не менше 90%) складають діти до 5
років. В Київському НДІ отоларингології були
вивчені дані про 2000 дітей на глухоту і важку
приглухуватість. Із цієї кількості у 435 дітей
(21,7%) зниження слуху виникло після хвороб,
лікованих ототоксичними антибіотиками. Більшість цих дітей (73,3%) отримували вказані
препарати у віці до 1 року, від 1 року до 5 років
– 19,7% і тільки у 7% послаблення слуху виникло у віці від 5 до 14 років. Характерним є те, що
в міру збільшення віку, в якому настало зниження слуху у дітей, зменшується ступінь його
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

втрати, не дивлячись на тривалість лікування
антибіотиками.
Таким чином, ототоксичними антибіотиками є: неоміцин, мономіцин, канаміцин,
стрептоміцин, дигідрострептоміцин, гентаміцин (гараміцин), флориміцин (віоміцин, ристоміцин, левоміцетин). Найбільш згубну дію
на звукосприймальний аналізатор надають

неоміцин (при парентеральному введенні),
ристоміцин, дигідрострептоміцин. На вестибулярний аналізатор найбільш токсично діє
стрептоміцин. Цією статтею ми хотіли привернути увагу практикуючих оториноларингологів, хірургів, терапевтів, педіатрів та інших
спеціалістів на небезпеку застосування ототоксичних антибіотиків.

© В.В. Ніколов, В.В. Мальований, Г.С. Протасевич, 2014

В.В. НІКОЛОВ, О.В. МАЦЬКЕВИЧ, А.В. ХАБАРОВ, І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, БУЧАЧ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НЕЛАДЕКС В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ
ГОСТРОГО ДИФУЗНОГО ЗОВНІШНЬОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ
Дифузний зовнішній отит – це запалення
шкіри переважно кісткової частини зовнішнього
слухового ходу (А.А. Лайко, Д.І. Заболотний,
А.А. Лайко, 2008). Етіологія дифузного зовнішнього отиту пов’язана з проникненням мікроорганізмів через шкіру кісткової частини слухового ходу. Цьому сприяють макро- та мікротравма, мацерація шкіри у хворих на гострий, рецидивний та хронічний середній отит, сторонні
тіла, а також дія різноманітних подразників, зокрема часте вливання в слуховий хід лікарських
або токсичних речовин і навіть звичайної води
(А.А. Лайко, 2008). Клінічно спостерігається
гіперемія, набряк і стовщення шкіри кісткової
частини слухового ходу. Нерідко процес поширюється на барабанну перетинку, яка може бути
гіперемована, вкрита злущеним епідермісом.
Слухова функція не страждає, але при значному
набряку шкіри і закритті просвіту слухового
ходу вона порушується. Відзначається незначний біль у вусі. Температура тіла субфебрильна
або нормальна. При хронічному перебігу захворювання насамперед відбувається потовщення
шкіри зовнішнього слухового ходу і барабанної
перетинки внаслідок лейкоцитарної інфільтрації
(А.А. Лайко, 2008). Для лікування дифузного
зовнішнього отиту призначають місцеві і загальні засоби впливу на хворобу, але головним
чином місцеві. Одним із місцевих середників є
Неладекс. Але у вітчизняній літературі відсутні
відомості щодо використання цього препарату
для місцевого лікування дифузного зовнішнього
отиту. Ми застосували Неладекс як протимікробний і протизапальний засіб в місцевому лікуванні гострого дифузного зовнішнього отиту у
дітей.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

Під нашим спостереженням за період за
2013 р. знаходилось 12 дітей, хворих на однобічний гострий дифузний зовнішній отит віком від
14 до 18 років, які лікувались місцевим застосуванням Неладексу (основна група). Контрольну
групу склали 10 дітей, які спостерігались нами в
2011-2012 рр. і лікувались місцевим застосуванням 3% борного спирту. Діти основної групи після туалету зовнішнього слухового ходу сухим
способом отримували Неладекс, який призначався згідно рекомендаціям компанії-виробника
(“Е.І.П.І.Ко” (Єгипет): по 4 краплі 3 рази на добу
шляхом закрапування у зовнішній слуховий хід.
Курс лікування тривав 7 днів. Дітям контрольної
групи після туалету зовнішнього слухового ходу
сухим способом в слуховий хід закрапували 3%
борний спирт по 3 краплі 3 рази на добу. Із загального лікування діти обох груп отримували вітаміни і антигістамінні препарати.
Критеріями оцінки ефективності лікування були суб’єктивні відчуття дітей і отоскопічна
картина. Діти основної групи значне покращення відчували уже з 3-4-ї доби лікування: значно
зменшувались біль, свербіж у вусі, гнійні виділення з вуха, відмічалось деяке покращення
слуху. До 6-ї доби лікування спостерігалось повне зникнення симптомів запалення зовнішнього слухового ходу у всіх дітей основної групи. В
контрольній групі деяке покращення відмічалось на 5-6-у добу лікування, а повне зникнення
симптомів до 8-ї доби. Стерпність препарату
Неладекс у всіх дітей була доброю. Алергійних
реакцій та інших побічних ефектів не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, на підставі отриманих результатів можна зробити висновок про високу
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ефективність препарату Неладекс в місцевому
лікуванні гострого дифузного зовнішнього отиту у дітей. На підставі отриманих результатів
можна рекомендувати Неладекс для місцевого
лікування гострого дифузного зовнішнього оти-

ту як протибактерійний і протизапальний засіб у
дітей. Неладекс може поповнити арсенал середників, що використовуються в місцевому лікуванні гострого дифузного зовнішнього отиту у
дітей.

© В.В. Ніколов, О.В. Мацькевич, А.В. Хабаров, І.В. Войнаровський, 2014

В.В. НІКОЛОВ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ МУКОРЕГУЛЯТОРА «ФЛЮДИТЕК»
ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО СЕКРЕТОРНОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ
Метою нашої роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по застосуванню мукорегулятора «Флюдитек» для загального лікування хронічного секреторного отиту у дітей. Раніше такий аналіз не
проводився. Публікації з цього питання розпочались з 2011 року. За період з 2011 по 2013 рр.
оториноларингологами Тернопільщини опубліковано 1 наукову роботу по застосуванню мукорегулятора «Флюдитек» для загального лікування хронічного секреторного отиту у дітей.
Наукова робота опублікована в «Журналі вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ) і є
тезами.
Ю.М. Андрейчин, О.І.Яшан, Г.С. Протасевич і співавтори (2011) в тезах «Застосування
мукорегулятора «Флютидек» в лікуванні хронічного секреторного отиту у дітей» описують використання мукорегулятора «Флютидек» як загальної терапії в комплексному лікуванні хронічного секреторного отиту у 20 дітей віком від 6 до
16 років. Діти отримували мукорегулятор «Флюдитек» і загальноприйняте лікування. «Флюдитек» призначався досередини в залежності від
віку дитини тричі на день, перед вживанням їжі,

тривалістю від 3 до 10 днів. Дітям віком від 6 до
12 років призначали 2% розчин цього препарату
по 1 дозувальній скляночці, наповненій до відмітки 5 мл, на прийом, дітям від 12 до 16 років призначали 5% розчин препарату по 1 дозувальній
скляночці, наповненій до відмітки 15 мл, на прийом. По досягненні лікувального ефекту дозу
знижували до 10 мл на прийом. Отримано добрі
результати. Підкреслюється, що мукорегулятор
«Флюдитек» є ефективним препаратом в загальному лікуванні хронічного секреторного отиту у
дітей. На підставі одержаних результатів автори
рекомендують його для впровадження в клінічну
практику при лікуванні даної патології середнього вуха у дітей.
Таким чином, оториноларингологи Тернопільщини за період з 2011 по 2013 рр. опублікували 1 наукову роботу (тези) по застосуванню
мукорегулятора «Флюдитек» для загального
лікування хронічного секреторного отиту у дітей. Вважаємо, що наведені в нашій публікації
відомості матимуть відповідне пізнавальне, теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, а також для інших фахівців (педіатрів,
сімейних лікарів та ін.).

© В.В. Ніколов, Г.С. Протасевич, 2014

В.В. НІКОЛОВ, К.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФЛАМІФІКС ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ
ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ
У ДІТЕЙ
Метою нашої роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по застосуванню препарату Фламіфікс для
загального лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дітей.
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Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з
цього питання розпочались з 2012 року. За період з 2012 по 2013рр. оториноларингологи Тернопільщини опублікували 1 наукову роботу по
застосуванню препарату Фламіфікс для загальЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

ного лікування гострого середнього гнійного
отиту в доперфоративній стадії у дітей. Наукова
робота опублікована в «Журналі вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ) і є тезами.
Ю.М. Андрейчин, В.В. Ніколов, В.Г. Корицький і співавтори (2012) в тезах «Лікування
гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дітей» описують результати
застосування перорального цефалоспоринового
антибіотика ІІІ – го покоління Фламіфік (цефіксим) як антимікробного засобу в комплексному
лікуванні гострого середнього гнійного отиту в
доперфоративній стадії у 20 дітей віком від 10
до 18 років. Фламіфікс (цефіксим) призначався
досередини дітям 10-12 років по 1 капсулі (100
мг) двічі на добу, дітям 13-18 років – по 1 капсулі (200 мг) також двічі на добу. Лікування

проводилось протягом 7 днів. Отримано позитивні результати. Підкреслюється, що застосування препарату Фламіфікс (цефіксим) для загального лікування дітей на гострий середній
гнійний отит в доперфоративній стадії підвищує
ефективність терапії дітей з даною патологією.
Таким чином, оториноларингологами Тернопільщини за період з 2012 по 2013рр. опублікована 1 наукова робота (тези) по застосуванню препарату Фламіфікс для загального лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дітей. Вважаємо, що наведені в нашій публікації відомості будуть мати
відповідне пізнавальне, теоретичне і практичне
значення не тільки для оториноларингологів, а й
для інших фахівців (педіатрів, сімейних лікарів
та ін.).

© В.В. Ніколов, К.О. Яшан, 2014

М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН, С.С. АНТОНЕВИЧ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
НАШ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ АНТРОХОАНАЛЬНЫХ ПОЛИПОВ
В последнее десятилетие отмечен значительный рост числа хронических заболеваний
околоносовых пазух (ОНП). Весомое место среди них занимают полипозные риносинуситы.
Этому способствуют различные экзо- и эндогенные факторы:
1. Хроническое инфицирование слизистой оболочки ОНП и аномалии развития остиомеатального комплекса.
2. Иммунные нарушения, возникающие
вследствие аутоаллергии к слизистой оболочке
полости носа и ОНП.
3. Грибковое поражение слизистой оболочки ОНП приводящее к эозинофильной реакции с последующей полипозной гиперплазией.
4. Различные аэродинамические нарушения связанные с патологическим строением
внутриносовых структур (шипы, гребни перегородки носа и др.)
5. Врожденная недостаточность мукоцилиарной транспортной системы.
Среди полипозных поражений слизистой
оболочки ОНП довольно часто встречаются
хоанальные полипы. Это одиночные образования на ножке происходящие из верхнечелюстной пазухи или задних клеток решетчатого лабиринта. Реже основная пазуха является источником возникновения такого полипа. В силу
особенностей строения полости носа он растет в
сторону хоан. Солитарность его объясняется
тем, что ножка формируется из псевдокисты,
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расположенной на стенке пазухи. Наиболее часто хоанальные полипы растут из верхнечелюстного синуса и называются антрохоанальными
(АХП). По данным литературы к возникновению АХП приводят анатомические особенности
строения полости носа:
1.Деформации перегородки носа в виде
шипов или гребней.
2.Аномальное строение средней носовой
раковины.
3.Наличие широкого добавочного соустья
с верхнечелюстной пазухой.
Указанные аномалии приводят к нарушению аэродинамики полости носа, направляя основную массу воздушного потока в просвет пазухи, вследствие чего повреждается эпителиальный покров, образуются ложные кисты, из
которых и формируется ножка полипа.
За последние два года в ЛОР клинике
ЗГМУ прооперировано 12 больных с АХП. Диагноз ставился на основании клинических данных, эндоскопического обследования и КТ
ОНП. У всех пациентов отмечался односторонний процесс, при исследовании дыхания через
нос определялось затруднение на выдохе, в полости носа и пазухе отсутствовало гнойное содержимое, на КТ остальные параназальные синусы были без признаков воспаления, при эндоскопии определялось большое дополнительное
соустье с верхнечелюстной пазухой, через край
которого свисала ножка полипа. У 8-ми боль-

111

ных в костной части перегородки носа на стороне полипа определялся шип или гребень, у 4-х задний конец средней носовой раковины был
развернут в сторону носоглотки.
Всем больным произведена эндоназальная операция под эндоскопическим контролем.
Перед удалением полипа, при помощи обратного выкусывателя, производилось расширение
соустья кпереди, что в большинстве случаев,
позволяло удалить полип единым блоком вместе с его кистозной частью. После чего производилась ревизия пазухи через соустье и при
обнаружении псевдокист их удаление. Во время операции, в обязательном порядке, производилась коррекция перегородки носа и носо-

вых раковин. Все больные были выписаны из
клиники на 4-5 день в удовлетворительном состоянии и с восстановленным дыханием через
нос.
Выводы:
операции под эндоскопическим контролем показали несомненную эффективность в
удалении антрохоанальных полипов;
перед полипотомией необходимо расширить соустье, удалить кистозную часть полипа и
произвести тщательную ревизию пазухи;
произвести коррекцию внутриносовых
структур для восстановления нормальной аэродинамики полости носа с целью предотвращения рецидива полипа.

© М.И. Никулин, И.М. Никулин, С.С. Антоневич, 2014

В.І. ОМЕЛЯШ, Г.С ПРОТАСЕВИЧ, В.Г КОРИЦЬКИЙ, Б.І. ШЕВАГА, В.З. САВРАС
(ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ЗОЛОЧІВ; УКРАЇНА)
АЕРОЗОЛЬ «АНГІНОВАГ» В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ
КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ангіна – це гостре інфекційне захворювання, при якому місцеве гостре запалення уражає лімфаденоїдну тканину різних мигдаликів
горла. У переважній більшості випадків буває
ангіна піднебінних мигдаликів, в той час як інші
мигдалики втягуються у запальний процес відносно рідше. . Тому в лікарській практиці прийнято
під терміном «ангіна» розуміти ангіну піднебінних мигдаликів. Загальні цифри захворювання
населення ангіною досить великі: серед дорослих
вона становить 4 – 5%, а серед дітей – більше 6%
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). Ангіна не є однорідним захворюванням, вона розрізняється за етіологією, патогенезом і формою
клінічного перебігу. Ангіни бувають первинні і
вторинні. Серед первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна.
Найбільш легко перебігає катаральна ангіна. У
лікуванні катаральної ангіни застосовуються різні загальні і місцеві засоби. На фармацевтичному
ринку України для місцевого лікування запальних захворювань порожнини рота і верхніх дихальних шляхів з’явився новий оригінальний препарат «Ангіноваг». Ми застосовували аерозоль
«Ангіноваг» для місцевого лікування катаральної
ангіни у дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 24 дитини, хворі
на катаральну ангіну віком від 13 до 18 років.
Діти були поділені на 2 групи: основну (14) і
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контрольну (10). Діти основної групи отримували аерозоль «Ангіноваг» у вигляді зрошувань
слизової оболонки ротової частини горла до 5
разів на добу. Середній курс лікування складав
5 днів. Дітям основної групи крім того, використовувалось традиційне лікування (системні антибактерійні і антигістамінні препарати, анальгетики). Діти контрольної групи отримували
традиційне лікування і полоскання горла розчином фурациліну 1:5000.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: об‘єктивна оцінка терапії дітьми, фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес симптомів ангіни у дітей основної групи. Скарги на головний
біль, біль в горлі при ковтанні у дітей, що приймали аерозоль «Ангіноваг» і традиційне лікування, поступово зникли через 3 – 4 дні у більшості (12) дітей. Решта 2 дітей відмічали зменшення неприємних відчуттів у горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про позитивний перебіг захворювання: слизова оболонка піднебінних мигдаликів була рожевою, нормальної консистенції. Температура тіла нормалізувалась у
всіх дітей. У дітей контрольної групи позитивний ефект наставав значно пізніше (до 7-8-го
дня лікування). Нестерпності аерозолю «Ангіноваг», алергійних реакцій та інших небажаних
явищ не спостерігалось у жодної дитини.
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Таким чином, застосування аерозолю
«Ангіноваг» у місцевому лікуванні катаральної
ангіни у дітей значною мірою усуває основні
симптоми захворювання. Аерозоль «Ангіно-

ваг» добре переноситься дітьми, не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його
для місцевої терапії дітей, хворих на катаральну ангіну.
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Т.М. ОСАДЧА, І.М. БАГІРОВА, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПСЕВДОСКЛАДКОВОГО МЕХАНІЗМУ
ГОЛОСОУТВОРЕННЯ У ДІТЕЙ
Функціональні порушення голосоутворення у дітей залишаються актуальною та цікавою патологією для отоларингологів. За даними
аналізу наукових джерел кількість дітей з функціональними дисфоніями не зменшується з кожним роком, а має тенденцію до збільшення. Наш
інтерес серед функціональних порушень голосу
(гіпотонусні, гіпертонусні, спастичні, мутаційні,
вестибулярно-складкові) заслуговує псевдоскладковий механізм голосоутворення. Низький,
грубий, захриплий голос характерний для псевдоскладкового механізму голосоутворення. Порушення голосу є психотравмуючим фактором
для дитини і може призводити до відчуття неповноцінності дитини у суспільстві.
Що стосується дітей, у них дуже швидко
формується і закріплюється патологічний механізм голосоутворення. Утворення даної патології пов'язане із незрілістю центральної нервової
системи (ЦНС) у дитячому віці і тому дуже
швидко іде запуск і контроль з боку ЦНС щодо
фіксації та укладки виконавчих органів до патологічного голосоведіння. Патологічні рефлекторні зв'язки будуть стійкими у тому випадку, якщо своєчасно не надана медико-психологопедагогічна допомога дитині.
Нерідко причинами тривалого патологічного голосоведіння є недостатня обізнанність
отоларингологів з даною патологією і навіть
поставив достовірний діагноз та застосував медикаментозні і фізіотерапевтичні методи лікування, лікарі не отримують позитивної динаміки
від лікування захворювання.
Під нашим спостереженням за період
2013-2014 рр. знаходилось 8 дітей шкільного
віку, у яких мав місце псевдоскладковий механізм голосоутворення. Причинами патологічного голосоведіння були: як результат перенесено-

го гострого ларингіту (при цьому не дотримувався голосовий режим) та черезмірне голосове
навантаження на уроках фізкультури та співах.
У всіх дітей було проведено загальний отоларингологічний огляд та спеціальні методи обстеження: ларингоскопія, ларингостробоскопія,
фібролангоскопія. Ларингоскопічна картина
характеризувалася відсутністю органічних уражень гортані, слизова оболонка гортані не змінена, але при фонації характерною особливістю
було те, що голосові складки не змикалися, а за
фонацію відповідали вестибулярні складки.
Усунення патологічного голосоведіння
проводилось в декілька етапів. На першому етапі застосовували медикаментозну та фізіотерапевтичну терапію з метою зникнення запального процесу у гортані (при необхідності) та наголошували на обов'язковий голосовий спокій,
пояснюючи дитині, що навіть шепітне мовлення
призводить до більшого навантаження голосового апарату. Другий етап передбачав психологічну корекцію, на якому дитині пояснювали як
відбувається фізіологічне голосоведіння, при
цьому показували малюнки нормальної гортані
та ії зв'язок з ЦНС, включали записи нормального голосу та демонстрували записані на цифрові
носії ларингоскопічні картини гортані без патології. Третій етап передбачав фонопедичні вправи із застосуванням дихальної гімнастики.
Після проведеного лікування у всіх дітей
досягнуто фізіологічного голосоведіння. Слід
зазначити, що лише міждисциплінарний підхід
до вирішення даної проблеми дасть можливість
отримати позитивні результати.
Запропоноване нами комплексне лікування патологічного голосоведіння (функціональної дисфонії) є фективним і може застосовуватись не лише у дітей, а й у дорослих.
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Р.А. АБИЗОВ, Ю.Д. ПАВЛИШИН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОПТИМАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ
ПОРОЖНИНИ НОСА У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ ПІСЛЯ ЛАРИНГЕКТОМІЇ
Як відомо, ларингектомія – це операція,
одним з наслідків якої є повне роз’єднання верхніх і нижніх дихальних шляхів. В свою чергу
це призводить до розвитку цілого ряду процесів,
що безпосередньо впливають як на соматичний
стан організму, так і на його психічний стан. Що
в свою чергу кардинально впливає на якість
життя люди і її соціальну адаптацію.
Але, це лише одна з причин, чому варто
розглядати і досліджувати цю наявну проблему.
Маючи велику кількість пацієнтів, що перенесли тотальне видалення гортані, через ураження
її онкологічною патологією, нами було вирішено підібрати і запровадити оптимальний і доступний алгоритм клініко-лабораторних досліджень, що можуть дати максимально об’єктивні
данні про стан порожнини носа у даної групи
пацієнтів, і в той же час не будуть потребувати
важкодоступних методів обстеження.
В першу чергу пацієнти проходять анкетування, що значно спрощує процес отримання
необхідної інформації про стан верхніх дихальних шляхів. Основні акценти методу анкетування спрямовані на виявлення хронічної патології
ЛОР-органів на протязі життя,а також перенесенні захворювання і операції ЛОР-органів, які в
свою чергу, можуть впливати на результати подальших обстежень.
Наступним кроком є класичний інструментальний або ендоскопічний огляд ЛОР-органів.
Який надає змогу оцінити стан ЛОР-органів на
даний момент.
Третім кроком є взяття мазків з порожнини носа і ротоглотки, для виявлення і порівняння мікрофлори відповідних органів.
Далі проводиться ольфактометричне дослідження. Так, як активна ольфактометрія майже не можлива у даної групи пацієнтів, тому, що
фізіологічне дихання через ніс відсутнє, було
обрано методику проведення кількісних досліджень активності нюхового аналізатору за допомогою модифікованого ольфактометра Ельсберга-Леві (С.А. Elsberg, I. Levy (1953), В.І. Бабіяк, 2009). Використання саме цього ольфакто-

метра найбільш просте, та не потребує спеціального оснащення. Для досліду використовується 6 видів масляних розчинів одорантів різної
концентрації, в залежності від сили їх запаху:
камфора, м’ята перцева, квіти, мускат, формалін, ефір. Оцінка результатів проводиться до
таблиці порогів сприйняття запаху у нормі і при
різних ступенях гіпоосмії, що була запропонована S.C. Gupta, L.S. Misra (1993).
Наступним етапом є дослідження слизової оболонки порожнини носа. Нами була обрана методика дослідження за допомогою мазківвідбитків із слизової оболонки порожнини носа
на щільну поліпропіленову плівку, що була запропонована і описана А.О. Белоусовою, І.С.
Зарицькою (2010 р.). Ця методика не потребую
інвазивних і травматичних втручань і в той же
час об’єктивно характеризує морфологічних
стан слизової оболонки, що досліджується.
Заключним етапом дослідження є визначення стану місцевого (локального) імунітету, у
хворих, які перенесли видалення гортані. Для
цієї мети була обрана методика визначення рівня секреторного імуноглобуліну А (SIgA) у ротоглотковому секреті. Саме SIgA є складовою
частиною слизу, що синтезується бокаловидними клітинами і епітеліоцитами слизової оболонки верхніх дихальних шляхів, а його регуляторна діяльність у поєднанні з місцевими реакціями
виділяють його саме, як фактор місцевого імунітету.
Визначення SIgA проводиться у ротоглотковому секреті, що зібраний у досліджуваних
зранку натще, досліджується за допомогою методу ІФА, що запропонований методичними
рекомендаціями ДУ “Інституту отоларингології
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України”.
Поєднавши разом результати усіх методик, що описані вище, можливо дати комплексний, обґрунтований висновок, щодо стану саме
порожнини носа у хворих після видалення гортані, на різних етапах і часових проміжках після
проведеної операції, а також, при необхідності,
провести лікувальну корекцію.

© Р.А. Абизов, Ю.Д. Павлишин, 2014
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П.С. ПАВЛЮК, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА, В.В. НІКОЛОВ, О.І. ШИЛО
(ЛЬВІВ, ЧОРТКІВ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
КСИМЕЛІН ЕКСТРА В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО
ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДОРОСЛИХ
Проблема лікування гострого гнійного
верхньощелепного синуситу є актуальною в сучасній оториноларингології. Це зумовлено цілим рядом факторів: зниженням реактивності
організму, зростанням кількості антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяжкості риногенних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень. Тому
головним в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу, поряд з відновленням
дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи,
є адекватна антибактерійна терапія. Завдання
адекватної антибактерійної терапії може бути
вирішене через наявність широкого вибору антибактерійних препаратів. Пошук нових середників для лікування гострого катарального риніту триває донині. В останні роки на фармацевтичному ринку України з’явився новий препарат для лікування ринітів – Ксимелін Екстра
виробництва компанії Нікомед Фарма АС (Норвегія).
Ми вивчали ефективність застосування
спрею Ксимелін Екстра в якості місцевої терапії
гострого верхньощелепного синуситу у дорослих. Під нашим спостереженням за період з
2012 по 2013 рр. знаходилось 20 хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит віком
від 19 до 39 років. Пацієнти були розподілені на
дві групи: основну (10), в схему лікування яких
вводився Ксимелін Екстра, та контрольну (10),
які лікувались за традиційною схемою. Групи
були співставлені за віком і перебігом захворювання. Згідно інструкції: Спрей Ксимелін Екстра
застосовували по 1 уприскуванню в кожний носовий хід 2 рази на добу. В комплекс лікування
включали пункції і промивання верхньощелепної пазухи розчином фурациліну 1:5000 з послідуючим введенням в пазуху розчину антибіотика, до якого виявлена найбільш чутлива виділена мікробна флора.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив на головний біль, риноскопічна
картина (відсутність виділень в середньому носовому ході, колір, вологість, консистенція сли-

зової оболонки порожнини носа), стан верхньощелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність
гнійних виділень в пазусі). При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний
регрес симптомів запалення верхньощелепної
пазухи у пацієнтів основної групи. Так, 80 %
хворих, що приймали спрей Ксимелін Екстра,
вказували на зникнення, 20 % - на зменшення
секреції з носа, 90 % - на відновлення носового
дихання, 10 % - на його покращення, 90 % - на
зникнення, 10 % - на зменшення головного болю, 70 % - на відчуття більш легкого перебігу
захворювання, 70 % - на відчуття більш швидкого одужання (на 5-6-й день лікування). В контрольній групі ці показники були значно нижчими. Риноскопічна картина нормалізувалась на
5-6-й день лікування у 80 % пацієнтів основної
групи. Слизова оболонка порожнини носа у них
була рожевою, нормальної вологості, нормальної консистенції, без виділень. В контрольній
групі нормалізація риноскопічної картини на 56-й день лікування настала у 70 % пацієнтів.
Стан верхньощелепної пазухи (збільшення
об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в
пазусі) покращився на 5-6-й день лікування у 80
% хворих основної групи; в контрольній групі
стан верхньощелепної пазухи покращився на 56-й день лікування у 70 % пацієнтів. Спрей
Ксимелін Екстра всіма хворими переносився
добре, алергійних реакцій та інших побічних
явищ не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування назального
спрею Ксимелін Екстра в місцевому лікуванні
хворих на гострий гнійний верхньощелепний
синусит підвищує ефективність терапії пацієнтів з цією патологією. Отримані результати дають підставу рекомендувати спрей Ксимелін
Екстра для місцевого лікування хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит. При
гострому гнійному верхньощелепному синуситі
він застосовується з метою зменшення набряку
слизової оболонки. Спрей Ксимелін Екстра може поповнити арсенал середників місцевої дії,
що використовуються в лікуванні гострого
гнійного верхньощелепного синуситу у дорослих.

© П.С. Павлюк, Л.А. Чортківська, В.В. Ніколов, О.І. Шило, 2014
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О.В. ПАПП О.В., О.М. БОРИСЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ФУНКЦІЯ ЛИЦЕВОГО НЕРВА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РЕТРОФАЦІАЛЬНОГО ТА
КЛАСИЧНОГО ДОСТУПІВ ДО ЯРЕМНОГО ОТВОРУ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ
ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ ГЛОМУСНИХ ПУХЛИН СКРОНЕВОЇ КІСТКИ КЛАСУ С1-С2
Важливою складовою якості життя людини
є функція лицевого нерва (ЛН). Порушення його
функції призводить до погіршення якості життя
пацієнтів, особливо в соціально активній, працездатній групі суспільства. Порушення функції ЛН
можливе внаслідок різних причин. Одним із факторів порушення ЛН є пухлини яремного отвору
та наслідки їх хірургічного лікування.
На відміну від традиційного доступу через підскроневу ямку типу «А» при пухлинах
яремного отвору класу С1-C2 в нашій клініці ми
застосовуємо функціональний ретрофаціальний
доступ. При доступі, який пропонується нами,
не проводиться мобілізація лицевого нерва. При
мобілізації лицевого нерва існує високий ризик
тривалого післяопераційного парезу внаслідок
порушення кровопостачання, його інтраопераційного розриву, особливо при ушкодженій
оболонці.
Проведено аналіз 43 операцій по видаленню гломусних пухлин яремного отвору кла-

су С1-С2. 14 пацієнтів прооперовано за допомогою класичного доступу до підскроневої ямки,
29 пацієнтів прооперовано із застосуванням ретрофаціального доступу до яремного отвору. У
всіх пацієнтів даних груп було збережено цілісність лицевого нерва.
У більшості пацієнтів відмічався парез
ЛН в післяопераційному періоді. У пацієнтів із
застосуванням класичного доступу до підскроневої ямки парез ЛН був глибший(5-6 ст по
шкалі Haus Brekman (HB), а відновлення його
функції відбувалося від 9 до 16 місяців, в той
час, як при застосуванні ретрофаціального доступу ступінь парезу не був повним (4-5 ст по
шкалі HB). Відновлення функції ЛН до показників доопераційного періоду чи повної реабілітації відбувалася до 9 місяців.
Таким чином функція ЛН в післяопераційному періоді, та його відновлення при травмуванні залежить від варіанта доступу до яремного отвору при новоутвореннях даної області.

© О.В. Папп О.В., О.М. Борисенко, 2014

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, Н.Н. КОЛОТИЛОВ, А.С. ЮРИН (ОДЕССА, УКРАИНА)
ИНФОРМАТИВНОСТЬ И ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУДЬТИДЕТЕКТОРНОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПЕРФУЗИОГРАФИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЭТМОИДОМАКСИЛЛЯРНОГО УГЛА
Трансляция технологии мультидетекторной компьютерной томографии (МДКТ) и
МДКТ-перфузиографии в диагностику заболеваний головы и шеи датируются 2001-2003 гг.,
однако в отечественной онкоринологии (в отличие от специальности лучевая диагностика, лучевая терапия) практически отсутствуют исследования информативности и диагностической
эффективности этих технологий.
Цель ‒ изучить информативность и эффективность МДКТ перфузиографии в диагностике состояния покровных тканей реконструктивных полостей, проведение радиологического
мониторинга профилактики лучевых поражений
и прогнозирование продолжительности без рецидивного и рецидивного периодов после циторедуктивной операции с реконструктивновосстановительной пластикой и лучевой терапии при раке придаточных пазух носа.
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Материал и методы. Проведены МДКТ
обследования на аппарате LightSpeed VCT 43
больных с 8 нозологическими формами злокачественных новообразований верхнечелюстной
пазухи и пазухи решетчатой кости. МРТ исследования больных проводили на томографе
“MagnetomVision”
Результаты. Согласно измерениям показателей перфузии 8 нозологических форм злокачественных опухолей скорость объемного
кровотока ткани для плоскоклеточного рака
неороговевающего (11 больных) занимает интервал от (70,3±6,9) до (89,7±8,1) мл/мин ×100г;
объемный кровоток – от (4,9±1,0) до (17,6±1,7)
мл/100г; время транзита – (3,9±0,9) с до
(7,3±1,2) с; для плоскоклеточного рака ороговевающего (10 больных) ‒ от (64,2±4,1) до
(85,8±6,1) мл/мин ×100 г; для аденокарциномы
(4 больных) ‒ от (76,9±5,9) до (81,9±5,8) мл/мин
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×100 г; от (12,9±1,3) до (15,7±1,2) мл/100 г; от
(6,6±1,3) с до (7,4±1,4) с соответственно; для
цистаденокарциномы (5 больных) ‒ от
(68,7±5,1) до (76,8±4,5) мл/мин ×100 г; от
(8,3±1,9) до (10,6±1,8) мл/100 г; от (7,9±1,3) с до
(9,6±1,6) соответственно; для гемангиоперицитомы злокачественной (3 больных) ‒ от
(61,7±6,1) до (70,5±6,3) мл/мин ×100 г; от
(17,4±2,0) до (19,7±1,5) мл/100 г; от (4,7±1,1) с
до (5,9±0,9) с соответственно; для гемангиоэндотелиомы злокачественной (3 больных) ‒ от
(59,6±6,0) до (68,8±6,6) мл/мин ×100 г; от
(14,9±1,2) до (16,8±1,3) мл/100 г; от (5,4±0,9) с
до (6,3±1,1) с соответственно; для эстезионейробластомы (4 больных) ‒ от (82,8±6,5) до
(110,4±8,9) мл/мин ×100 г; от (16,6±1,5) до
(19,8±2,0) мл/100 г; от (6,4±1,2) с до (8,5±1,3) с
соответственно; для лимфомы злокачественной
(2 больных) ‒ от (78,1±5,8) до (80,9±6,9) мл/мин
×100 г; от (16,8±1,7) до (20,7±1,9) мл/100 г; от
(7,8±1,6) с до (8,9±1,7) с соответственно.
Установлена обратно пропорциональная
связь скорости объемного кровотока злокачественных новообразований верхнечелюстной пазухи и пазухи решётчатой кости с продолжительностью 1-го безрецидивного периода после
лечения больных в рамках алгоритма операция
+ системная энзимотерапия + лучевая терапия.

Продолжительность 1-го безрецидивного пери
ода для плоскоклеточного рака неороговевающего (11 больных) составляет от 17 до 22 месяцев; для плоскоклеточного рака ороговевающего (10 больных) ‒ от 18 до 23 месяцев; для аденокарциномы (4 больных ) ‒ от 16 до 23 месяцев; для цистаденокарциномы (5 больных) ‒ от
17 до 31 месяца; для гемангиоперицитомы злокачественной (3 больных) ‒ от 16 до 21 месяца;
для гемангиоэндотелиомы злокачественной (3
больных) ‒ от 17 до 22 месяцев; для эстезионейробластомы (4 больных) ‒ от 16 до 23 месяцев;
для лимфомы злокачественной (2 больных) ‒ от
16 до 24 мес.
Выводы.
МДКТ перфузиография в диагностикс
злокачественных опухолей этмоидомаксиллярной области обеспечивает чувствительность (Ч)
‒ 96,29 %, точность (Т) ‒ 89,65 %, эффективность (Э) ‒ 93,10 %. Использование для стадирования злокачественных опухолей этмоидомаксиллярного угла
МРТ + МДКТ обеспечивает исследование
с Ч = 100,00 %, Э = 95,24 % и Т = 100,00 %,
МДКТ ‒ 96,29 %, 89,65 %, 93,10 % соответственно, МРТ‒ 94,74 %, 85,71 % и 90,48 % соответственно.

© М.Б. Пионтковская, Н.Н. Колотилов, А.С. Юрин, 2014

В.М. ПИСАНКО, Г.Е. ТІМЕН, В.О. ШКРОБОТУН, Б.М. МИРОНЮК, П.В. ВІННІЧУК,
Л.А. КУДЬ, Л.К. ВЛАСЮК, Л.І. КОБЗАРУК, І.І. САПІЖАК, Н.В. ШЕПЕЛЕНКО,
О.А. МІХНО (КИЇВ, УКРАЇНА)
КОХЛЕАРНА ІМПЛАНТАЦІЯ У ДІТЕЙ З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ГЛУХОТОЮ
(ДОСВІД ВІДДІЛЕННЯ ЛОР-ПАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ ІНСТИТУТУ
ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ІМ. ПРОФ. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН)
Слухо-мовленева реабілітація дітей з сенсоневральним уражень слуху, на жаль, не завжди можлива із використанням слухових апаратів. При вираженій перцептивній приглухуватості та глухоті вони не забезпечують соціально
адекватного слуху та адекватної реабілітації. У
таких випадках, при умові збереження слухового шляху, а також слухової зони кори головного
мозку, єдиним засобом надання допомоги хворим є кохлеарна імплантація. За час існування в
Україні Державної програми про проведення
кохлеарної імплантації у дітей в інституті отоларингології НАМНУ виконано більше 1000
операцій по протезуванню завитка. В останні 3
роки виконується 150-250 подібних оперативЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

них втручань, що відповідає кількості дітей з
сенсоневральної глухотою, що звертаються в
наш інститут на протязі року.
Критеріями відбору дітей для проведення
кохлеарного протезування є: наявність двосторонньої сенсоневральної глухоти (пороги звукосприйняття нижчі 90 дБ в зоні мовленевих частот, пороги реєстрації КСВП не менше 90-100
дБ (HL), тимпанограма ”A”, відсутність акустичного рефлексу та отоакустичної емісії, наявність у батьків мотивації щодо кохлеарної імплантації та готовність до наступної слухомовленевої реабілітації.
Для протезування завитки переважно використовували кохлеарні імпланти фірм ”Med
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El”, “Nucleus”, а також імпланти “Bionics”,
“Neurolec”.
Всі операції виконано по загальноприйнятій методиці: мастоідотомія – задня тимпанотомія – введення електроду чи через кохлеостому
чи через мембрану круголого вікна.
У 11 хворих, в зв’язку з інтраопераційною
травмою барабанної перетинки, виконано мірингопластику з використанням поверхневої скроневої фасції.
Через 7 днів після операції, для контролю
розташування електроду, призначали рентгенографію черепу в прямій проекції.
З післяопераційних ускладнень, за 13 років, що спливли, слід відзначити парез мімічних
м’язів на боці втручання в зв’язку з оголенням
та інтраопераційною травмою лицьового нерву
у 7 хворих. У одного з них виконано декомпресію n. facialis на 9 добу. У всіх пацієнтів терапевтичне лікування післяопераційного невриту
супроводжувалось значним клінічним ефектом
(у 6 поне одуження). У 2 хворих, через 2 та 4
місяці після початку користування процесором,
розвинувся некроз шкіри понад внутрішньою
котушкою. У одного закриття дефекту вільним
клаптем фасції стегна та зміщеним клаптем
шкіри був успішним, у іншого подібна пластика
не була успішною, кохлеарний протез видалили
і провели імплантацію на іншому вусі. У 9 пацієнтів з синдромами Гашера та Мондіні в ранній
післяопераційний період було лікворея, яку ліквідовано консервативною терапією. У одної ди-

тини в ранній післяопераційний період розвився
гострий середній отит та ліквор рея, імплант
видалено за бажанням батьків. У 12 дітей виконано реоперацію в строки 1-7 років після першого втручання у зв’язку з виходом із ладу внутрішньої котушки (8 чол.), міграції електроду (3
чол.), міграції внутрішньої котушки (1 чол.).
Для оцінки слухових реакцій на мовлення
застосовували адаптовану до української мови
інтернаціональну ”Методику оцінки слухового
та мовленевого розвитку” та анкету для оцінки
слухового розвитку дітей на домовленевого етапі їх розвитку. За допомогою набору із 7 тестів
оцінювали слухові навики. Вибір діагностичних
методик насамперед визначався віковими особливостями реципієнта.
Через 1 місяць всі пацієнти, в тому числі
діти з комплексним сенсорним ураженням (сліпота-глухота-ДЦП), показали позитивну динаміку в сприйнятті та розпізнаванні немовленевих сигналів. Подальший моніторинг був менш
оптимістичний – позитивна динаміка в здатності
до оволодіння мовленевими навиками відмічено
десь у половини пацієнтів.
Слід відзначити, що ефективність реабілітації жодною мірою не залежала від виду імпланту - ”Med El” чи “Nucleus”. Значно більш
важливими були: вік дитини, досвід користування слуховим апаратом в доопераційний період, соціальна зацікавленість батьків в якісній
слуховій та мовлене вій реабілітації, якісна педагогічна підтримка за місцем проживання.
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Т.А. ПИТАК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Н.П. КОВАЛИК, О.І. ЯШАН, І.В. ХОРУЖИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
КІСТКОВА ПРОВІДНІСТЬ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ МЕЗОТИМПАНІТ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини стосовно кісткової провідності у хворих на
хронічний мезотимпаніт. Раніше такий аналіз не
проводився. Публікації з цього питання розпочались з 1972 року. За період з 1972 по 2012рр.
оториноларингологами Тернопільщини щодо
кісткової провідності у хворих на хронічний
мезотимпаніт опубліковано 4 наукові роботи,
що становить 0,36% від загального числа (1102)
публікацій наукових праць оториноларингологів
Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в
журналах: «Вестник оториноларингологии» (м.
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Москва), «Журнал ушных, носовых и горловых
болезней» (м. Київ), збірниках: «Аннотации докладов IV oбластной конференции молодых
ученых – медиков» (м. Донецьк), «Труды IV
съезда оториноларингологов Украинской ССР»
(м. Київ). Серед опублікованих робіт 1 стаття, 1
тези і 2 анотації.
В анотації «Состояние слуха по костной
проводимости у больных хроническим мезотимпанитом» Г.С. Протасевич (1973) наводить
результати дослідження слуху через кісткову
провідність в зоні мовних частот (125-2000 Гц)
у 129 хворих (187 спостережень) на хронічний
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

мезотимпаніт віком від 11 до 75 років. В 115
(61,4%) спостереженнях відмічалось зниження
слуху через кісткову провідність в тій або іншій
мірі. Г.С. Протасевич (1972) в тезах «Выступление в прениях по вопросу тимпанопластики» наводить дані дослідження слуху на 20-30 – й день
після 103 тимпанопластик. Встановлено, що слух
через кісткову провідність у переважної більшості хворих не зазнав значних змін. Після 9 операцій він покращився на 6-10 дБ, а після 13 хірургічних втручань погіршився в тому ж ступені. В
статті «Влияние меато-мембранопластики на состояние слуха по костной проводимости у больных хроническим мезотимпанитом» Г.С. Протасевич (1973) описує результати вивчення слуху
через кісткову провідність в зоні мовних частот
(125 – 2000 Гц) після 141 операції меато – мембранопластики у хворих на хронічний мезотимпаніт. Встановлено, що у переважної більшості
хворих операція не вплинула на слух через кісткову провідність. Лише у 24% оперованих спостерігались зміни слуху безпосередньо після операції (у 11,3% - погіршення, у 12,7% - покращення). Зазначається, що чим вищі пороги слуху через кісткову провідність до операції, тим частіше
можна очікувати покращення слуху через кісткову провідність в післяопераційний період.
І.А. Яшан і Г.С. Протасевич (1974) в анотації «Изменение восприятия звуков по костной

проводимости после тимпанопластики у больных хроническим мезотимпанитом» аналізують
вплив тимпанопластики на сприйняття звуків
через кісткову провідність в зоні частот від 3000
до 8000 Гц у 131 хворого на хронічний мезотимпаніт (після 157 операцій). Безпосередньо після тимпанопластики покращення слуху настало
у 17,7% хворих, слух не змінився у 52,4%, погіршився у 29,9% хворих. При обстеженні 102
хворих у віддалений період (від 3 міс до 21/2
років) покращення слуху через кісткову провідність зареєстровано у 24,5% хворих, змін не відмічено у 56,9%, сприйняття звуків через кістку
погіршилось у 18,6% осіб.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що кісткова провідність у
хворих на хронічний мезотимпаніт в наукових
публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлена вкрай рідко – в 0,36% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Кісткова провідність у хворих описується в 4 публікаціях (1
статті, 1 тезах і 2 анотаціях). Вважаємо, що наведені відомості щодо кісткової провідності у
хворих на хронічний мезотимпаніт будуть мати
відповідне теоретичне і практичне значення для
оториноларингологів, особливо початківців,
пізнавальне значення для терапевтів, сімейних
лікарів та інших спеціалістів.
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Т.А. ПИТАК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКАМЕТОКСИНУ В ЛІКУВАННІ
ХРОНІЧНОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ
Метою роботи був аналіз наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини по
застосуванню декаметоксину в лікуванні хронічного середнього гнійного отиту. Раніше такий
аналіз не проводився. Публікації наукових
праць з цього питання розпочались з 1980 року.
За період з 1980 по 2012 рр. застосування декаметоксину в лікуванні хронічного середнього
гнійного отиту оториноларингологами Тернопільщини описане в 2 наукових працях, що становить 0,19% від загального числа (1102) публікацій наукових робіт оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в «Журнале ушных, носовых и горловых болезней»
(м. Київ) та в збірнику «Межобластная конференция отоларингологов «Современные проблемы отоларингологии» (м. Чернівці). Серед
опублікованих праць 1 стаття і 1 анотація.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

І.А. Яшан, Г.С. Протасевич, А.Ф. Масик і
співавтори (1980) в анотації «Использование
декаметоксина у больных хроническим отитом в
до – и послеоперационном периоде» коротко
описують застосування декометоксину в доопераційний і післяопераційний період у хворих на
хронічний середній гнійний отит. І.А. Яшан,
Г.С. Протасевич, А.Ф. Масик і співавтори (1980)
в статті «Применение раствора декаметоксина
для лечения больных хроническим гнойным
средним отитом» наводять результати вивчення
ефективності застосування 0,012% водного розчину декаметоксину при лікуванні хворих на
хронічний середній гнійний отит. Лікування
проводилось наступним чином. Виконувався
туалет зовнішнього слухового ходу ватничком,
після чого у вухо закрапувалось 5-6 крапель розчину декаметоксину і в слуховий хід вводилась
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стерильна марлева турунда, змочена розчином
декаметоксину. Лікування проведено в 22 випадках хворих на хронічний середній гнійний отит
віком від 12 до 70 років. Отримано добрі результати. Відмічається, що розчин декаметоксину в концентрації 0,012%, що застосовується
при лікуванні хворих на хронічних середній
гнійний отит у вигляді крапель і турунд в слуховий хід, є ефективним середником. Він надає
протизапальну дію, придушуючи мікрофлору,
стійку до антибіотиків, володіє десенсибілізувальним і протизапальним ефектом, про що свідчить зникнення набряку тканин середнього вуха
і середнього ходу в процесі лікування у хворих

після хірургічних втручань на вусі.
Таким чином, наукові публікації оториноларингологів Тернопільщини по застосуванню декаметоксину в лікуванні хронічного середнього гнійного отиту складають 0,19% від загальної кількості (1102) публікацій наукових
праць оториноларингологів Тернопільщини.
Застосування декаметоксину в лікуванні хронічного середнього гнійного отиту описується в
двох публікаціях (1 статті і 1 анотації). Вважаємо, що наведені в цій статті відомості матимуть
відповідне теоретичне і практичне значення для
оториноларингологів, терапевтів, сімейних лікарів та інших фахівців.

© Т.А. Питак, 2014

Т.А. ПИТАК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО МЕЗОТИМПАНІТУ
У ОСІБ З АДЕНОЇДНИМИ ВЕГЕТАЦІЯМИ
Хронічний гнійний мезотимпаніт нерідко
поєднується з аденоїдними вегетаціями. Ми
спостерігали 30 хворих на хронічний гнійний
мезотимпаніт в поєднанні з аденоїдними вегетаціями. Вік пацієнтів від 12 до 40 років.
Для діагностики аденоїдних вегетацій використовувалась передня і задня риноскопія, пальцеве дослідження носової частини горла. При
цьому спостерігались симптоми, характерні для
аденоїдних вегетацій: широкі носові ходи, через
які можна було побачити аденоїдні вегетації. При
задній риноскопії відмічалось збільшення горлового мигдалика того чи іншого ступеню. Консистенція тканини в носовій частині горла визначалась пальцевим дослідженням. Це дослідження
обов’язково проводили у хлопців 12-25 років для
виключення юнацької ангіофіброми носової частини горла. Особливу увагу звертали як на величину аденоїдних вегетацій, так і на їх локалізацію. Навіть невеликі аденоїдні вегетації, що не
доходили до верхнього краю хоан, але розташовувались на бокових стінках носової частини горла, сприяли виникненню запалення середнього
вуха. Величина аденоїдних вегетацій визначалась
за відношенням їх до хоан і оцінювалась за трьома ступенями. До І ступеню відносили стан, при
якому тканина горлового мигдалика займала
склепіння носової частини горла, до ІІ ступеню –
стан, при якому тканина горлового мигдалика
закривала середину хоан; до ІІІ ступеню – стан,
при якому тканина горлового мигдалика закри-

вала дві третини просвіту хоан і більше. У переважної більшості хворих (23) аденоїдні вегетації
віднесені до ІІ ступеню. Аденоїди І ступеню мали
місце у 3 хворих, ІІІ – у 4. Для діагностики хронічного гнійного мезотимпаніту використовували
отоскопію та отомікроскопію (огляд вуха під
операційним мікроскопом). Остання дає можливість виявити зміни там, де їх не можна побачити
неозброєним оком.
У всіх пацієнтів перфорація барабанної
перетинки локалізувалась в натягнутій частині;
у 7 хворих локалізувалась дозаду від лінії держальця молоточка, у 6 – допереду від цієї лінії,
або була субтотальною (у 17 хворих).
Утруднення носового дихання різного
ступеню мало місце у 28 хворих, порушення
прохідності слухової труби – у 29. Всім хворим
виконана аденотомія. Операція проводилась
аденотомомБекмана. Це призвело до відновлення або покращення носового дихання і прохідності слухової труби. Після аденотомії протягом
1-2 тиж гноєтеча з вуха припинилась у 10 хворих, значно зменшилась – у 18.
Таким чином, аденотомія, яка проводиться з метою відновлення носового дихання та
покращення прохідності слухової труби, позитивно впливає на перебіг хронічного гнійного
мезотимпаніту. Таке втручання у переважної
більшості хворих призводить до ліквідації чи
зменшення гноєтечі з вуха, що має важливе значення при підготовці їх до тимпанопластики.

© Т.А. Питак, 2014
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Т.А. ПИТАК, О.І. ШИЛО, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ МІРАМІСТИНУ В ОТОЛОГІЇ
Мета нашої роботи – аналіз наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини
по застосуванню Мірамістину в отології. Раніше
такий аналіз не проводився. Публікації з цього
питання розпочались з 2013 року. За 2013 р.
оториноларингологами Тернопільщини опубліковано 2 наукові роботи з цього питання. Наукові роботи опубліковані в «Журналі вушних,
носових і горлових хвороб» (м. Київ). Обидві
публікації є тезами.
В.В. Ніколов, Г.С. Протасевич і Л.А. Чортківська (2013) в тезах «Мірамістин в комплексному лікуванні гострого гнійного середнього
отиту в перфоративній стадії у дорослих» описують застосування Мірамістину як місцевого
засобу в комплексному лікуванні гострого середнього гнійного отиту в перфоративній стадії у
10 хворих віком від 20 до 47 років. Пацієнтам у
зовнішній слуховий хід вводився 0,01% розчин
Мірамістину тричі на день в краплях. Результати лікування виявились добрими. Підкреслюється, що застосування 0,01% розчину Мірамістину в комплексному лікуванні гострого середнього гнійного отиту в перфоративній стадії
підвищило ефективність терапії хворих з даною
патологією, дозволило добитись скорочення

терміну лікування. В.В. Ніколов, І.В. Хоружий,
Г.С. Протасевич і співавтори (2013) в тезах «Застосування Мірамідезу при грибковому зовнішньому отиті у дорослих» наводять результати
використання Мірамідезу в комплексному лікуванні грибкового зовнішнього отиту у 10 хворих
віком від 20 до 45 років. Мірамідез – це 0,1%
спиртовий розчин на основі Мірамістину – універсального антисептика широкого спектру дії.
Після туалету зовнішнього слухового ходу в
нього уводили на 10-15 хв 2-3 рази на добу турунду, змочену Мірамідезом, протягом 10 днів.
Результати лікування виявились добрими. Підкреслюється, що Мірамідез є ефективним засобом в комплексному лікуванні грибкового зовнішнього отиту. Автори рекомендують цей препарат як місцевий засіб в комплексному лікуванні хворих на вказану патологію.
Таким чином, оториноларингологи Тернопільщини за 2013р. опублікували 2 наукові роботи (тези) по застосуванню Мірамістину в отології. На нашу думку, наведені в даній публікації
відомості будуть мати відповідне пізнавальне,
теоретичне і практичне значення як для оториноларингологів, так й для інших фахівців (дерматологів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.).
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, М.Д. ВОЄВІДКА, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, А.Б. ГАРАЩУК, Т.Л. КУЛЬЧИЦЬКА,
О.О. МАЗУР (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ОНКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ
З РАКОВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ГОЛОВИ ТА ШИЇ У ФОРМАТІ:
ЛОР-ОНКОЛОГІЯ СКЛАДОВА ЧАСТИНА ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ
Онкологія давно виділилась, як самостійна галузь медицини із своїми методами діагностики захворювань і лікування хворих. Особливості клінічного перебігу пухлинного процесу,
труднощі діагностики, ефективність лікування і
прогноз залежить від первинної локалізації і
розповсюдження пухлини, в цьому відношенні
не є виключенням новоутворення верхніх дихальних шляхів і вуха. Складність структури і функції ЛОР-органів, анатомічна близькість життєво важливих відділів центральної нервової
системи, перехрестя дихального і стравохідного
шляхів, наявність магістральних нервовосудинних пучків і рефлексогенних зон визначають ряд
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властивостей, що характерні пухлинам цих органів. Це дозволяє з повним обґрунтуванням
виділити ЛОР-онкологію як самостійний розділ
оториноларингології.
Онкологи загального профілю та онкологи відділень хірургії голови та шиї, які в основному представлені щелепно-лицевими хірургами далеко не завжди володіють спеціальними
отоларингологічними методами дослідження.
Багаторічний досвід практичної, наукової і педагогічної діяльності переконує у тому,
що ЛОР-онкологія – це прерогатива отоларингологів. Отоларинголог може швидше і в повному обсязі оволодіти методами і методиками
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діагностики злоякісних пухлин ЛОР-органів і
лікування хворих з новоутвореннями, ніж онколог загального профілю, прийомами, що використовуються в отоларингології. Існуючі в теперішній час в ООД відділення пухлин голови та
шиї не в змозі забезпечити своєчасну, кваліфіковану допомогу усім хворим з новоутвореннями ЛОР-органів. Але немає сумніву, що ці відділення повинні тісно працювати у співдружності з ЛОР-клініками медичних університетів,
академій
післядипломної
освіти,
ЛОРвідділеннями обласних лікарень, які укомплектовані висококваліфікованими спеціалістами.
З моменту формування оториноларингології як окремої клінічної дисципліни медицини,
ЛОР онкологія ввійшла в неї невід’ємною складовою. Це було зумовлено специфічними методами обстеження ЛОР-органів, наявністю спеціального оглядового і хірургічного інструментарію, а також відповідної апаратури, які давали
можливість оглянути вражені патологічним
процесом органи. Знання нормальної картини
ЛОР-органів, стану гострого і хронічного запалення, продуктивних видів запалення дає можливість досвідченому отоларингологу диференціювати їх з онкологічним процесом. Наявність
клінічного досвіду є передумовою виявлення
ЛОР- онкологічного процесу на ранніх стадіях.
В зв’язку з поділом отоларингології на
субспеціальності, онкоотоларингологія була
виділена в самостійну дисципліну і затверджена
наказом МОЗ України за № 359 від 19.12.1997р.
В номенклатурі лікарських спеціальностей вона
має № 72. ЛОР-онкологія є невід’ємною частиною і загальної онкологічної науки, яка вивчає
епідеміологію, етіологію, канцерогенез на рівні
клітин органа та організму, морфологію, діагностику та стратегію лікування, розробляє принципи організації протиракової боротьби.
Наказом МОЗ України № 208 від
30.12.1992р. «Про заходи подальшого покращення і розвитку онкологічної допомоги населенню» було запропоновано створити при онкодиспансерах відділення пухлин «Голова-Шия»
для надання допомоги хворим з пухлинами
ЛОР-органів, що і було зроблено в Чернівецькій
області відповідним наказом ОУОЗ №11 від
22.01.1996 року.
Тоді ж в більшості областей України в
ООД були відкриті відділення «Голова-Шия», де
було зосереджено всю онкологічну допомогу
відповідної локалізації, в тому числі і ЛОР онкологічну допомогу. Керівниками таких підрозділів
ставали здебільшого щелепно-лицеві хірурги,
лікарі високої кваліфікації і відповідного хірургічного діапазону. Диспансеризацію ЛОР онкологічних хворих перебрали на себе районні і міські
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онкологи, які весь потік хворих спрямовували
на онкологічні диспансери. Така концентрація
всіх онкологічних хворих в одному ЛПЗ передбачала в основному позитивні моменти, але як
виявилося пізніше мала і негативні сторони.
Поступово отоларингологи були вилучені
з процесу діагностики, верифікації діагнозу і
лікування онкологічних хворих. Оскільки ці
хворі не потрапляли більше в ЛОР-стаціонари,
то навчання студентів, лікарів-інтернів, практикуючих отоларингологів основам ЛОР онкології
звелося нанівець і мережа отоларингологів поступово почала декваліфікуватися. Висококваліфіковані фахівці інших суміжних спеціальностей часто при всьому бажанні не спроможні виявити онкологічний процес ЛОР-органів, а особливо на ранніх стадіях. Тільки отоларинголог,
який постійно займається такими хворими може
розпізнати онкологічну патологію, запідозрити і
виявити ЛОР-онкологію на ранніх стадіях, коли
пацієнт ще має шанси на одужання. Задача лікаря – не пропустити новоутворення навіть у тому
випадку, коли воно суб’єктивно ще ніяк не проявляється чи його прояви неспецифічні.
Оскільки онкологічний процес в ЛОРорганах має свої особливості то ні в якому разі
отоларингологів не можна вилучати з процесу
виявлення ЛОР-онкологічних хворих.
На сьогоднішній день ЛОР-центр ОКЛ
надає онкологічним хворим як невідкладну так і
планову хірургічну допомогу відповідно до стандартів надання ЛОР-онкологічної допомоги на
ІІІ-ІV рівні. За останні роки відмічається позитивна динаміка щодо раннього виявлення онкологічних хворих в І-ІІ стадіях.
Так в 2009 році в І-ІІ стадіях виявлено
32,4% хворих.
В 2010 році в І-ІІ стадіях виявлено 43,8%
хворих.
В 2011 році в І-ІІ стадіях виявлено 42,4%
хворих.
В 2012 році в І-ІІ стадіях виявлено 53,2%
хворих.
В 2013 році в І-ІІ стадіях виявлено 52,9%
хворих.
Збільшення кількості виявлених хворих в
ранніх стадіях дають можливість проводити
ощадливі, часткові резекції, що в функціональному плані більше позитивні для хворого ніж
радикальні оперативні втручання з повним вилученням враженого органа. Доопераційне і післяопераційне опромінення і хіміотерапію хворі
отримують в ООД, оперативне лікування в ЛОР
центрі і відділенні пухлин «Голова-Шия».
Висновки: 1) Безперечно ЛОР-онкологія є
частиною загальноонкологічної науки і повинна
мати свою нішу в розділі пухлини «ГоловаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

Шия». 2) ЛОР-онкологія є невід’ємною частиною оториноларингології, тому ні в якому разі
отоларингологів не можна вилучати з процесу
виявлення ЛОР-онкологічних хворих, верифікації діагнозу і лікування. 3) Задача лікаря – не
пропустити новоутворення навіть у тому випадку, коли воно суб’єктивно ще ніяк не проявля-

ється чи його прояви неспецифічні. 4) Вся працююча мережа ЛОР-лікарів, підготовлених з
онкоотоларингології, повинна вчасно і на ранніх
стадіях виявити онкологічний процес з боку
ЛОР-органів, що дасть можливість покращити
результати лікування та якісні показники здоров’я населення.
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О.Г. ПЛАКСИВИЙ, Т.Г. ЧИФУРКО, І.В. КАЛУЦЬКИЙ, А.Б. ГАРАЩУК, О.О. МАЗУР,
К.І. ЯКОВЕЦЬ (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ
НОВОУТВОРЕННЯХ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Лікарсько-трудова експертиза при злоякісних новоутвореннях верхніх дихальних шляхів
є одним з найбільш складних розділів оториноларингології. Онкологічна патологія продовжує
залишатися однією з провідних причин виходу
на первинну інвалідність.
Стійке зниження працездатності хворих
після лікування залежить від локалізації і характеру новоутворення, наявності рецидивів та метастазів, ступеню порушення функції верхніх
дихальних шляхів та інших органів, загального
стану організму, віку, професії, умов праці.
Складність медико-соціальної експертизи онкологічних хворих обумовлена багатьма причими,
найважливішими з яких є важкість ранньої діагностики злоякісних новоутворень, специфіка і
характер перебігу захворювання з проростанням
і руйнуванням навколишніх тканин, метастазування і рецидивування пухлини, недостатня
ефективність радикального лікування, функціональними порушеннями різного ступеню вираженості, що виникають в результаті радикального лікування.
Є
істотні
відмінності
в
клінікоекспертному підході у онкологічних хворих.
МСЕК повинна прогнозувати подальший перебіг
онкологічної патології і вирішувати питання не
тільки про об’єм соціальної допомоги у зв'язку з
морфо-функціональними розладами у пацієнта,
але і складати індивідуальну програму реабілітації пацієнтів, що перенесли радикальне лікування
з врахуванням прогнозу онкозахворювання. Враховуючи велику кількість факторів, що впливають на фізичний та психічний стан організму,
експертне рішення по відношенню до кожного
хворого виноситься індивідуально.
До радикальних способів лікування раку
відносяться хірургічний метод, особливістю
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якого є видалення пухлини з реґіонарними лімфовузлами, променевий, хіміотерапія. Максимальний ефект дає комбіноване або комплексне їх
застосування.
Стадія розвитку злоякісної пухлини визначає об’єм оперативного втручання і, в значній мірі, трудовий прогноз. На основі стадії та
лікувально-реабілітаційної тактики онкохворі
поділяються на 4 клінічні групи: 1 клінічна група – хворі з предраковим захворюванням та підозрою на злоякісну пухлину, 2 клінічна група –
хворі що потребують радикального комбінованого та комплексного лікування, 3 клінічна група – практично здорові, 4 клінічна група – онкохворі, що підлягають паліативній та симптоматичній терапії. Клінічні групи можуть мінятися
залежно від перебігу пухлинного процесу, на
відміну від стадії захворювання, яка залишається незмінною з моменту діагностики злоякісної
пухлини.
Існують значні труднощі при визначені
працездатності хворих, що отримали лікування
при II і III стадіях захворювання. Різноманітні
наслідки лікування в таких випадках можна розділити в залежності від особливостей лікарськотрудової експертизи наступним чином: 1) збереження основних функцій верхніх дихальних
шляхів і глотки (дихання, голосоутворення, ковтання); наявність чи відсутність косметичних
дефектів; 2) порушення функція дихання (звуження дихальних шляхів чи наявність трахеостоми) без зміни функції голосоутворення; 3) відсутність гортані (дихання через трахеостому, стравохідний голос); 4) порушення функції ковтання.
Провідними критеріями інвалідності в перший рік після радикального лікування є характеристика пухлинного процесу (стадія, тип росту, гістологічна будова, локалізація пухлини),
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радикальність лікування, особливості організму.
Після закінчення 3-х років після проведеного
радикального лікування превалюючими критеріями при оцінці стану життєдіяльності для хворих без ознак пухлинного росту стають ступінь
вираженості морфо-функціональних порушень.
В більшості випадків особи з пухлинами IV стадії після лікування визнаються МСЕК непрацездатними з наданням їм II групи інвалідності, а
при необхідності постійного стороннього догляду – I групи. Рецидиви злоякісних пухлин, метастази у віддалені органи, наявність у особи променевої хвороби є показом для встановлення II,
а при потребі постійного догляду – I групи інвалідності.
Враховуючи те, що пухлини верхніх дихальних шляхів та наслідки їх лікування можуть
призводити до ураження та порушення функціонального стану інших органів і систем, при
вирішенні експертних питань втрати працездатності у хворих із злоякісними новоутвореннями
необхідною є участь лікарів різних суміжних
спеціальностей.
Експертиза тимчасової та стійкої втрати
працездатності при раку гортані в залежності
від стадії: I стадія – тимчасова втрата працезда-

тності протягом 2-4 міс після оперативного
втручання, з наступним встановленням II групи
інвалідності на 1-2 роки; II стадія – тимчасова
втрата працездатності на період лікування, в
подальшому – встановлення II групи інвалідності на 1-3 роки; III стадія – тимчасова втрата
працездатності протягом 3-4-ох місяців, в подальшим встановленням II групи інвалідності пожиттєво, при успішному результаті лікування
протягом 4 років (постійна трахеостома, відсутність рецидиву, мtx) – III групи інвалідності без
вказівки терміну повторного огляду;
IV стадія – встановлення II групи інвалідності пожиттєво, при необхідності постійного
стороннього догляду – I групи інвалідності.
При складанні індивідуальної програми
інвалідності треба враховувати те, що комплексна реабілітація повинна проводиться всім без
виключення онкологічним хворим незалежно
від клінічної групи. При цьому особам 1 і 2 клінічних груп основну увагу слід приділяти питанням радикального та реабілітаційного лікування, пацієнтам 3 клінічної групи акцент треба
робити на соціально-побутову і професійну реабілітацію, а хворим 4 клінічної групи вжити заходів для полегшення страждань.
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В.І. ПОПОВИЧ, І.В. КОШЕЛЬ, О.В. КУШИЦЬКА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОПАТОГЕНЕЗУ, КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ
ГОСТРОГО ВІРУСНОГО НАЗОФАРИНГІТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Гострий назофарингіт (ринофарингіт, риновірусна інфекція, рідше риноназофаринѓіт,
епіфарінгіт) – запалення слизової оболонки носоглотки, найчастіше вірусноїетіології. Все частіше в поле зору оториноларинголога попадає
інфекція, яка викликається ДНК-вмісним γгерпесвірусом 4-го типу – Епштейна-Барр
(ВЕБ), який володіє виразною лімфотропністю.
В минулі роки лікар, як правило, зіштовхувався
лише з маніфестними формами ЕБВ-інфекції,
які клінічно діагностувалися як інфекційний
мононуклеоз. Разом з цим, така клінічна картина
розгортається лише у невеликої частини хворих
(до 7,1%). Як правило, для первинного інфікування характерний гострий назофарингіт. За
останніми даними ЕБВ при певних умовах може
запускати механізми імуносупресії, що не дозволяє імунній системі взяти під контроль інфекційний процес і таким чином розвивається
хронічний назофарингіт.
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При лікуванні вірусного назофарингіту
завжди виникає проблема вибору препарату,
який би крім противірусної, володів би комплексною дією, скерованою на основні ланки етіопатогенезу: протизапальною, протимікробною
та імуномодулюючою. Важливою вимогою до
таких препаратів є ефективність та висока безпечність. Метою нашого дослідження було вивчення терапевтичного потенціалу рослинного
імуномодулятора з противірусною дією Імупрет
при лікуванні гострого вірусного назофарингіту.
В дослідження включено 50 дітей, хворих
на гострий вірусний назофарингіт. Методом випадкового розподілу хворі були поділені на дві
групи: група порівняння (n=25) – лікування: назальний деконгестант + іригаційна терапія (тричі
на день) + топічний назальний антибіотик. Основна група (n=25) – додатково до цього + Імупрет
в стандартному дозуванні в режимі прийому 6
разів на день до зникнення гострої симптоматики
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з наступним переходом в режим 4-х разового
прийому протягом 4-х тижнів. Оцінка ефективності лікування ґрунтувалась на аналізі динаміки основних симптомів на 3-й, 7-й та 10-й день
лікування. З метою вивчення динаміки симптомів гострого назофарингіту в процесі лікування,
вони умовно розділені на дві частини: ознаки
запалення слизової оболонки носоглотки і запалення лімфоїдної тканини. Виразність симптоматики у дітей основної та досліджуваної групи
до початку лікування практично не відрізнялась.
Порівняльний аналіз динаміки клінічних
проявів, характерних для запалення слизової
оболонки при гострому назофарингіті по критерію суб’єктивних скарг та виразності гіперемії
та набряку слизової показав, що в основній групі зазначені показники були дещо кращими. А
порівняльний аналіз за критеріями ступеню регресії виразності клінічних проявів запалення
лімфоретикулярної тканини показав значно
кращу ефективність лікування пацієнтів основної групи порівняно з групою порівняння. Динаміка клінічного ефекту за критеріями виразності гугнявості, розмірів глоткового мигдалика
та збільшених лімфатичних вузлів задньої шийної групи у пацієнтів основної групи, де додатково призначався Імупрет, виявилась значно

інтенсивнішою в порівнянні з контрольною групою, де динаміка клінічного ефекту мала тільки
незначну тенденцію до покращення. Відмічена
достовірна різниця за вказаними критеріями між
пацієнтами досліджуваних груп.
Таким чином, при гострому вірусному назофарингіті поряд з ураженням слизової оболонки носоглотки розвивається вірусне запалення
лімфоїдної тканини,що супроводжується реакцією лімфоретикулярного апарату, а асоціація
лімфоїдної тканини глоткового мигдалика з респіраторним епітелієм є морфологічним субстратом саме герпетичного, зокрема вірусом
Епштейна-Барр, ураження носоглотки. Стандартне лікування, без імуномодулюючої та противірусної терапії носить симптоматичний характер, оскільки не впливає на механізм вірусного
запалення лімфоїдної тканини глотки. Включення в схему лікування Імупрету з комплексним імуномодулюючим та противірусним впливом на етіопатогенез запалення лімфоретикулярної тканини, забезпечує достовірно кращий
порівняно з контролем регрес клінічних проявів,
тривалий без рецидивний період, тому може
бути рекомендований як препарат вибору для
лікування та профілактики гострого вірусного
назофарингіту.
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В.И. ПОПОВИЧ, Ю.С. МАРДЫНСКИЙ, Р.А. АБЫЗОВ
(ИВАНО-ФРАНКОВСК, ОБНИНСК, КИЕВ)
К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИЯ ПОЗДНИХ МЕСТНЫХ
ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
В обычных условиях регенераторная система клеток организма обеспечивает состояние
устойчивого равновесия клеточных популяций.
В случае их гибели синтезируются новые элементы и строго восстанавливается уровень их
численности. При воздействии ионизирующим
излучением характер лучевых реакций тканей
является отражением пролиферативной способности клеток-мишений. Органы и ткани, содержащие вегетативные и дифференцирующиеся
интермитотические клетки, реагируют на облучение острыми реакциями. Преобладание в них
остальных видов клеток сопровождается менее
выраженными изменениями или отсутствием
таковых.
Механизм реализации поздних лучевых
повреждений более сложный и укладывается в
поражение сосудов. Безусловно, сосудистая
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система занимает важное место в патогенезе
лучевых реакций. Особенно сложным представляется вопрос о доле участия сосудистых нарушений в возникновении и эволюции повреждений многокомпонентных систем (органов, тканей), дестабилизированных облучением.
Считается, что нарушение процессов сосудистой проницаемости – едва ли не главное
звено, связывающее патологию межуточного
обмена в различных тканях с клинической феноменологией многообразных поражений, индуцируемых
ионизирующим
излучением.
Предполагают, что между повышенным выходом жидкости и белков плазмы в периваскулярное пространство, развитием межуточного
отека и преобразованием волокнистых и
аморфных компонентов соединительной ткани
существует прямая зависимость. Согласно об-
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щепринятому мнению повреждение сосудистой
стенки вызывает нарушение барьерной функции эндотелия и патологические сдвиги в гематотканевом обмене. Это приводит к последовательному развитию периваскулярного отека,
состоянию локальной гипоксии и фиброзным
изменениям. В последующем ухудшается трофика тканей с формированием вторичных де-

фектов в сосудистой стенке, редуцируются
элементы микроциркуляторного русла, развивается атрофия тканевых структур и проявляются очаги некробиоза. Настоящая схема логично выстраивает в единую патогенетическую
цепь биохимические, физиологические и морфологические данные об изменениях в сосудах
и соединительной ткани.

Схема развития местных лучевых повреждений (л/с – лимфатические сосуды)
© В.И. Попович, Ю.С. Мардынский, Р.А. Абызов, 2014
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Г.Г. ВОЛОШИН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СПРЕЮ ДЛЯ ГОРЛА «АКВА МАРІС»
ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Мета нашої роботи – проаналізувати наукові публікації оториноларингологів Тернопільщини по застосуванню спрею для горла «Аква
Маріс» для місцевого лікування фолікулярної
ангіни у дорослих. Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з цього питання розпочались з 2012 року. За період з 2012 по 2013 рр.
оториноларингологами Тернопільщини опубліковано 1 наукову роботу по застосуванню
спрею для горла «Аква Маріс» для місцевого
лікування фолікулярної ангіни у дорослих. Наукова робота опублікована в «Журналі вушних,
носових і горлових хвороб» (м. Київ). Вона
представляє собою тези.
П.В. Ковалик, П.І. Вакіряк, А.О. Яшан і
співавтори (2012) в тезах «Спрей для горла «Аква
Маріс» в комплексному лікуванні фолікулярної
ангіни у дорослих» описують результати застосування спрею для горла «Аква Маріс» як місцеву терапію в комплексному лікуванні фолікулярної ангіни у 14 хворих віком від 20 до 44 років.
Пацієнти отримували спрей для горла «Аква Маріс» і протизапальну терапію. Спрей «Аква Маріс» призначався 5-6 разів на день по 2-3 впорс-

кування на задню стінку ротової частини горла і
ділянки піднебінних мигдаликів. Результати лікування виявились добрими. Підкреслюється, що
застосування спрею для горла «Аква Маріс» для
місцевого лікування фолікулярної ангіни у дорослих суттєво покращує самопочуття хворих, значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Спрей для горла «Аква Маріс» добре переноситься хворими, системно не впливає на організм, застосовується разом з іншими лікарськими засобами для лікування фолікулярної ангіни, не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для терапії пацієнтів з вказаною патологією, зазначають автори.
Таким чином, оториноларингологи Тернопільщини за період з 2012 по 2013рр. опублікували 1 наукову роботу (тези) по застосуванню
спрею для горла «Аква Маріс» для місцевого
лікування фолікулярної ангіни у дорослих. Вважаємо, що наведені в нашій публікації відомості
матимуть відповідне пізнавальне, теоретичне і
практичне значення як для оториноларингологів, так й для інших фахівців (терапевтів, інфекціоністів, сімейних лікарів та ін.).
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ, А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ МІКОФІНУ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ГРИБКОВОГО
УРАЖЕННЯ ШКІРИ ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ
Метою нашої роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по застосуванню Мікофіну для місцевого
лікування грибкового ураження шкіри зовнішнього слухового ходу. Раніше такий аналіз не
проводився. Публікації з цього питання розпочались з 2013 року. За 2013 р. оториноларингологами Тернопільщини опубліковано 2 наукові
роботи з цього питання. Наукові роботи опубліковані в «Журналі вушних, носових і горлових
хвороб» (м. Київ). Обидві публікації є тезами.
В.В. Ніколов, І.В. Хоружий, М.П. Багрій і
співавтори (2013) в тезах «Мікофін у місцевому
лікуванні грибкового ураження шкіри зовнішнього слухового ходу у дорослих» описують
застосування 1% крему Мікофін в якості монотерапії для місцевого лікування грибкового
ураження шкіри зовнішнього слухового ходу у
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

10 хворих віком від 19 до 40 років. Лікування
полягало в нанесені крему Мікофін на шкіру
зовнішнього слухового ходу 1 раз на добу протягом 2 тиж. Отримано добрі результати. Підкреслюється висока ефективність 1% крему Мікофін при грибковому ураженні шкіри зовнішнього слухового ходу. Автори рекомендують
1% крем Мікофін для терапії хворих на грибкове ураження шкіри зовнішнього слухового ходу.
В.В. Ніколов, О.П. Меуш, І.Я. Вівчар і співавтори (2014) в тезах «Застосування Мікофіну у місцевому лікуванні грибкового ураження шкіри
зовнішнього слухового ходу у дітей» описують
використання Мікофіну у вигляді 1% крему для
місцевого лікування грибкового ураження шкіри зовнішнього слухового ходу у 12 дітей віком
від 14 до 18 років. Лікування полягало у нанесенні крему Мікофін на шкіру зовнішнього слу-
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хового ходу 1 раз на добу протягом 2 тиж. Лікування було ефективним. Підкреслюється виражена ефективність 1% крему Мікофін при грибковому ураженні шкіри зовнішнього слухового
ходу: у переважної більшості дітей після двохтижневого курсу лікування настало одужання.
На підставі отриманих результатів можна рекомендувати 1% крем Мікофін для місцевої терапії дітей, що страждають грибковим ураженням
шкіри зовнішнього слухового ходу, зазначають
автори.

Таким чином, оториноларингологи Тернопільщини за 2013р. опублікували 2 наукові
роботи (тези) по застосуванню Мікофіну для
місцевого лікування грибкового ураження шкіри зовнішнього слухового ходу. Вважаємо, що
наведені в даній публікації відомості матимуть
відповідне пізнавальне, теоретичне і практичне
значення не лише для оториноларингологів, а й
для інших фахівців (дерматологів, терапевтів,
педіатрів, сімейних лікарів та ін.).

© Г.С. Протасевич, В.В. Ніколов, А.О. Яшан, 2014

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
СЛОВО ПРО МОНОГРАФІЮ ТА КНИЖКУ З ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
В цьому повідомленні хотілося б сказати
слово про монографію, підготовлену на кафедрі
оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту, та книжку, в створені
якої взяв участь курс оториноларингології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. В 1982 р. у видавництві «Здоров'я» (м. Київ) вийшла монографія
И.А. Яшана «Эндомеатальная тимпанопластика». Автор монографії - професор, тодішній завідувач кафедри оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту
(нині ДВЗН «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ
України»). В книзі описаний один із варіантів
слухопокращуючих операцій – ендомеатальна
тимпанопластика. Висвітлені техніка її виконання, особливості передопераційної підготовки
і післяопераційного лікування хворих, питання
реабілітації. Хоча ці питання описані стисло, але
з вичерпною повнотою.
У цьому ж видавництві «Здоров'я» (м.
Київ) в 2004р. випущена книжка «Дифференциальный диагноз по клиническим симптомам
в оториноларингологии / Под ред. Ю.В. Митина». Серед численного авторського колективу
(Ю.В. Митин, Р.А. Абызов, В.С. Бабич, А.Г.
Балабанцев, С.Б. Безшапочный, В.М. Васильев,
А.Н. Власюк, Г.И. Гарюк, Ю.В. Деева, В.Р. Деменков, В.Л. Дидковский, О.П. Дядченко, М.А.
Завалий, А.Е. Кицера, А.Н. Науменко, А.Г.

Плаксивый, Г.С. Протасевич, Н.М. Ришко,
Ф.А. Тышко, Н.Ф. Федун, В.С. Черный) є прізвище Г.С. Протасевича – тодішнього завідувача курсу оториноларингології Тернопільського
державного медичного університету імені І.Я.
Горбачевського. Ця книжка є першим виданням з оториноларингології в Україні. У ній наведено 25 найпоширеніших в оториноларингологічній практиці симптомів, кожному з яких
присвячений розділ книжки. У деякій мірі ці
симптоми охоплюють всі питання оториноларингології. Чим більший досвід має лікар, тим
з більшою кількістю захворювань він диференціює патологію, що зустрічається. Досвідчений
лікар позитивно сприйме таке видання, а лікарю – початківцю вона вкрай необхідна. Книжка
гарно виглядить зовнішньо, вона в картонній
обкладинці темновишневого кольору. Вихід в
світ цієї книжки з великим ентузіазмом сприйнято серед оториноларингологів в Україні та в
Росії. Тому не дивно, що в 2014р. вона перевидана видавництвом «Диалог» (м. Санкт – Петербург, Росія).
Вважаємо, що знайомство з вказаними
монографією «Эндомеатальная тимпанопластика» і книжкою «Дифференциальный диагноз по
клиническим симптомам в оториноларингологии» матиме відповідне пізнавальне, теоретичне
і практичне значення як для оториноларингологів-науковців, так й для практикуючих оториноларингологів.

© Г.С. Протасевич, 2014
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.П. ОСТАПЧЕНКО, В.В. НІКОЛОВ, Б.І. ШЕВАГА, М.П. РОЖОК,
Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, МИКОЛАЇВ,
ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
ДРОПЛЕКС В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО
ГНІЙНОГО ОТИТУ В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ У ДОРОСЛИХ
Гостре гнійне запалення середнього вуха
зустрічається доволі часто. Частота гострих середніх отитів складає 25 – 30% від загальної кількості
захворювань вуха (Н. В. Мишенькин, (1997). Буває в будь-якому віці, але частіше це захворювання зустрічається у дітей і людей похилого віку.
Гостре гнійне запалення середнього вуха виникає
внаслідок дії бактерійної інфекції (стрептококи,
стафілококи, дифтерійна, туберкульозна палички),
фільтрівних вірусів. Розрізняють наступні шляхи
проникнення інфекції в слизову оболонку барабанної порожнини: тубарний; транстимпанальний;
гематогенний; ретроградний. У перебігу гострого
середнього гнійного отиту виділяють 3 стадії: доперфоративну; перфоративну; репаративну або
зворотнього розвитку (одужання). При лікуванні
гострого середнього гнійного отиту використовують різні загальні і місцеві середники. При цьому
головним в лікуванні даного захворювання є адекватна загальна антибактерійна терапія. Не менше
значення має місцева знеболювальна терапія. Завдання адекватної загальної антибактерійної терапії може бути успішно вирішене через наявність
широкого вибору антибактерійних препаратів.
Одним з місцевих знеболювальних препаратів є
Дроплекс. Ми застосували Дроплекс як знеболювальний засіб в місцевому лікуванні гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії
у дорослих.
Під нашим спостереженням за 2013 р.
знаходилось 20 хворих на гострий середній
гнійний отит в доперфоративній стадії віком від
20 до 42 років.
Хворі були розподілені на дві групи: основну (10) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Хворі основної групи отримували закрапуваня у
вухо крапель Дроплекс і загальноприйняте лікування, контрольної – закрапуваня у вухо 3% борного спирту і загальноприйняте лікування.
Дроплекс призначався в дозах згідно рекомендаціям компанії-виробника К.О. «Ромфарм
Компані С.Р.Л.» (Румунія): по 4 краплі 3 рази на
добу протягом 7 днів. В комплекс лікування
входили судинозвужувальні краплі в ніс.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії хворими

(вплив на закладення вуха, вплив на шум у вусі,
вплив на погіршення слуху, вплив на біль у вусі
(на 4-5-й день лікування), отоскопічна картина
(стан барабанної перетинки), показники температури тіла, показники тональної аудіометрії.
При аналізі результатів лікування відмічено
більш інтенсивний регрес симптомів отиту у
хворих основної групи. Так, всі хворі з цієї групи вказували на зникнення закладання у вусі,
зникнення шуму у вусі, покращення слуху, 90%
- на зникнення, 10% - на зменшення болю у вусі
(на 4-5-й день лікування). Повне зникнення всіх
симптомів захворювання відмічалось до кінця 7го дня лікування. В контрольній групі ці показники були значно нижчими. Покращення отоскопічної картини відзначено на 4-5-й день лікування у 90% хворих основної групи. Гіперемія
барабанної перетинки у них була відсутня. В
контрольній групі покращення отоскопічної картини відмічалось на 4-5-й день лікування у
80% хворих. Температура тіла на 4-5-й день лікування нормалізувалась у всіх пацієнтів основної групи. В контрольній групі нормалізація температури тіла на 5-6-й день лікування настала
у 80% хворих.
Показники тональної аудіометрії (зменшення кістково-повітряного інтервала на аудіограмі) на 4-5-й день лікування значно покращились у 90% хворих основної групи, в контрольній групі зменшення кістково-повітряного інтервала на тональній аудіограмі відмічалось у 80%
пацієнтів. Стерпніть препарату Дроплекс у всіх
хворих була доброю, алергійних реакцій та інших небажаних явищ не відмічалось у жодного
пацієнта.
Таким чином, застосування препарату
Дроплекс в місцевому лікуванні хворих на гострий середній гнійний отит в доперфоративній
стадії підвищує ефективність лікування хворих з
цією патологією. На підставі отриманих результатів можна рекомендувати Дроплекс для місцевого лікування гострого середнього гнійного
отиту в доперфоративній стадії як знеболювальний засіб. Дроплекс може поповнити арсенал
середників місцевої дії, що використовуються в
лікуванні гострого середнього гнійного отиту в
доперфоративній стадії у дорослих.

© Г.С. Протасевич, В.П. Остапченко, В.В. Ніколов, Б.І. Шевага, М.П. Рожок, Т.В. Чортківський, 2014
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, І.В. МАЛЬОВАНА (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ, ЗАХИЩЕНИХ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГАМИ
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ З ПРОБЛЕМ ДЕФОРМАЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ТА
ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ
Дисертаційні роботи оториноларингологи
Тернопільщини почали захищати з 1962 р. За
період з 1962 по 2012 рр. захищено 17 дисертацій (14 кандидатських і 3 докторські) з актуальних проблем оториноларингології: гострого і
хронічного середнього гнійного отиту; тимпанопластики; деформації перегородки носа; хронічного гнійного верхньощелепного синуситу;
хронічного тонзиліту, склероми верхніх дихальних шляхів та новоутворів ЛОР-органів. В цьому повідомленні наводиться аналіз дисертаційних робіт, захищених з проблем деформації перегородки носа і хронічного гнійного верхньощелепного синуситу. Аналіз дисертаційних робіт з проблеми гострого і хронічного середнього
гнійного отиту описаний в 2013 р. в «Журналі
вушних, носових і горлових хвороб» (№5-с)
(Г.С. Протасевич, О.І. Яшан), а з проблеми тимпанопластики – в 2014р. в «Журналі вушних,
носових і горлових хвороб» (№3-с) (О.І. Яшан,
Г.С. Протасевич, І.В. Мальована). Що стосується проблем хронічного тонзиліту, склероми верхніх дихальних шляхів та новоутворів ЛОРорганів, то це буде предметом обговорення в
окремому повідомленні. З проблеми деформації
перегородки носа захищено дві дисертації: доцентом кафедри оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту
імені академіка І.Я. Горбачевського Г.С. Протасевичем і практикуючим оториноларингологом
поліклініки №2 м. Тернополя А.П. Коваликом.
Доцент Г.С. Протасевич розробляв цю
проблему з 1979 р. Вибір не випадковий і зумовлений не стільки частотою цієї патології, скільки впливом її на інші ЛОР-органи. Зокрема,
ним запропонована клінічна класифікація деформації перегородки носа, розроблені ощадливі
операції на перегородці при різних видах її деформації, запропонована ощадлива фіксація листків перегородки носа при її резекції, вивчено
вплив деформації перегородки носа на інші
ЛОР-органи. Цінним дослідженням є вивчення
можливості одночасного проведення різних хірургічних втручань на ЛОР-органах при поєднанні деформації перегородки носа з іншою
ЛОР-патологією. Зокрема, визначення хірургічної тактики при поєднанні деформації перегородки носа з гіпертрофією носових раковин, поліпозним синуситом і аденоїдними вегетаціями,
хронічним тонзилітом. Матеріали наукових досліджень доцента Г.С. Протасевича знайшли ві-
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дображення в багаточисленних публікаціях і в
докторській дисертації «Хирургическое лечение
деформаций перегородки носа и сочетанная
ЛОР – патология», яку він захистив в 1995 р.
Після захисту докторської дисертації доцент
Г.С. Протасевич працював професором кафедри.
Нині він на заслуженому відпочинку. А.П. Ковалик в 2006 р. захистив кандидатську дисертацію «Реконструктивні операції у хворих на деформацію перегородки носа з порушенням його
функцій», в якій описано ряд питань цієї проблеми (ощадливі операції, методика інфільтраційної анестезії, методика фіксації листків перегородки носа при її резекції, лікування «післяопераційного» риніту, вплив резекції перегородки носа на основні функції носа). Доведено, що
ощадливі хірургічні втручання на перегородці
носа позитивно впливають на функції слизової
оболонки носа та її гемодинаміку. Нині кандидат медичних наук А.П. Ковалик – асистент кафедри отоларингології, офтальмології та нейрохірургії Тернопільського державного медичного
університету імені І.Я. Горбачевського. Проблема хронічного гнійного верхньощелепного
синуситу розроблялась з 1977 р. заочними аспірантами кафедри оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту
П.В. Коваликом (з поліклініки № 2 м. Тернополя) і Є. М. Єдинаком (з Дондюшанської центральної районної лікарні Молдавії). Так, П.В. Ковалик запропонував і розробив методику лікування хронічного верхньощелепного гнійного
синуситу препаратами прополісу. Результати
своїх досліджень він опублікував в ряді наукових праць, а в 1982 р. захистив кандидатську
дисертацію «Прополис в лечении больных хроническим гнойным верхнечелюстным синуитом». В 1985 р. кандидат медичних наук П.В.
Ковалик був зарахований на посаду асистента
кафедри отоларингології Тернопільського державного медичного інституту. Вчене звання доцента він отримав в 1995 р. Є.М. Єдинак розробив питання примусової аерації верхньощелепних пазух в терапії хворих на хронічний гнійний
верхньощелепний синусит, що знайшло відображення в багатьох його публікаціях, двох авторських свідоцтвах і в кандидатській дисертації «Принудительная аэрация верхнечелюстных
пазух в лечении больных хроническим гнойным
гайморитом», захищеній в 1982 р. Після захисту
кандидатської дисертації Є.М. Єдинак працював
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отоларингологом в Дондюшанську центральну
районну лікарню Молдавії.
Таким чином, оториноларингологи Тернопільщини захистили 4 дисертації (3 кандидатські і 1 докторську) з проблем деформації перегородки носа (2 дисертації) і хронічного гнійного верхньощелепного синуситу (також 2), внісши вагомий вклад в лікування цих захворювань

порожнини носа і верхньощелепних пазух. З
них одна дисертаційна робота захищена практикуючим оториноларингологом, дві заочними
аспірантами кафедри отоларингології Тернопільського державного медичного інституту і
одна доцентом ЛОР-кафедри Тернопільської
державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського.

© Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, І.В. Мальована, 2014

Т.В. ПРОЦЬ, В.Г. КОРИЦЬКИЙ (ДУБЛЯНИ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА)
ГЕКСАЛІЗ В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДОРОСЛИХ
Гострий фарингіт – це гостре запалення
слизової оболонки горла. Він буває первинним і
вторинним. Частіше зустрічається вторинний
гострий фарингіт. Лікування гострого фарингіту
переважно буває місцевим – полоскання горла
дезинфікувальними середниками, інгаляції або
пульверизації горла лужними розчинами. При
підвищенні температури тіла застосовується
загальне лікування. Але у вітчизняній оториноларингології відсутні відомості про використання препарату Гексаліз для місцевого лікування
гострого фарингіту. Ми застосували Гексаліз в
місцевому лікуванні гострого фарингіту у дорослих.
Гексаліз – комбінований препарат з тривалим місцевим ефектом. Виробник: Лабораторії Бушара Рекордаті (Франція). Випускається в
таблетках для розсмоктування. Складовими речовинами Гексалізу є: біклотимол, лізоцим, еноксолон. Унікальне поєднання цих трьох активних компонентів забезпечує тривалу антисептичну, противірусну, протизапальну та знеболювальну дію. Біклотимол чинить бактерицидну
дію щодо стафілококів, стрептококів, коринебактерій, коагулює білки мікробної клітини. Біклотимол і еноксолон чинять протизапальну,
анальгезувальну дії. Лізоцим чинить антибактерійну дію щодо грампозитивних бактерій, має
антивірусну активність, посилює гуморальний
імунітет та локальний клітинний захист, бере
участь у протизапальній реакції, а також сприяє
швидкому видаленню продуктів метаболізму.
Гексаліз показаний для місцевого лікування інфекційно – запальних захворювань слизової
оболонки порожнини рота, глотки і гортані (ангіни, тонзиліту, фарингіту, ларингіту, стоматиту,
гінгівіту, пародонтозу, запалення ясенного
краю). Спосіб застосування: розсмоктувати таблетку повільно, не розжовуючи, до повного розЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

смоктування. Призначають дорослим і дітям
віком від 6 років. Застосовують від 6 до 8 таблеток на добу.
Під нашим спостереженням за період з
2012 по 2013 рр. знаходилось 20 хворих на гострий фарингіт віком від 20 до 43 років. Пацієнти
скаржились на біль у горлі, кашель, першіння у
горлі, відчуття сухості та стороннього тіла у
горлі. Фарингоскопічно відзначались гіперемія і
припухлість слизової оболонки задньої стінки
ротової частини горла, задніх піднебінних дужок і піднебінного язичка.
Хворі були розподілені на дві групи: основну (10 хворих) і контрольну (10). Групи були
співставлені за віком і перебігом захворювання.
Пацієнти основної групи отримували Гексаліз і
загальноприйняте лікування, контрольної – загальноприйняте лікування. Гексаліз призначався
по 1 таблетці кожні 4 години, розсмоктуючи
повільно, не розжовуючи, до повного розсмоктування.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими та
фарингоскопічна картина. При аналізі результатів лікування відзначено більш інтенсивний регрес симптомів фарингіту у хворих основної
групи. Скарги на біль у горлі, кашель, першіння
у горлі, відчуття сухості і стороннього тіла у
горлі у хворих, що приймали Гексаліз і загальноприйняте лікування, поступово зникли через
3-4 дні у 8 хворих. Решта 2 пацієнти відмічали
зменшення неприємних відчуттів у горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про позитивний
перебіг захворювання: слизова оболонка задньої
стінки ротової частини горла, задніх піднебінних дужок і піднебінного язичка була рожевою,
нормальної консистенції. У хворих контрольної
групи позитивний ефект наставав значно пізніше – до 6-7-го дня лікування. Нестерпності Гек-
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салізу, алергійних реакцій та інших небажаних
явищ не відмічалось у жодного хворого.
Таким чином, застосування Гексалізу в
місцевому лікуванні гострого фарингіту у дорослих значною мірою усуває основні симптоми

захворювання. Гексаліз добре переноситься
хворими, не має побічної дії, що дає підставу
рекомендувати його для місцевої терапії осіб на
гострий фарингіт.

© Т.В. Проць, В.Г. Корицький, 2014

М.Н. ПУСТОВАЛОВА, Н.О. ШУШЛЯПИНА, И.В. КРЫЛОВА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ РУБЦОВЫЙ СТЕНОЗ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ:
АНАЛИЗ ПРИЧИН И МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ
Рубцовый стеноз гортани и трахеи, развивающийся после проводимых реанимационных
мероприятий, является сложной и до конца нерешенной проблемой в оториноларингологии. В
последнее время наблюдается значительный
рост патологий, при которых показана трахеостомия. Это, прежде всего, связано с увеличением числа больных, нуждающихся в длительной
респираторной поддержке. С целью обеспечения адекватного дыхания и улучшения дренажной функции трахеобронхиального дерева при
продленной искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) в отделении реанимации у 35-48 % больных выполняется трахеостомия. Учащение стенозов гортани и трахеи, связанных с проведением реанимационных мероприятий нуждаются в
поиске оптимальных решений в выборе тактики
хирургического вмешательства при наложении
трахеостомы. В задачи исследования входили
анализ причин и механизмов развития стенозирования трахеи. В этом плане представляет особый интерес поиск выбора тактики хирургического вмешательства при наложении трахеостомы. Работа включала анализ 44 историй болезни
пациентов, проходивших лечение на базе различных стационаров г. Харькова, Харьковской
области и других областей Украины со стенозом
трахеи, гортани, а также с патологией, которая
сопровождалась длительной интубацией больного (12-30 суток), вследствие ЧМТ, ОНМК,
патологии нижних дыхательных путей. Тяжесть
состояния всех пациентов требовало наложение
трахеостомы с целью восстановления функции
дыхательных путей.
В соответствии с причинами и показаниями по которым проводилась трахеотомия
проводилось распределение больных следующим образом: продленная эндоларингиальная
интубация и ИВЛ – 27 больных; интубация че-

рез наложение трахеостомы, окончатым способом 7 больных; интубация, через наложение
трахеостомы по Бильроту-1 больной; интубация, при проведении трахеотомии продольным
рассечением колец трахеи 5 больных, поперечным - 3 больных; крестообразным рассечением
полуколец трахеи – 2.
В результате ретроспективного анализа
историй болезни, было отмечено, что у 27 больных (61% случаев наблюдения) причиной формирования грубого рубцового процесса в гортанно-трахеальной зоне явилась продолженная
интубационная травма в этой области. Продолжительность эндотрахиальной интубации у такой категории пациентов составила в среднем от
12- до 30 суток. Кроме того, были выявлены
дефекты техники выполнения трахеостомии, в
первую очередь сюда следует отнести высокую
трахеостомию с пересечением первого полукольца и повреждения ярки перстневидного
хряща. При выполнении низкой трахеостомии
на уровне 5-6 полуколец отмечено ранения брахиоцефального ствола.
В результате проводимых исследований
мы не нашли четкой достоверной зависимости
возникновения стеноза от проводимых методов
наложения трахеостомы. Однако, нами установлена четкая зависимость тяжести рубцового
процесса от сроков интубации. Было отмечено,
что длительное пребывание пациентов на ИВЛ
приводит к формированию многоуровнего стеноза гортани и трахеи с нарушением трофики и
иннервации тканей. Кроме того, немаловажным
является сохранение целостного каркаса трахеи
с минимальной травматизаций ее колец (методом Бильрота), которое дает возможность не
избежать, но хотя бы предупредить возможные
осложнения, связанные с последующим стенозом трахеи.

© М.Н. Пустовалова, Н.О. Шушляпина, И.В. Крылова, 2014
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С.М. ПУХЛИК, М.С. БУЧАЦКИЙ (ОДЕССА, УКРАИНА)
РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В КОНТРОЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ СИНУСИТОВ
В настоящее время все большее количество верхнечелюстных синуитов лечатся безпункционным методом. Согласно протоколам лечения ОБРС основными лекарственными препаратами, используемыми при лечении данной патологии, остаются антибиотики, топические стероиды, нестероидные противовоспалительные
препараты. Рациональная антибактериальная
терапия и восстановление функции соустья
верхнечелюстной пазухи имеют решающее значение в выздоровлении пациента. Для пациента
же в первую очередь актуально купирование
болевого синдрома. Однако, если в случае верхнечелюстных синуитов, которые лечатся при
помощи пункций, критерием выздоровления
принято считать отсутствие патологического
содержимого в пазухе, свободное безболезненное промывание и достаточный объём пазухи,
то в случае синуитов, которые не пунктируются,
что именно считать критерием выздоровления
до конца не ясно. В этом случае принято ориентироваться на субъективную оценку больным
своего состояния, данные объективного осмот-

ра, а также динамику рентгенологической картины. При этом не всегда удается принять однозначное решение об успешности или не успешности проводимого лечения. Довольно часто
приходится сталкиваться с тем, что жалобы пациента исчезают на 2-3 сутки, эндоскопическая
картина нормализуется к концу первой недели
лечения, а рентгенография демонстрирует отсутствие положительной динамики, а, иногда, и
отрицательную динамику, что побуждает лечащего врача продлевать терапию. В связи с этим,
ультразвуковое исследования демонстрирует
ряд преимуществ, позволяя оценивать состояние
больной пазухи в динамике без нанесения вреда
здоровью пациента, сократить длительность
антибактериальной терапии, или принять решении о выполнении пункции пазух, соответственно уменьшить время нетрудоспособности и
пребывания в стационаре. С экономической
точки зрения УЗ исследование менее затратное,
и не занимает много времени, что позволяет
снизить нагрузку на рентгенслужбу.

© С.М. Пухлик, М.С. Бучацкий, 2014

С.М. ПУХЛИК, И.В. ДЕДИКОВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ИСКРИВЛЕНИЯ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
У БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
Распространенность аллергического ринита (АР), как и в целом аллергических заболеваний, с каждым годом возрастает. У многих
больных АР имеются проблеммы с нарушением
носового дыхания, вызванные не только аллергическим воспалением, но и дефектами архитектоники полости носа, и самая распространенная
из них – искривление носовой перегородки. Как
лечить таких больных, надо ли и когда их оперировать, как вести в послеоперационном периоде? Эти вопросы возникают у многих врачей
и на них нет пока четкого ответа.
Цель исследования: определить роль и
место подслизистой резекции носовой перегородки в комплексном лечении аллергического
ринита.
Материал и методы: мы оценили результаты лечения у 54 больных (29 мужчин и 25
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женщин) в возрасте от 17 до 45 лет, страдающих
аллергическим ринитом и имеющих выраженное искривление носовой перегородки. Среди
обследованных больных 37 человек страдали
круглогодичной формой АР, у 10 человек – сезонный АР, смешанная форма.
Основным показанием к оперативной
коррекции искривления носовой перегородки
является нарушение носового дыхания, существенным образом влияющее на качество жизни
пациента, вне зависимости от формы и степени
искривления. Эти показания следующие: стойкое нарушение носового дыхания, по данным
передней риноманометрии снижение суммарного объемного потока ниже 400 мл/с; отсутствие
клинического эффекта от стандартной фармакотерапии АР (топические стероиды, антигистаминные, антилейкотриеновые препараты).
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Всем больным мы проводили подслизистую резекцию носовой перегородки в сочетании с операциями на нижних носовых раковинах. При этом хирургическому лечению подлежат гипертрофированные, необратимо измененные ткани, что позволяет уменьшить патологическое переполнение сосудов полости носа, к
которому приводит длительное аллергическое
воспаление, а также злоупотребление деконгестантами. Используются различного рода хирургические техники, которые направлены на
уменьшение объема нижних носовых раковин.
Лечение больных с искривлением носовой перегородки имело высокую степень результативности в том, что касается удовлетворенности пациента носовым дыханием, особенно, если деформация локализуется в области
нижнего отдела перегородки или носового клапана. Лечение больных с сезонным АР проводилось вне периоды пыления растений.
Настоящее исследование показало, что
если до операции у 84,6% отмечены среднетя-

желые и тяжелые форма АР, то через месяц после операции число их снизилось до 73,3%
(Р<0,01), а также увеличилось число легких
форм.
Выводы: 1. Лечение больных АР с искривлением носовой перегородки является
сложным, требует индивидуального подхода как
хирургического, так и фармакотерапевтического, с включением элиминационных мероприятий, аллерген-специфической иммунотерапии.
2. Своевременное проведение оперативного лечения способствовало переходу тяжелых
форм АР в среднюю степень тяжести, а среднетяжелых – в легкие.
3. Ни в одном случае не отмечено ухудшение/обострение течения АР в процессе лечения.
4. Установлено отсутствие желаемого
клинического эффекта и контроля над симптомами АР при наличии выраженного искривления носовой перегородки при применении только стандартной фармакотерапии.

© С.М. Пухлик, И.В. Дедикова, 2014
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(МИКОЛАЇВ, ТЕРНОПІЛЬ, КРЕМЕНЕЦЬ, СТОРОЖИНЕЦЬ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АКСЕФ В ЗАГАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ
ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Ангіна – це гостре інфекційне захворювання з місцевими проявами у вигляді запалення
лімфаденоїдної тканини різних мигдаликів горла. Переважно спостерігається ангіна піднебінних мигдаликів, в той час як інші мигдалики
запалюються відносно рідше. Тому під терміном
«ангіна» розуміють ангіну піднебінних мигдаликів. Захворюваність населення ангіною доволі
висока: серед дорослих вона становить 4-5%, а
серед дітей – більше 6% (В.Т. Пальчун, Н.А.
Преображенский, 1978). Ангіни є первинні і
вторинні. Серед первинних ангін найчастіше
зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Одна із первинних ангін – фолікулярна –
перебігає тяжче від катаральної і дещо легше від
лакунарної. Для лікування фолікулярної ангіни
застосовують різні загальні і місцеві середники.
Одним з таких препаратів загальної дії є цефалоспориновий антибіотик ІІ покоління Аксеф. В
інструкції по цьому препарату зазначається висока його ефективність при багатьох інфекційно
– запальних захворюваннях організму. Даний
препарат з’явився на фармацевтичному ринку
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України в останні роки. Міжнародна назва цього
препарату цефуроксим.
Ми застосували Аксеф в таблетках для лікування фолікулярної ангіни у дорослих. Під
нашим спостереженням за період з 2011 по 2013
рр. знаходилось 23 хворих на фолікулярну ангіну віком від 22 до 42 років. Хворі були розділені
на дві групи: основну (13) і контрольну (10).
Групи були співставлені за віком і перебігом
захворювання. Пацієнти основної групи отримували Аксеф і полоскання горла фурациліном
1:5000, контрольної – антибактерійне лікування
і полоскання горла також фурациліном 1:5000.
Аксеф призначався згідно інструкції: по 1 таблетці (500 мг) 2 рази на добу після вживання їжі.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими,
фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів лікування відзначено більш інтенсивний регрес симптомів
ангіни у хворих основної групи. Скарги на головний біль, біль в горлі при ковтанні у хворих,
що приймали Аксеф, поступово зникли через 5Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

6 днів у більшості (11) хворих. Решта 2 пацієнти
відмічали зменшення неприємних відчуттів в
горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про
позитивний перебіг захворювання: слизова оболонка м’якого піднебіння і піднебінних дужок
мала рожевий колір і нормальну консистенцію,
мигдалики були не збільшені, рожеві, нагноєні
фолікули на їх поверхні були відсутні. Температура тіла нормалізувалась у всіх хворих. У пацієнтів контрольної групи позитивний ефект наставав значно пізніше – до 8-9 – го дня лікування. Нестерпності препарату Аксеф, алергійних

реакцій та інших небажаних ефектів не відмічалось у жодного хворого.
Таким чином, застосування препарату
Аксеф в загальному лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих значною мірою усуває основні
симптоми захворювання. Аксеф добре переноситься хворими, не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для загальної терапії
хворих на фолікулярну ангіну. Аксеф може поповнити арсенал засобів, що застосовуються в
загальному лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих.

© М.П. Рожок, В.В. Шуляк, І.В. Хоружий, І.Я. Гайдучик, П.М. Багрій, 2014
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО
СИНУСИТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ КРАПЕЛЬ НАЗАЛЬНИХ МАРИМЕР У ДОРОСЛИХ
Проблема лікування гострого гнійного
верхньощелепного синуситу є актуальною в сучасній оториноларингології. Це зумовлено цілим рядом факторів: зниженням реактивності
організму, зростанням кількості антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяжкості риногенних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень. Тому
головним в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу, поряд з відновленням
дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи,
є адекватна антибактерійна терапія. Завдання
адекватної антибактерійної терапії може бути
вирішене через наявність широкого вибору антибактерійних препаратів. Одним з препаратів
місцевої дії є Маример. Ми застосували краплі
назальні Маример в комплексному лікуванні
гострого гнійного верхньощелепного синуситу у
дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 20 хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит віком
від 19 до 39 років. Пацієнти були розподілені на
дві групи: основну (10), в схему лікування яких
вводили краплі назальні Маример, та контрольну (10), які лікувались за традиційною схемою.
Групи були співставлені за віком і перебігом
захворювання. Краплі назальні Маример призначалися згідно інструкції: по 3 краплі в кожний
носовий хід 4 рази на день. В комплекс лікування включали пункції і промивання верхньощелепної пазухи розчином фурациліну 1:5000 з
послідуючим введенням в пазуху розчину антиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

біотика, до якого виявлена найбільш чутлива
виділена мікробна флора.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив на головний біль, риноскопічна
картина (відсутність виділень в середньому носовому ході, колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа), стан верхньощелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність
гнійних виділень в пазусі). При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний
регрес симптомів запалення верхньощелепної
пазухи у пацієнтів основної групи. Так, 80 %
хворих, що приймали краплі назальні Маример,
вказували на зникнення, 20 % - на зменшення
секреції з носа, 90 % - на відновлення носового
дихання, 10 % - на його покращення, 90 % - на
зникнення, 10 % - на зменшення головного болю (на 5-6-й день лікування). В контрольній
групі ці показники були значно нижчими. Риноскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й день
лікування у 80 % пацієнтів основної групи. Слизова оболонка порожнини носа у них була рожевою, нормальної вологості, нормальної консистенції, без виділень. В контрольній групі нормалізація риноскопічної картини на 5-6-й день
лікування настала у 70 % пацієнтів. Стан верхньощелепної пазухи (збільшення об’єму пазухи,
відсутність гнійних виділень в пазусі) покращився на 5-6-й день лікування у 80 % хворих основної групи; в контрольній групі стан верхньощелепної пазухи покращився на 5-6-й день ліку-
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вання у 70 % пацієнтів. Краплі назальні Маример всіма хворими переносилися добре, алергійних реакцій та інших побічних явищ не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування крапель назальних Маример в комплексному лікуванні хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит підвищує ефективність терапії пацієнтів з

цією патологією. Отримані результати дають
підставу рекомендувати краплі назальні Маример для місцевого лікування хворих на гострий
гнійний верхньощелепний синусит. Краплі назальні Маример можуть поповнити арсенал середників місцевої дії, що використовуються в
лікуванні гострого гнійного верхньощелепного
синуситу у дорослих.

© М.П. Рожок, Л.В. Яшан, В.В. Ніколов, О.І. Шило, Т.В. Проць, 2014
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ЗНАЧЕННЯ ОТОАКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ У РАННЬОМУ ВИЯВЛЕННІ ПОРУШЕНЬ
СЛУХУ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ
Однією з найважливіших завдань дитячої
сурдології являється раннє виявлення дітей з
вродженою сенсоневральною приглухуватістю
та глухотою. Тільки раннє виявлення порушення слуху дозволить проводити своєчасну реабілітацію, що забезпечить повноцінний розвиток
та соціальну адаптацію дітей з порушенням слуху у мовному середовищі. Значну роль в ранньому виявленні дітей з порушеннями слуху
відіграє універсальний аудіологічний скринінг
(отоакустична емісія) новонароджених, який
базується на реєстрації звукових коливань в зовнішньому слуховому ході, які виникають через
декілька мілісекунд після сприйняття звукового
стимулу. Основні задачі масового скринінгу
немовлят – це виявлення дітей з факторами ризику по приглухуватості та глухоті. На протязі 6
місяців була проведена отоакустична емісія 50
новонародженим дітям (передчасні пологи) вагою від 960 до 1350 грамів, з них 29 хлопчиків
та 21 дівчинка, віком від 2 тижнів до 4 місяців.
Однією з причин порушення слуху є патологія вагітності, яка проявляється в передчасних пологах. У обстежених новонароджених
дітей були визначені фактори ризику по прогнозуванню порушення слуху, а саме передчасні
пологи – 50 дітей, кесарів розтин, асфіксія у дитини при народженні, пологова травма, гідроцефалія, несумісність по групі крові та резусфактору.
При проведенні прогностичного скринінгу на основі реєстрації отоакустичної емісії новонародженим дітям з факторами ризику у 37 з
50 була зареєстрована отоакустична емісія. Однак, діти навіть зі сприятливим результатом

прогнозу після виписки з пологового будинку
беруться під диспансерний нагляд у поліклініці
за місцем проживання і підлягають контрольному обстеженню у 2 та 6 місячному віці, а далі з
інтервалом 6 місяців до 3 років.
У 13 новонароджених дітей результати
отоакустичної емісії були негативними, що може свідчити про порушення слуху.
В таких випадках, при негативних результатах отоакустичної емісії дослідження необхідно повторювати. Якщо повторне дослідження
також негативне, дітей з факторами ризику потрібно направляти в спеціалізовані кабінети для
проведення імпедансометрії, коротко-латентних
слухових викликаних потенціалів та для медико-психологічного консультування.
В заключенні слід відмітити, що діагностика по виявленню дітей зі зниженням слуху
повинна починатися з проведення скринінгових
тестів (реєстрація отоакустичної емісії) у новонароджених дітей, в першу чергу у групах ризику.
Профілактичні заходи сенсоневральної
приглухуватості варто запроваджувати ще задовго до народження дитини.
Для цього разом з отоларингологами,
акушерами – гінекологами, сімейними лікарями,
сурдологами, сурдопедагогами, лікарями – генетиками слід проводити відповідну санітарноосвітню роботу про можливі негативні наслідки
впливу перенесених інфекцій захворювань,
вживання ототоксичних лікарських препаратів,
вплив радіації та хімічних токсичних речовин,
розвитку інтоксикаційного синдрому на стан
слухового аналізатора під час вагітності жінки.

© А.І. Розкладка, І.А. Бєлякова, В.І. Луценко, Т.П. Лоза, Т.Ю. Холоденко, 2014
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Л.М. ВАКУЛЕНКО, Н.М. ГРАДЮК (КИЇВ, УКРАЇНА)
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ
Для обстеження і вирішення питання про
оперативне втручання, тактику реабілітаційних
заходів після проведення операції кохлеарної
імплантації та визначення її ефективності всім
дітям з тяжкими втратами слуху необхідно проводити наступні дослідження.
І. Клініко-аудіологічний етап:
• оформлення тематичної карти обстеження з зазначенням адреси, скарг, давності захворювання, причини, перенесених і супутніх
хвороб, стану ЛОР органів, наявності чи відсутності досвіду використання СА, способу комунікації;
• суб’єктивна аудіометрія (визначення тонального слуху та розбірливості мови);
• суб’єктивна аудіометрія у вільному звуковому полі зі слуховими апаратами при рівні
звукового тиску до 30 дБ та на фоні завад (визначення тонального слуху та розбірливості мови – числівники, слова);
• отоакустична емісія;
• імпедансометрія;
• КСВП;
• неврологічне обстеження;
• оцінка слухо-мовної комунікації;
• проведення психологічного обстеження;
• вестибулометрія;
• проведення генетичного обстеження дітей.
ІІ. Аналіз отриманих даних і прийняття
попереднього рішення про необхідність проведення кохлеарної імплантації.
ІІІ. Оцінка ефективності кохлеарної імплантації
з
використанням
аналітичних
(комп’ютерних) методів.
Настроювання кохлеарного імпланту (тип
кохлеарного імплантата): перше настроювання –
моніторинг програмування мовленнєвого процесору: початковий етап розвитку слухового та
слухо-мовного сприйняття з кохлеарним імплантатом, основний період розвитку, мовний
етап розвитку сприйняття мови та власної мови,
етап розвитку зв’язної мови та розуміння складних тестів.
ІV. Сурдопедагогічне тестування
• оцінка слухо-мовної комунікації у дітей
та методів слухо-мовної реабілітації на різних
етапах моніторингового програмування;

• аналіз слухо-мовленнєвого розвитку у
дітей на різних етапах моніторингового програмування.
V. Сурдоакустичний етап
• оцінка ефективності кохлеарної імплантації за даними суб’єктивної аудіометрії у вільному звуковому полі та об’єктивної на різних
етапах моніторингового програмування;
• оцінка ефективності кохлеарної імплантації за даними вестибулометрії на різних етапах моніторингового програмування ;
• оцінка ефективності кохлеарної імплантації за даними неврологічного тестування на
різних етапах моніторингового програмування ;
• оцінка ефективності кохлеарної імплантації за даними психологічного тестування на
різних етапах моніторингового програмування.
Подальша оцінка віддалених результатів
кохлеарної імплантації після програмування
мовленнєвого процесору проводиться за наступною схемою:
• суб’єктивна аудіометрія;
• суб’єктивна аудіометрія у вільному звуковому полі з кохлеарним імплантатом при рівні
звукового тиску до 30 дБ та на фоні завад;
• отоакустична емісія;
• імпедансометрія;
• неврологічне обстеження ;
• оцінка слухо-мовної комунікації;
• проведення психологічного обстеження;
• вестибулометрія.
Кількість дітей, які навчаються у загальноосвітніх школах, дитячих садочках, в школах
для слабочуючих, для глухих та на індивідуальних заняттях.
VII. Заключний етап
Аналіз отриманих результатів, а саме аналіз результатів суб’єктивної та об’єктивної аудіометрії для оцінки ефективності кохлеарної імплантації, аналіз впливу стану нервової системи
на ефективність кохлеарної імплантації, аналіз
впливу стану вестибулярного аналізатора на
ефективність кохлеарної імплантації та аналіз
впливу психічного стану на ефективність кохлеарної імплантації. Проведення порівняльного
аналізу ефективності кохлеарної імплантації у
дітей з генетичним порушенням слуху та порушенням слуху іншої етіології.
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М.Б. САМБУР, Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, Л.Д. КРИВОХАТСЬКА, Т.Д. САВЧЕНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ЦИТОКІНОВИЙ СТАТУС ХВОРИХ НА РЕСПІРАТОРНИЙ ПАПІЛОМАТОЗ
ДО ТА ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ПРОФІЛАКТИЧНОЇ КВАДРИВАЛЕНТНОЇ ВАКЦИНИ «ГАРДАСИЛ»
Чисельними дослідженнями доведена
провідна роль вірусів папіломи людини в етіології та патогенезі респіраторного папіломатозу
(РП) , хронічна персистенція яких порушує імунологічну реактивність організму, призводить
до формування вторинного імунодефіцитного
стану, що значною мірою впливає на клінічний
перебіг захворювання та ефективність його лікування. Відомо, що ефективне функціонування
імунної системи організму реалізується фізіологічним балансом продукції та акцепції різними
клітинами цитокінів, які регулюють процеси
проліферації, диференціювання, міграції клітин,
інтенсивність імунних реакцій Зважаючи на
отримані в останні роки дані про суттєві зрушення кількісних та функціональних показників
імунологічної реактивності у хворих на РП та
регуляторну роль цитокінів у формуванні та
реалізації реакцій клітинного та гуморального
імунітету, метою нашого дослідження стало визначення низки показників системного цитокінового статусу до та після комплексного лікування хворих на РП. Лікування хворих складалось із хірургічного видалення папілом та курсу
протирецидивної терапії, що включав інтраопераційне введення амінокапронової кислоти в/в,
лаферобіон інгаляційно, вітамінно-мінеральний
антиоксидантний комплекс (віт А, Е, С, Se, Zn,
Cu). Крім того хворі отримали курс вакцинації,
який включав 3 дози квадривалентної профілактичної вакцини «Гардасил»» та проводився за
схемою 0-2-6 міс.
Функціональний стан системи цитокінів
хворих до та через 1-2 роки після лікування оцінювали, визначаючи рівні IFNα, IFNγ, TNFα та
IL-4 в сироватці крові, а також здатність лейкоцитів крові продукувати інтерферони – α, γ та

TNFα in vitro у відповідь на адекватну індукцію.
Отримані дані співставляли з аналогічними показниками у практично здорових осіб
контрольної групи.
Результати досліджень показали значні
порушення цитокінового статусу хворих на РП,
які в системі інтерфероногенезу проявилися підвищенням рівнів сироваткового інтерферону
переважно за рахунок IFNγ при незмінній концентрації IFNα на тлі пригнічення продукції клітинами крові α- та γ-інтерферонів. Вміст прозапального цитокіну TNFα та IL-4, основна функція якого полягає в стимуляції синтезу IgG4 та
IgE, в сироватці крові хворих значно перевищував аналогічні показники у осіб контрольної
групи.
Після проведеного лікування було встановлено, що продукція клітинами крові хворих
α- та γ-інтерферонів практично нормалізується,
вірогідно перевищуючи аналогічні показники до
лікування. Спонтанна продукція клітинами крові хворих інтерферону та рівень сироваткового
IFNγ залишаються стимульованими. Крім того
нормалізується вміст TNFα та суттєво підвищується концентрація в сироватці крові противірусного фактора – IFNα, що може бути результатом стимулюючого впливу на його продукцію
квадривалентної противірусної вакцини. Залишається суттєво збільшеним рівень IL- 4, що
співпадає із значною стимуляцією у хворих
продукції загального IgE.

Важлива роль виявлених порушень цитокінового
статусу в реалізації механізмів протипухлинного
та антиінфекційного захисту обґрунтовують доцільність визначення його показників на етапах діагностики , лікування та при прогнозуванні перебігу захворювання.
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Н.Б. СОННІК, А.В. ЛОБУРЕЦЬ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ СИНУСИТІВ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ ЕТІОЛОГІЇ
За частотою ураження перше місце у дорослих людей посідають запальні процеси верхньощелепного синусу. Частіше синусит має ри-

138

ногенну природу: запалення навколоносової
пазухи виникає внаслідок проникнення інфекційного агента з порожнини носа під час гостроЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

го риніту, грипу або інших інфекційних захворювань. Звичайно таке захворювання зветься
риносинусит.
Одонтогенний верхньощелепний синусит
– запальне захворювання верхньощелепної пазухи, що виникає в результаті поширення патологічного процесу із зубощелепної ділянки. Частота одонтогенного верхньощелепного синуситу варіює від 9 до 50% залежно від способу й
місця підрахунку, особливостей обстеження
хворих. Такі хворі можуть поступати на лікування як у стоматологічні, так і в ЛОР стаціонари. За даними більшості стоматологів, одонтогенной максилит виявляється в 12-50% хворих
хронічним синуситом, оториноларингологів –
частота таких синуситів коливається від 2 до
25% від загального числа хворих з патологією
верхньощелепних пазух. Незважаючи на значний прогрес в організації стоматологічної допомоги, число хворих на одонтогенний гайморит
має тенденцію до зростання.
На нашу думку, одонтогенной синусит
зустрічається частіше, ніж діагностується. Це
пояснюється тим, що одонтогенна природа захворювання виявляється лише у хворих, де зв'язок між зубами й максилярним синусом є зовсім
очевидним. Захворювання частіше виникає в
осіб з вираженою пневматизацією верхньощелепних пазух при несвоєчасній або неякісній
санації порожнини рота. Чим більше пневматизована верхньощелепна пазуха, тим нижче опускається її дно в альвеолярний відросток і тим
тонше стає кісткова пластинка, що відокремлює
корінь зубів від порожнини пазухи.
У патогенезі одонтогенного синуситу важливим фактором є обтурація природного отвору, що приводить до утруднення відтоку вмісту
з пазухи і її вентиляції. При повній обтурації
отвору за рахунок усмоктування слизуватою
оболонкою кисню в пазусі створюється негативний тиск, виникають явища застою. Це збільшує набряк слизової оболонки. У результаті па-

діння тиску в пазусі, гіпоксії, нагромадження
недоокислених продуктів створюються сприятливі умови для росту й розмноження аеробів і
факультативних анаеробів. Таким чином, виникає порочне коло, що визначає перебіг хвороби.
Якщо його не розірвати, то через якийсь час у
слизуватій оболонці розвиваються необоротні
зміни, які роблять неефективними заходу щодо
санації порожнини рота, консервативному лікуванню синуситу й відновленню прохідності
природного отвору пазухи.
Нами було проведено комплексне обстеження та лікування 115 пацієнтів на одонтогенні
гайморити. Обстеження включало панорамну
рентгенографію, КТ та (або) МРТ навколоносових синусів та ендоскопічне обстеження порожнини носа та синусів. В переважній більшості
випадків у пацієнтів спостерігались порушення
вентиляційної функції ураженого синусу. Тому
основою комплексного лікування одонтогенних
синуситів є відновлення дренажу та аерації ураженої порожнини.
В більшості випадків (84%) сануюча операція проводилась комплексно, із застосуванням
ендо- та екстаназального підходів із застосуванням малоінвазивних технологій. В жодному випадку хірургічні втручання за традиційними радикальними методиками нами не застосовувались.
Отже, профілактика одонтогенного запалення верхньощелепної пазухи складається в
санації порожнини рота – лікуванні карієсу зубів і його ускладнень, своєчасних хірургічних
втручаннях (видалення зубів і їх коренів, розкриття підокісних вогнищ). Завжди варто видаляти на верхній щелепі ретеновані зуби, що є джерелом запалення.
Таким чином, проблема діагностики та
лікування одонтогенних гайморитів повинна
вирішуватись комплексно стоматологами та
оториноларингологами. Ендоскопічні методики
є основою як діагностики так і ощадливого малоінвазивного хірургічного втручання.
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Н.Ю. СПІЖЕНКО, В.М. БУРИК, Т.І. ЧЕБОТАРЬОВА, Ю.М. ЛЕЩЕНКО, О.А. ШАРАЄВСЬКИЙ
(КИЇВ, УКРАЇНА)
СТЕРЕОТАКСИЧНА РАДІОХІРУРГІЯ(SRS/SBRT) ТА РАДІОТЕРАПІЯ З
МОДУЛЬОВАНОЮ ІНТЕНСИВНІСТЮ(РТМІ) В ЛІКУВАННІ ЛОР-ОНКОПАТОЛОГІЇ
Використання методів високоточного
променевого лікування є стандартом радіаційної онкології в сучасній медицині. Точність
підведення та інтенсивність дії опромінення
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дозволяє
ефективно
лікувати
ЛОРонкопатологію з мінімальним ураженням навколишніх здорових тканин та збереженням
якості життя хворого.
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Особливостями стереотаксичної радіохірургії (SRS/SBRT) на роботизованій системі
КіберНіж є точне підведення високих дози випромінювання до патологічних вогнищ краніальної та екстракраніальної локалізації за невелику кількість фракцій (від 1 до 5) з мінімальним променевим навантаженням для навколишніх здорових тканин. Радіотерапія з модульованою інтенсивністю (РТМІ) – сучасний метод
проведення високоточної променевої терапії за
допомогою комп'ютеризованих медичних лінійних прискорювачів, які підводять дозу випромінювання безпосередньо до злоякісної пухлини
або до певної ділянки всередині неї. РТМІ забезпечує точну відповідність форми пучка променів тривимірним контурам пухлини за рахунок модулювання та контролю інтенсивності
випромінювання. Крім цього, РТМІ дозволяє
сфокусувати високу дозу випромінювання на
певних ділянках пухлини, мінімізуючи при цьому вплив на навколишні життєво-важливі анатомічні утворення.
Матеріали і методи: У період з 2009 по
2014 рік – у МЦ «Кібер клініка Спіженко» було
проліковано 111 хворих з онкологічною патологією ЛОР-органів та голови-шиї сучасними методами променевого лікування. Стереотаксична
радіохірургія з використанням системи КіберНіж проводилась у 36 хворих, а променева терапія з модульованою інтенсивністю у 75 хворих
(з 2012 року). Хворим проводилось від 1 до 6
фракцій радіохірургічного лікування (в середньому 3,44 на пацієнта). Лікувальна ізодозна
крива з становила 67 - 86%, коефіцієнт конформності 1.15-1.25, коефіцієнт гомогенності 1,11,3. Лікування в середньому складалося з 130-

180 некомпланарних пучків з використанням 12-х коліматорів (20-60мм) з тривалістю сеансу
опромінення в середньому 40 хв (від 15 до70
хв.) Розрахунок ізодозного розподілу і дозного
градієнта виконували за алгоритмом «Монте
Карло», як найбільш точного методу, що відображає дозне навантаження в патологічному
вогнищі і навколишніх тканинах. Радіотерапія з
модульованою інтенсивністю (РТМІ) проводилась згідно протоколів надання медичної допомоги.
Результати: Радіологічна оцінка результатів променевого лікування проводилася через
3, 6, 12, 24 місяці, в більшості випадків також
визначалося клінічне поліпшення стану хворих.
За час спостереження хворих, 2-15 місяців (в
середньому 8,16 місяців), при оцінці локального
контролю патологічного вогнища, повний регрес пухлини був досягнутий у 6 (5,4%) пацієнтів, зменшення пухлини визначалося у 83
(74,5%) хворої, стабілізація розмірів у
19(17,11%) хворих, локальне прогресування захворювання визначалося у 3 хворих (2,7%).
Висновки
Стереотаксична радіохірургія із застосуванням системи КіберНіж є високоефективним і
безпечним методом лікування пацієнтів з ЛОРонкопатологією, який дозволяє зберегти на високому рівні якість життя, зменшити вірогідність погіршення стану хворого після лікування
та уникнути ризику операційних ускладнень.
Застосування високоточних методів радіотерапії
(променевої терапії з модульованою інтенсивністю) і радіохірургії, а також їх поєднання дозволяє досягнути максимальної ефективності та
безпеки променевого лікування.
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І.А. СРЕБНЯК, Ю.А. СУШКО, О.М. БОРИСЕНКО, Є.Є. ПРОКОПЕНКО, В.Т. ДЖУС
(КИЇВ, УКРАЇНА)
РЕЗУЛЬТАТИ ВAHA ІМПЛАНТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ
ІЗ ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ ЗОВНІШНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВУХА
Останні роки вважаються досить успішними у використанні імплантаційних технологій
при вроджених вадах зовнішнього та середнього
вуха з метою хірургічної реабілітації слуху.
У відділі мікрохірургії вуха та отонейрохірургії прооперовано 11 пацієнтів з поєднаними вродженими вадами розвитку зовнішнього та
середнього вуха з використанням кістково інтегрованої системи ВАНА. У 10 пацієнтів відмі-
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чалося двобічне ураження слуху, у 1 – однобічне. У 2 пацієнтів спостерігався висковонижньощелепний дизостоз (синдром TreacherCollins). В 9 випадках операція проводилася в
однин етап за методикою швидкої хірургії (fastsurgery). В 2 випадках операція виконувалася в
два етапи (з інтервалом 10 тижнів між 1 та 2 етапом) під загальним знеболенням. У всіх випадках
використовували дерматом-техніку формування
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

шкірного клаптя у завушній ділянці та використовували титанові імпланти довжиною 4 мм.
До проведення ВАНА-імплантації 6 пацієнтів дитячого віку користувалися ВАНА бандажем протягом 6-24 місяців.
У віддаленому періоді в 1 випадку проведена ВАНА реімплантація внаслідок виникнення
нестабільності імпланту та втрати штифта. В 1
випадку виникла запальна реакція шкіри навкруги імпланту по типу Холгарт 1, яка була ліквідована за допомогою місцевих заходів догляду.
Функціональні результати операцій з використанням кістково-інтегрованої системи

ВАНА дозволяють провести реабілітацію слуху
та досягти позитивних результатів у розвитку
мовлення своєчасно, що буде співпадати с подібними терміни у дітей за відсутності подібних
вроджених вад та особливо важливо для дітей
дошкільного віку. При проведенні ВАНАімплантації слід обов’язково оцінювати стан
будови кістки соскоподібного паростка. Професійно грамотна настройка мовного процесора та
методично правильно організовані заняття по
а/реабілітації слуху та мовлення дозволяє повністю інтегрувати пацієнтів в середу нормально
чуючих.
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В.Г. СТАСЬ, В.Л. ДІДКОВСЬКИЙ, П.В. СТАСЬ, С.В. ШМАРОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРІОВПЛИВУ НА ГЛОТКОВЕ ВІСТЯ
СЛУХОВОЇ ТРУБИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ТУБООТИТІ
Проблема тривалої тубарної дисфункції є
актуальною в медичному та соціальному відношенні (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003).
Тривале порушення функції слухових труб, часті загострення запальних процесів у носоглотці
призводять до розвитку патологічних змін в порожнинах середнього вуха. Тривала дисфункція
слухової труби в 93% хворих є наслідком екстратубарних порушень, в тому числі механічна
обструкція глоткового вістя слухової труби діагностується у 23% (Крюков А.И., Туровский
А.Б., Шубин М.Н., 2010). Одним з перспективних напрямків лікування хворих з обструкцією
глоткового вістя слухової труби є кріовплив на
цю ділянку. Застосування низьких температур
при цій патології робить можливим забезпечити
максимальне збереження анатомічних структур
носоглотки, завдяки її неінвазивності.
Метою цього дослідження була порівняльна оцінка ефективності застосування кріовпливу на глоткове вістя слухової труби при хронічному тубоотиті в ранньому післяопераційному та віддаленому періодах.
Матеріали і методи. Дослідження проводилось у 40 осіб, з яких 22 було проведено кріовплив на глоткове вістя слухової труби в умовах
стаціонару, а у 18 осіб - кріовплив в амбулаторних умовах. Дисфункція слухової труби була
підтверджена за допомогою тональної порогової
аудіометрії та імпедансометрії. Попередньо
проведене лікування з приводу тубоотиту в амбулаторних умовах з застосуванням стандартних методів не мало позитивного результату.
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Всім хворим після туалету носа, застосування
судиннозвужуючих крапель та анестезії слизової оболонки носа, проводилась відеоендоскопія
порожнини носа за допомогою ригідного ендоскопа з кутом огляду 0 та 30 градусів. Після візуалізації глоткового вістя слухової труби, за допомогою апарату КО-2 з спеціально розробленою насадкою проводилось зрощення рідким
азотом слизової оболонки в ділянці тубарного
валіка до появи її побіління з експозиціею 10
секунд.
Результати. Після проведення кріовпливу у хворих протягом 3-5 днів відмічали набряк
слизової оболонки в ділянці глоткового вістя
слухової труби, а безпосередньо в зоні дії кріоаплікатора утворення фібринозного нальоту. До
кінця першої неділі набряк слизової оболонки
зменшувався, нальот зникав, більшість хворих
починало відмічати покращення слуха, зменшення відчуття закладенності в вусі.
Найкращі показники з боку слуху, за даними аудіометрії, досягалися через 3 тижні, після кріовпливу. В віддаленому періоді (через 612 місяців) стійкі задовільні результати з боку
слуху були відмічені після кріовливу в 87% пацієнтів.
Висновки. Таким чином, застосування
кріовпливу при хронічному тубоотиті в ранньому післяопераційному та віддаленому періодах
показало високу ефективність в порівнянні з
іншими методами. Але, перевагами цього методу є відсутність тампонади порожнини носа,
неінвазивність, можливість використання ви-
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ключно в амбулаторних умовах. При відповідному відборі пацієнтів, метод кріовпливу на
глоткове вістя слухової труби можна розглядати

в якості методу вибору для лікування вазомоторної форми при хронічному тубоотиті в амбулаторних умовах.
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Ю.О. СУШКО, О.М. БОРИСЕНКО, І.А. СРЕБНЯК, М.М. МОРГУН (КИЇВ, УКРАЇНА)
CУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
ХРОНІЧНОГО СЕКРЕТОРНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ
Cекреторний середній отит (ССО) – це
негнійне захворювання середнього вуха з випотом, яке може бути, слизового або серозного
характеру, без ознак і симптомів гострої інфекції. ( L. D’AlAtri, P.M. Picciotti, M.R. Marchese,
A., 2012).
Секреторний середній отит відноситься
до частих захворювань середнього вуха, і з кожним роком кількість хворих збільшується (Лайко А.А., Заболотний Д.І., Горішний І.І. 2005). В
розвинутих країнах він є головною причиною
приглухуватості у дітей (Загорянська М.Е. та
співавт., 2003) та являється найбільш поширеним діагнозом у дітей, що звертаються до лікаря
в Сполучених Штатах Америки (Matthew L.
Ubell, Pawjai Khampang, Joseph E. Kerschner,
2010). По даним L. D’AlAtri, P.M. Picciotti, M.R.
Marchese, A., 2012, 80% дітей дошкільного віку
мали один або кілька епізодів середнього секреторного отиту. У дорослих ССО зустрічається в
4 рази рідше, ніж у дітей.
Незважаючи на значні досягнення в лікуванні хворих на гострий секреторний середній
отит, особливо на протязі останніх років, розповсюдженість цього захворювання, перехід його
в рецидивуючу форму з розвитком різних наслідків, зростає. Актуальним питанням для провідних отомікрохірургів світу залишається ризик розвитку рецидивів захворювання у вигляді,
як повторних секреторних середніх отитів так із
розвитком секреторних мастоїдитів (Плужников
М.С., Дискаленко В.В., 1995; Яшан І.А., Яшан
О.І., Яшан Л.В., 1998; Mondain, 1993; Peek F.,
Berckmans R. et al., 2000; Mallet Y., Nouwen J.,
Lecompte-Houcke M. et al., 2003; Naim,
Linthicum, 2004; Migirov et al., 2005).
З січня 2013 року на базі відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії інституту отоларингології ім.проф. Коломійченко проводиться
динамічне спостереження за хворими з ССО та
ХССО. З необхідних діагностичних заходів виконувалося: аудіометрія, ендоскопія носу та носоглотки,проведення КТ скроневих кісток, що
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дало можливість визначити стан адитусу, об’єм
соскоподібного паростка та прохідність слухової труби;імпедансометрія та оцінка функції
слухової труби на аналізаторі середнього вуха
компанії Interacoustics 235Н (Данія). Використання методу визначення функції слухової труби на такому аналізаторі середнього вуха вважається об’єктивним методом діагностики. Проводилися консультації гастроентеролога, алерголога. За проведеною схемою діагностики обстежено 58 пацієнтів та проведено лікування.
На першому етапі лікування проводили
санацію носу, носоглотки, глоткита призначалося консервативне лікування. Проводили, при
необхідності, корекцію гастроезофагальнорефлюксної хвороби (ГЕРХ), алергічних порушень
за співпрацею з суміжними спеціалістами. На
другому етапі виконували шунтування барабанної порожнини, оскільки шунтування є одним із
найбільш ефективних методів лікування ССО.
Після чого в динаміці виконувалася аудіометрія
та імпедансометрія з визначенням функції слухової труби в динаміці: через 1 місяць, 3 міс., 6
міс та кожні 3 міс. в подальшому.
В процесі дослідження були зроблені висновки, що повне відновлення слуху по аудіометричній кривій при наявності тимпаностомічної трубки (шунта), ще не є доказом відновлення функції слухової труби. Так, за отриманими
даними,вже через місяць у 85% пацієнтів аудіометрична крива вирівнювалася та співпадала з
нормальною аудіометричною кривою. Однак,за
нашими даними, навіть при нормальній аудіограмі у досліджуваних пацієнтів, слухова труба
не вирівнювала тиску при дослідженні її функції
на аналізаторі середнього вуха при зміні тиску
(позитивного та негативного).
Отримані результати в динаміці дозволять
визначити об’єктивні критерії щодо термінів
видалення тимпаностомічної трубки (шунта) та
дозволить видаляти шунт тільки при повному
відновленні функції слухової труби. Такий підхід в лікуванні приведе до уникнення розвитку
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

рецидивів захворювання, з одного боку, та до
запобігання розвитку ускладнень, що виникають
при необґрунтовано тривалому знаходженні

шунта в барабанній перетинці у вигляді стійкої
перфорації барабанної перетинки, мірингосклероза, атрофії та інших.
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Ж.А. ТЕРЕЩЕНКО, О.О. ОСТРОВСЬКА, С.О. ОСТРОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ОДОНТОГЕННИХ ГАЙМОРИТІВ
Верхньощелепна пазуха – є суміжньою
ділянкою для лікарів-оториноларинголоів і щелепно-лицевих хірургів. Досить часто останні,
не консультуючись з оториноларингологами в
питаннях діагностики, спрямовують пацієнтів
на необґрунтовані хірургічні втручання з діагнозом одонтогенний гайморит, підтверджуючи
його наявністю у пацієнтів зубів і рентгенологічних змін в верхньощелепній пазусі. Проте, на
сьогоднішній день ні рентгенологічні методи
діагностики приносових пазух, ні радіовізіографічні методи діагностики не дають можливості
достовірно діагностувати причини розвитку
одонтогенного гаймориту.
Нами для діагностування одонтогенного
гаймориту
була
випробувана
конуснопроменева комп’ютерна томографія. На нашу
думку проведення конусно-променевої томографії (КПТ) двох щелеп в оклюзії і скроневонижньощелепних суглобів разом з верхньощелепними пазухами, середньої ділянки обличчя,
приносових пазух, верхньої щелепи разом з верхньощелепними синусами значно розширить
можливості в діагностиці одонтогенного гаймориту, що дозволить чітко уявити етіологічний
чинник та локалізацію патологічного процесу у
зубо-щелепній системі, оскільки немає накладання анатомічних структур та викривлення їх

розмірів, а, отже, вірно та результативно провести лікування цієї патології.
КПТ було виконано 26 пацієнтам на одонтогенний гайморит. У 38% (10 хворих) причиною одонтогенного гаймориту був періодонтит,
у 27% (7 пацієнтів) – кісти верхньощелепного
синусу, у 8% (2 осіб) – сторонні тіла верхньощелепної пазухи (пульпекстрактор), у 11% (3
пацієнтів) – ретеновані зуби, у 2 осіб (8%) –
перфорація верхньощелепної пазухи, у 2 хворих
(8%) у верхньощелепному синусі був виявлений
корінь зуба, проштовхнутий всередину пазухи
під час його видалення.
Із обстежених пацієнтів 18 було прооперовано разом зі щелепно-лицевими хірургами.
Цим хворим була виконана щадна гайморотомія, з залученням в ході операції відеоендоскопічного обладнання. Видалені кісти 5 пацієнтам,
ретеновані зуби та сторонні тіла верхньощелепної пазухи 6 хворим. У 7 пацієнтів видалена поліпозно змінена слизова оболонка верхньощелепної пазухи в ділянці співусття, 3-м хворим
проведено корекцію в ділянці остіомеатального
комплексу.
Отже, на нашу думку, КПТ є оптимальним та найбільш достовірним методом діагностики одонтогенних гайморитів на сьогоднішній
день.
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Ж.А. ТЕРЕЩЕНКО, О.О. ОСТРОВСЬКА, С.О. ОСТРОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГАЙМОРИТУ
Хронічний гайморит – актуальне питання
в сучасній оториноларингології не лише тому,
що має поліетіологічне походження та перебігає
на тлі зниження реактивності організму та значних змін місцевого імунітету, які поглиблюються, іноді, нераціональною антибактеріальною та
інвазивною терапією, зростаючою кількістю
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, а, першочергово, як причина розвитку та
збільшення частоти та тяжкості риногених орбітальних та внутрішньочерепних ускладнень.
На сьогоднішній день в лікуванні хронічного гнійного гаймориту поряд з раціональною антибактеріальною терапією головним залишається
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відновлення дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи хірургічним шляхом. Проте, оперативне лікування не завжди стовідсотково гарантує
повне одужання та відновлення працездатності, а
в деяких випадках призводить до рецидиву захворювання в ранньому післяопераційному періоді,
що спричинено вже іншим чинником.
Нами був проведений аналіз результатів
хірургічного лікування 34 хворих на хронічний
гнійний гайморит (18 жінок, 16 чоловіків; віком
від 28 до 56 років, які хворіли тривалий час).
Серед них 19 хворим виконано відеоендоскопічну ревізію співустя і порожнини верхньощелепної пазухи з одночасною корекцією архітектоніки порожнини носа (перегородки носа, структур остіомеатального комплексу та носових раковин), 15 хворим – щадну гайморотомію. В
післяопераційному періоді всі хворі отримували
місцеву та системну антибактеріальну терапію
(антибактеріальний препарат групи цефалоспоринів – Цефтріаксон по 2 гр. на добу 7 діб).
Протягом 2 тижнів – 1 місяця у 4-х (11%)
прооперованих хворих (троє хворих оперованих
з використанням відеоендоскопічного обладнання) виник рецидив хронічного гнійного гаймориту. З метою детальної діагностики причин
«раннього» рецидиву хронічного гнійного гаймориту хворим була виконана конуснопромененва комп’ютерна томографія. Згідно
результатів діагностики було виявлено у 2-х
хворих гранулюючий та гранулематозний періодонтит зубів верхньої щелепи, у 1-го хворого
ретенований зуб та у 1-го хворого остеомієліт
верхньої щелепи (хворий, якому виконали щад-

ну гайморотомію). Таким чином, на нашу думку, після оперативного лікування на тлі зниження загальної і місцевої реактивності організму
відбулося загострення хронічної патології зубощелепної системи з залученням структур верхньощелепної пазухи. Після встановлення імовірної причини рецидиву хронічного гнійного
гаймориту всім хворим було призначено раціональне антибактеріальне лікування (антибіотик
групи лінкозамідів – кліндаміцин протягом 10
діб по 150 мг чотири рази на добу). Двом хворим, які раніше оперувались з використанням
відеоендоскопічного обладнання проведено реоперацію – щадну гайморотомію сумісно зі стоматологічними втручаннями (видалення ретенованого зуба та грануломи, лікування періодонтитних зубів). Протягом двох років динамічного
спостереження рецидиву хронічного гнійного
гаймориту у цих хворих не спостерігалось.
Отже, перед проведенням оперативних
втручань в порожнині носа та на приносових
пазухах потрібно достатньо уваги приділяти
«дентальному» чиннику – стану порожнини рота, адже хірургічне лікування на цих анатомічних ділянках може провокувати загострення
хронічної патології зубо-щелепної системи. Також, при плануванні ендоскопічного втручання
на верхньощелепних пазухах бажано попередньо проводити конусно-променеву комп’ютерну
томографію двох щелеп в оклюзії, разом з верхньощелепними пазухами, середньою зоною обличчя, що зменшить імовірність загострення
хронічної патології зубів і верхньої щелепи в
післяопераційному періоді.
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Г.Е. ТІМЕН, В.І. ЦИМБАЛЮК, В.М. СЕМЕНОВА, П.В. ВІННИЧУК,
С.П. ЧУБКО, К.Л. РУДЕНЬКА, І.В. КОНДРАТЕНКО, Н.К. ЧЕРНИШОВА,
І.І. САПІЖАК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПРОТЕКТОРНА ДІЯ НЕЙРОНАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН
ПРИ ГОСТРОМУ АМІНОГЛІКОЗИДНОМУ ОТОТОКСИКОЗІ
Лікування хворих із сенсоневральною
приглухуватістю (СНП) залишається однією з
найважливіших і одночасно невирішених проблем сучасної оториноларингології. Не дивлячись на величезний арсенал медикаментозних
препаратів і схем лікування пацієнтів з даною
патологією, ефективність терапії залишається
низькою. На думку провідних вчених світу, одним з найбільш перспективних напрямків у вирішенні проблеми реабілітації цих хворих є по-
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шук нових можливостей регенерації структур
кортієвого органу, зокрема, за рахунок використання стовбурових клітин.
Метою даної роботи було вивчення протекторної дії нейрональних стовбурових клітин
(НСК) у експериментальних тварин на фоні гострого аміноглікозидного ототоксикозу.
Дослідження були проведені на 10 статевозрілих морських свинках середньою вагою
350-400 г, які були розподілені на дві рівноцінні
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

групи (по 5 шт.). Всі тварини протягом 14 днів
отримували внутрішньом’язеві ін’єкції гентаміцину в дозі 100 мг/кг. Мурчакам основної групи
на початку експерименту одноразово вводили
суспензію аллогенних НСК. Остання отримувалась від плодів морських свинок 14 діб гестації,
шляхом виділення ембріональної мозкової тканини, яка зазнавала механічної дезагрегації з
послідуючою фільтрацією.
Всім тваринам проводилась дворазова реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) за допомогою прилада
для об’єктивного обстеження слуху Audera фірми Grason Stadler (США). До початку експерименту у 100 % випадків вдалось чітко візуалізувати всі компоненти КСВП. Однак, після його
закінчення у тварин контрольної групи (5 шт.)

діагностовано підвищення порогів сприйняття
слуху до 100-105 дБ, тобто виявлена глухота. У
той же час, в основній групі у 3 тварин дані
КСВП були такими, як і при першому обстеженні, тобто норма слуху. А у двох інших – підвищення порогів сприйняття слуху було 105 дБ
(глухота) і 40-45 дБ (приглухуватість) відповідно на обидва вуха.
Отримані дані свідчать що, одноразове
введення суспензії НСК експериментальним
тваринам на фоні гострого аміноглікозидного
ототоксикозу у 60 % випадків не приводить до
функціональних порушень слуху. Однак робити
кінцеві висновки про протекторну дію НСК зарано, хоча ці результати, на наш погляд, відкривають нові перспективи у подальших дослідженнях.

© Г.Е. Тімен, В.І. Цимбалюк, В.М. Семенова, П.В. Вінничук, С.П. Чубко, К.Л. Руденька, І.В. Кондратенко,
Н.К. Чернишова, І.І. Сапіжак, 2014

О.В. ТИТАРЕНКО, Ф.Д. ЕВЧЕВ, О.А. ТИТАРЕНКО, В.С. ЛИСОВЕЦКАЯ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ТУГОУХОСТЬ У МОРЯКОВ
Проблема снижения слуха у моряков приобретает характер реальной угрозы тугоухости,
особенно у лиц молодого возраста, решающую
роль в возникновении которой играет воздействие неблагоприятного шумо-вибрационного фактора производственного процесса. Профессиональная заболеваемость наглядно подтверждает
неблагоприятное влияние шума на состояние
здоровья, в первую очередь, механиков, профессиональная деятельность которых сопряжена с
комплексным воздействием ряда неблагоприятных факторов, таких как высокий уровень вибрации, пониженная концентрация кислорода, высокий температурный режим, повышенная влажность
воздуха
в
помещении,
нервноэмоциональное напряжение, токсическое загрязнение воздуха. Это влечет за собой заболевания
органов дыхания, вибрационную болезнь, нарушения опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы.
Поэтому, помимо поражения сенсоневрального
аппарата у данной категории лиц, нередко развивается смешанная форма тугоухости.
При обследовании этих пациентов помимо осмотра ЛОР органов производилось исследование слуховой функции живой речью, камертональное и аудиометрическое обследование, акустическая импедансометрия, тесты надпороговой аудиометрии.
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Поражение органа слуха коррелировало
со стажем работы в механическом отделении.
Профессиональная тугоухость обычно развивалась после 5-10 лет в условиях воздействия интенсивного производственного шума и проявлялась вначале повышением порогов слуха на частотах 4-6 кГц, затем – 2000-8000 Гц. При оценке
слуха в большинстве случаев аудиометрические кривые носили нисходящий характер, т. е.
порог к звукам на частоте 500-1000Гц не был
изменен, на частотах с 2000 Гц наблюдалось
его повышение на 20 и более дБ. Подобные
нарушения слуха в начальной стадии заболевания практически не отражались на восприятии
речи, поэтому пациенты в этот период не замечали имеющейся тугоухости. Дальнейшее понижение слуха постепенно вовлекало в патологический процесс более низкие частоты. Для
лиц с таким понижением слуха в целях достижения 100% разборчивости речи потребовалось
усиление громкости в пределах 25-30 дБ по
сравнению с нормой. Отсутствие костновоздушной диссоциации являлось типичным
признаком профессиональной тугоухости и
носило, как правило, двусторонний характер.
Акустический рефлекс сохранялся в норме.
Величина его существенно изменялась только
при большой потере слуха, либо присоединении кондуктивного компонента.
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При сопутствующем поражении верхних
дыхательных путей и среднего уха присоединялись компоненты кондуктивной тугоухости,
аудиометрическая кривая носила более пологий
характер, костно-воздушный интервал чаще
проявлялся на частотах 500-2000 Гц. Помимо
нарушения слуха пациенты отмечали нарушение сна, появлялась повышенная раздражительность, головные боли, шум в ушах. Ощущения
снижения слуха наступали по мере прогрессирования тугоухости в области восприятия разговорных частот – 500-2000 Гц, которые сопрово-

ждались нарушением разборчивости речи, особенно в шумной обстановке.
Таким образом, ранние изменения слуховой
функции при шумовой профессиональной тугоухости возможно выявить только с помощью аудиометрии. Предварительное исследование слуха
при поступлении на работу плавсостава имеет
важное значение для последующего динамического наблюдения с периодическим выполнением
аудиометрии, особенно при работе, превышающей
уровень шума 80 дБ для выявления группы риска
развития сенсоневральной тугоухости.
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Ф.О. ТИШКО (КИЇВ)
ЛІКУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ГОРТАНІ ТА ТРАХЕЇ
Пошкодження шиї та її органів (механічні, вогнепальні) відносяться до інвалідизуючих
травм або є смертельними, що пов’язано зі
складною і важливою архітектонікою цієї області людського організму. Як правило, пошкодження органів шиї є комбінованими, основою
яких є травми гортані, трахеї, стравоходу, щитоподібної залози, нервів та магістральних судин.
Ізольовані травми гортані та трахеї небезпечні тяжкими наслідками. Смерть наступає від
асфіксії або кровотечі. Особливо небезпечні вогнепальні (кульові, осколочні) пошкодження,
що трапляються найчастіше під час воєнних
конфліктів в умовах, які не дають можливість
надати невідкладну кваліфіковану допомогу.
Незалежно від характеру пошкодження (забій,
дотикові, сліпі, проникаючі в порожнину дихального шляху, наскрізні) в першу чергу виникають больовий шок, розлади дихання негайно
чи в подальшому перебігу, кровотеча.
В боротьбі за життя в умовах бою (війни)
медична допомога поділяється на 2 етапи: невідкладна і відстрочена, яка надається в спеціалізованих медичних закладах (тилові шпиталі).
До невідкладних заходів відносяться: проведення противошокової терапії, введення антиправцевого анатоксину та сироватки з одночасним
відновленням дихання та зупинкою кровотечі,
трансфузії крові, та проводиться боротьба з гіповолемією. При забійних пошкодженнях та
дотикових травм гортані з метою запобігання
асфіксії через післятравматичний набряк структур гортані з урахуванням умов показана термінова трахеостомія та введення в порожнину
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трахеї трахеостомічної трубки, та санації дихальних шляхів. За наявності раневого каналу, що
веде в порожнину гортані чи трахеї трахоканюля вводиться в їх порожнини через раневий канал з послідуючою санацією дихальних шляхів
від крові та її згустків, або проводиться термінова коніко- або крікоконікотомія, або ж трахеостомія. Санація нижніх дихальних шляхів є
обов’язковою з метою запобігання асфіксії та
розвитку аспіраційної пневмонії. Накладаються
асептичні пов’язки і першочергово евакуюються
в тилові шпиталі.
На другому етапі в умовах тилових шпиталів проводиться ревізія рани, застосовуються
відновлювально-реконструктивна
операція.
Враховуючи складність пошкодження гортані та
трахеї найбільш раціональною операцією є ларингостомія або ларинготрахеостомія з послідуючим поетапним відновленням їх функцій.
Алгоритм хірургічної допомоги знаходиться в прямій залежності від обставин, від
стану пацієнта, характеру та локалізації травми
та прогнозування наслідків. Особливо це важливо для вогнепальних поранень масового характеру. Ось чому притримуватись алгоритму в
наданні невідкладної та наступної медичної допомоги постраждалим є обов’язковим.
Як же виконувати широко відому операцію ларингостомію (ларинготрахеостомію)? Поперше, необхідно провести ревізію рани, видалити некротизовані ділянки тканин та сторонніх тіл,
провести туалет рани, застосовуючи антибіотики.
По-друге – розкрити порожнину гортані (і трахеї
за необхідності), провести репозицію скелету
гортані та видалити грануляції з пошкоджених
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ділянок слизової оболонки гортані та трахеї, поможливості усунути дефекти слизової оболонки.
По-третє, сформувати ларингостому та стійку
трахеостому шляхом сшивання мобілізованих
країв шкіри шиї навколо стоми із залишками слизової оболонки дихального шляху, покривши
краї хрящів гортані (та трахеї) шкірою. Почетверте – провести шинування порожнини гортані за допомогою тампона Микуліча, ризинововатного тампону, або Т-образної трубки (шини),
трахеоканюля вводиться або в нижній кут ларингостоми, або в окрему трахеостому. За наявності
Т-образної трубки трахеоканюля непотрібна.
З метою запобігання запальних ускладнень лікування проводиться на фоні антибактеріальної терапії, детоксікаційної та протинабрякової терапії. Перев’язки хворих складні, супроводжуються болем, кашлем і потребують відповідного терпіння хворого та лікаря. З метою

знеболювання слизової оболонки та кашлю слід
застосовувати аплікаційну анестезію. Останнім
часом появився препарат бензидаміна гідрохлориду у вигляді спрею, який має місцеву анестезуючу дію та є антисептичним, протизапальним
препаратом.
На другому етапі протягом місяця проводиться спостереження за процесами відновлення
порожнини гортані та трахеї. На третьому –
проводиться пластика ларинго-ларинготрахеостоми. Заключним етапом є обов’язкова дихальна та фонаторна гімнастика.
Таким чином, відновлення анатомічної
структури гортані та трахеї, в умовах інфікованих ран, а під час воєнних конфліктів це найбільш небезпечне ускладнення, саме такий алгоритм надання лікарської допомоги є перевіреним і надійним, хоча і потребує тривалого часу і
зусиль, як пацієнта так і медперсоналу.
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Ф.О. ТИШКО, С.Г. ГИЧКА, Ю.В. ПАСКЕВИЧ (КИЇВ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АБСЦЕСТОНЗИЛЕКТОМІЇ
У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ПАРАТОНЗИЛЯРНИЙ АБСЦЕС
Паратонзилярний абсцес є наслідком гострого та хронічного тонзиліту, який найчастіше
виникає на фоні ангіни (катаральної, фолікулярної, лакунарної) або на 3-4 день після ліквідації
симптомів ангіни. Відомо, що декомпенсована
форма хронічного тонзиліту характеризується
рецидивами ангін, а вони в свою чергу збільшують частоту паратонзилітів та паратонзилярних абсцесів.
Під нашим спостереженням протягом
останніх 3 років знаходилось більше 279 пацієнтів, у яких спостерігалися рецидиви ангін та паратонзилярних абсцесів на фоні хронічного тонзиліту. Основним методом лікування було проведення розтину паратонзилярного абсцесу із
наступною тозилектомією в “теплому” або віддаленому “холодному” періоді. Однак, у пацієнтів, які відмовлялися від видалення мигдаликів
спостерігалися неодноразові рецидиви.
Таким чином, розтин паратонзилярного
абсцесу не є радикальним методом лікування.
Виходячи з цього, ми поставили перед собою
мету:- які ж процеси патоморфологічного характеру відбуваються в мигдаликах і чи ці зміни є
причинним фактором рецидивів паратонзилярного абсцесу. Нами були проведені патологоморфологічні дослідження видалених мигдаликів
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під час абсцестонзилектомії та у віддаленому
періоді “теплому”.
Досліджуючи біоптати піднебінних мигдаликів нами установлено, що в стромі та паренхімі мигдаликів, та в слизовій оболонці лакун,
а також в псевдокапсулі мигдаликів відбуваються суттєві зміни в структурах тканин мигдаликів. Це дозволило констатувати наявність у всіх
досліджених випадках морфологічних змін у
мигдаликах та навколишніх тканинах, які можна
вважати, як причинний фактор, виникнення рецидивуючих паратонзилярних абсцесів.
Патологоморфологічні дослідження показали наявність гіперплазії лімфаденоїдної тканини з формуванням великих за розмірами зародкових центрів у фолікулах, проліферація лімфоїдних елементів, склероз лімфаденоїдної
тканини та капсули мигдаликів, інфільтрація
підлягаючих навколишніх тканин. На окремих
ділянках відмічались виразкові зміни покривного епітелію. В лакунах виявлені кісти, рубцеві
звуження та гриби.
У біоптатах (видалених мигдаликах в “гарячому” періоді (абсцестонзилектомія)) виявлено звуження лакун, переважно другого порядку.
Зважаючи на вище наведене, вважаємо, що однією із основних причин розвитку паратонзиля-
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рного абсцесу є виявлені нами зміни піднебінних мигдаликів, що спонукають до рецидиву
захворювань.
Висновок
Застосування розтину паратонзилярного
абсцесу не є радикальним хірургічним методом
лікування, але в плані надання невідкладної допомоги він є необхідним у випадках неможли-

вого виконати абсцестонзилектомію або відмови пацієнта. Зважаючи на наявність причинного
фактору, якими є зміни в мигдаликах найбільш
виправданим методом лікування є абсцестонзилектомія або тонзилектомія після попередньо
проведеного розтину гнійника на 3-4день після
нього у “теплому”; чи у віддаленому “холодному” періодах.
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В.І. ТРОЯН, О.В. ЛОБОВА (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА)
ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
СТУДЕНТАМ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗДМУ
Перед вітчизняними медичними вищими
навчальними закладами стоїть важливе завдання
– підготовка спеціалістів із високими професійними й гуманітарними якостями, тому науково
обгрунтоване, структурно-логічне й методологічно правільне викладання матеріалу з оториноларингології та об’єктивне оцінювання отриманих знань відповідно до світового досвіду має
становити основу освіти.
Традиційними формами викладання оториноларингології є читання лекцій і проведення
практичних занять згідно з типовою та робочою
навчальними програмами. Якщо лекції передбачають визначення основних положень тем дісципліни, то теоретична частина практичних занять – це контроль знань з етіології, патогенезу,
клінічної картини захворювання, диференційного діагнозу, лікування та профілактики хвороб.
Одночасно студенти IV курсу протягом практичних занять ознайомлюються із сучасними протоколами лікування та надання невідкладної
допомоги при ЛОР-хворобах. На практичних
заняттях студенти працюють з історіями хвороб
при курації пацієнтів ЛОР патологією.
У діючих навчальних планах підготовки
лікаря вагому частину академічних годин відведено для самостійної роботи студента, яку вва-

жають способом формування вміння самостійно
поновлювати отримані знання та використовувати їх на практиці. Виконання самостійної роботи передбачає навчання в бібліотеці, користування послугами Інтернету, розв’язання ситуаційних клінічних задач, курації та написання
історії хвороб. Дидактичною основою самостійної праці є методичні вказівки, де визначено
коло знань, умінь і навичок, які має опанувати
студент.
Отже, під час викладання оториноларингології використовуються такі елементи дидактичного комплексу, як сучасні навчальні посібники, монографії, методичні розробки для практичних занять, комплекти ситуаційних задач,
збірники тестових завдань за системою «КРОК2», лекційний матеріал, робота з тестами в системі «RATOS».
На кожному занятті здійснюється контроль початкового та кінцевого рівнів знань. На
основі створеної бази тестових завдань розроблені варіанти підсумкової контрольної роботи.
Це дає змогу індивідуально показати рівень набутих знань з оториноларингології, а викладач
може об’єктивно оцінити підготовку студента.
Такий метод контролю знань сприяє глибокому
засвоєнню матеріалу з оториноларингології.
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В.И. ТРОЯН, К.Г. НАЗАРЕНКО, Е.В. ЛОБОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАЇНА)
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РИНОГЕННЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ
ПО ДАННЫМ ЛОР-КЛИНИКИ ЗГМУ
Актуальность оказания адекватной помощи больным с риногенными орбитальными осложнениями (РОО) обусловлена возможностью
возникновения снижения остроты зрения различной степени, а также тромбоза кавернозного
синуса.
С 2011 по 2013 гг. нами наблюдалось 16
пациентов с РОО, что составило 1,4% от общего
количества пациентов с острыми риносинуситами, в возрасте от 15 до 76 лет. У 9 пациентов
наблюдались РОО в стадии инфильтрации, а у 7
в стадии абсцедирования. Абсцесс век наблюдался у 4 пациентов, ретробульбарный абсцесс –
у 2%, флегмона орбиты – у 1 больного.
Как правило возникновение РОО было
связано с поздней обращаемостью, неадекватным локальным и системным лечением. Диагностика орбитальных осложнений основывалась
на объективных клинических симптомах и данных рентгеновской КТ околоносовых пазух и

орбиты. Все больные были консультированы
окулистом, невропатологом. При исследовании
микрофлоры чаще всего выделялись микробные
ассоциации, малочувствительные к препаратам,
не защищенным от B-лактамазы.
Консервативное лечение проводилось у
пациентов с РОО в стадии инфильтрации, с
применением стартового антибиотика – амоксиклава (по 1,2 в\в капельно 2 раза в сутки) и
активного муколитика ацетилцистеина. Анализ
результатов лечения показал, что эмпирическое
применение амоксиклава в качестве стартового
антибиотика позволило достичь выздоровления
во всех случаях у больных с РОО в стадии инфильтрации.
Хирургическое лечение с наружным доступом было проведено у 5 пациентов с пораженным лобным синусом и абсцессами век, а у
2 с гнойным этмоидитом и интрарбитальными
абсцессами эндоскопически.
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В.И. ТРОЯН, С.И. ТЕРТЫШНЫЙ, И.А. СИНАЙКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
К ВОПРОСУ О МОРФОГЕНЕЗЕ ХОНДРОПЕРИХОНДРИТА ЩИТОВИДНОГО ХРЯЩА
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ НА ЭТАПАХ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
По интегральным статистическим данным
последних 5-ти лет первичная диагностика
больных раком гортани в 8,5% и 30,9% случаев
приходится на I-II стадии заболевания, что требует проведения у этой категории больных комбинированного лечения. При этом проведение
органосохраняющих операций сопровождается
возникновением хондроперихондрита гортани в
30-40%, а послеоперационного курса лучевой
терапии в 40-60% случаев, что требует проведения патогенетически обоснованного лечения на
различных этапах комбинированного лечения.
Цель исследования: Изучить морфологические особенности асептического воспаления в щитовидном хряще на хирургическом и
лучевом этапах комбинированного лечения.
Материалы и методы: При проведении
данного исследования были использованы данные клинического материала 25 больных раком
гортани Т1-2N0M0, которые находились на обследовании и стационарном лечении в ЛОРклинике ЗГМУ. Морфологическое исследование
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

щитовидного хряща проводилось на светооптическом уровне (микроскоп Axioplan – 2, «Сarl
Zeiss», Германия) с видеокамерой DXS-151A
(«Sony», Япония).
Результаты исследования: У 15 больных без клинических признаков хондроперихондрита в послеоперационном периоде морфологическая картина в надхрящнице характеризовалась наличием в фиброзном слое развитой
сети кровеносных сосудов, осуществляющих
трофику безсосудистой хрящевой ткани.
У 7 пациентов, с наличием в послеоперационном периоде хондроперихондрита щитовидного хряща, морфологическая картина в
надхрящнице характеризовалась ее инфильтрацией, отеком, набуханием коллагеновых и эластических волокон, суживающих капиллярные
сосуды, способствуя их тромбозу, вызывая
ишемию и гипоксию в подлежащем хряще и
слизистой оболочке гортани.
У 3 пациентов с развитием в послеоперационном периоде хондроперихондрита, ослож-
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ненного ларингеальными свищами, морфологическая картина в щитовидном хряще характеризовалась выраженным спазмом микроциркуляторного русла, наличием асептического некроза
и рассасыванием хрящевой ткани.
Своеобразно выглядела морфологическая
картина постлучевого хондроперихондрита после достижения СОД 40Гр. В гистологических
препаратах определялись дегенеративные изменения различной степени выраженности с нали-

чием склеротических изменений в надхрящнице
со значительной редукцией функционирующих
капилляров, выраженным склерозом стенок сосудов и облитерацией мелких артериол.
Таким образом, в основе хондроперихондрита гортани асептического генеза на хирургическом и лучевом этапах комбинированного
лечения лежит повреждение микроциркуляторного русла различной степени выраженности.

© В.И. Троян, С.И. Тертышный, И.А. Синайко, 2014

А.В. ХАБАРОВ, В.Г. КОРИЦЬКИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
ПРЕПАРАТ АКСЕФ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ У ДІТЕЙ
Гострий фарингіт – це гостре розлите запалення слизової оболонки горла. Виникає при активації сімбіонтів порожнини рота і горла під
впливом різних несприятливих чинників чи попадання в організм бактерій (стрепто- чи стафілококів) чи вірусів (грипу, парагрипу, аденовірусів)
(И.Б. Солдатов, 1997). Основні принципи лікування гострого фарингіту – призначення теплої не
подразнювальної їжі і зрошування горла теплим
в’яжучим чи лужним розчином. Одним з препаратів загальної дії є цефалоспориновий антибіотик ІІ
покоління Аксеф. В інструкції по цьому препарату
зазначається висока його ефективність при багатьох інфекційно – запальних захворюваннях організму. Даний препарат з’явився на фармацевтичному ринку України в останні роки. Міжнародна
назва цього препарату цефуроксим.
Ми застосували Аксеф для лікування гострого фарингіту у дітей. Під нашим спостереженням за період з 2011 по 2013 рр. знаходилось
30 дітей, хворих на гострий фарингіт віком від
10 до 18 років. Діти були розподілені на 2 групи: основну і контрольну. В основну групу входило 20 дітей, в контрольну – 10. Групи були
співставлені за віком і перебігом захворювання.
Дітям основної групи призначався препарат Аксеф досередини і загальноприйняте лікування,
контрольної – тільки загальноприйняте лікування. Препарат Аксеф призначався згідно інструкції в таблетках по 250 мг 2 рази на добу після
їжі. Курс лікування складав 6 днів.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка дітьми або їх бать-

ками (вплив на біль у горлі, вплив на кашель,
вплив на першіння у горлі, вплив на відчуття
сухості у горлі), фарингоскопічна картина (колір, вологість, консистенція слизової оболонки
задньої стінки ротової частини горла, задніх піднебінних дужок і піднебінного язичка). При
аналізі результатів лікування відмічено більш
інтенсивний регрес симптомів фарингіту серед
дітей основної групи. Так, 16 із 20 хворих основної групи вказували на зникнення, 4 – на зменшення болю у горлі, 17 – на зникнення кашлю,
17 – на зникнення першіння у горлі, 18 – на зникнення відчуття сухості у горлі, 18 – на зникнення відчуття стороннього тіла у горлі (на 3-4й день лікування). У дітей контрольної групи ці
показники були значно нижчими. Фарингоскопічна картина нормалізувалась на 3-4-й день
лікування у 16 дітей основної групи. Слизова
оболонка задньої стінки ротової частини горла,
задніх піднебінних дужок і піднебінного язичка
у них мала рожевий колір, нормальну вологість,
нормальну консистенцію. В контрольній групі
фарингоскопічна картина нормалізувалась на 34-й день лікування у 6 із 10 дітей. Стерпність
препарату Аксеф у всіх дітей була доброю, побічних ефектів та інших небажаних явищ не
спостерігалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування препарату
Аксеф у комплексному лікуванні гострого фарингіту у дітей виявилось ефективним. Отримані нами дані дають підставу рекомендувати препарат Аксеф для загального лікування гострого
фарингіту у дітей як антибактерійний засіб.

© А.В. Хабаров, В.Г. Корицький, Г.С. Протасевич, Т.В. Чортківський, 2014
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І.В. ХОРУЖИЙ, В.Я. ВІВЧАР, О.В. ГОВДА, О.І. ШИЛО, І.Я. ГАЙДУЧИК
(ТЕРНОПІЛЬ, КРЕМЕНЕЦЬ; УКРАЇНА)
ЦИТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ГНІЙНИХ ОТИТАХ ТА МОРФОМЕТРИЧНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПІТЕЛІОЦИТІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
ПРИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ СИНУСИТАХ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини
по цитологічному дослідженню при гнійних отитах та морфометричному дослідженні епітеліоцитів слизової оболонки при верхньощелепних
синуситах. Раніше такий аналіз не проводився.
Публікації з цього питання розпочались з 1974
року. За період з 1974 по 2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини по цитологічному дослідженні при гнійних отитах та морфометричному дослідженні епітеліоцитів слизової оболонки
при верхньощелепних синуситах опубліковано 3
наукові роботи, що становить 0,27 % від загального числа (1102) опублікованих наукових праць
оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах:
«Журнал ушных, носовых и горловых болезней» (м. Київ), «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» (м. Тернопіль) та в збірнику «Тезисы докладов VІ научно-практической
конференции оториноларингологов Молдавской
ССР» (м. Кишинів). Серед опублікованих робіт
1 стаття, 1 тези і 1 раціоналізаторська пропозиція.
Г.С. Протасевич і Т.І. Яшан (1979) в тезах
«Цитологическая картина отделяемого из среднего уха при хроническом среднем гнойном
отите как показатель активности воспалительного процесса» наводять результати цитологічного дослідження виділень із середнього вуха у
50 хворих на хронічний середній гнійний отит.
В мазках із вмісту барабанної порожнини підтверджувався активно перебігаючий запальний
процес (велика кількість зруйнованих і незруйнованих лейкоцитів, плоского епітелію, детрит,
багато флори).
В.Н. Присич (1974) в раціоналізаторській
пропозиції «Двойная ушная воронка для промывания полости среднего уха при цитологических

исследованиях» описує сконструйовану ним
вушну лійку, яка може бути використана для
одноразових і повторних промивань порожнини
середнього вуха з послідуючим вивченням і
оцінкою клітинного складу промивної рідини.
Подвійна вушна лійка для промивання порожнини середнього вуха складається з двох звичайних вушних лійок №1 і №4 з таким розрахунком, щоб між внутрішньою поверхнею зовнішньої лійки і зовнішньою поверхнею внутрішньої лійки був просвіт не менше 1 мм. В статті
«Диференційно-діагностичне значення морфометричних досліджень епітеліоцитів слизової
оболонки верхньощелепної пазухи при гострих і
хронічних синуситах» Ю.М. Андрейчин і Ю.М.
Орел (2012) наводять результати морфометричних досліджень епітеліоцитів у відбитках слизової оболонки верхньощелепної пазухи у 41 хворого на гострий і хронічний верхньощелепний
синусит. Виявлено збільшення об’єму клітин
при гострому синуситі і зменшення цього показника та зростання ядерно – цитоплазматичного
індексу при хронічному синуситі.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що цитологічне дослідження
при гнійних отитах та морфометричне дослідження епітеліоцитів слизової оболонки при
верхньощелепних синуситах в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини
представлено надзвичайно рідко – в 0,27% від
загальної кількості (1102) опублікованих наукових праць оториноларингологів Тернопільщини.
Ці дослідження описуються в 3 публікаціях (1
статті, 1 тезах і 1 раціоналізаторській пропозиції). Вважаємо, що наведені в цій статті відомості матимуть відповідне теоретичне і практичне
значення як для оториноларингологів, так й інших спеціалістів (цитологів, сімейних лікарів та
ін.).

© І.В. Хоружий, В.Я. Вівчар, О.В. Говда, О.І. Шило, І.Я. Гайдучик, 2014
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І.В. ХОРУЖИЙ, В.В. НІКОЛОВ, К.О. ЯШАН, Д.В. БЕРЕГОВИЙ, Б.І. ШЕВАГА
(ТЕРНОПІЛЬ, ВОЛОЧИСЬК, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ; УКРАЇНА)
АЕРОЗОЛЬ БІОПАРОКС В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ
У ДОРОСЛИХ
Ангіна відома з V-IV століть до нашої
ери. Назва її походить від латинського дієслова
“ango” – душити, стискати. Ця назва широко
розповсюджена серед медичних працівників і
населення, хоча і неточна, оскільки ядуха при
ангіні зустрічається вкрай рідко. Більш точна
назва цієї хвороби, вважає І.Б. Солдатов (1997),
- гострий тонзиліт. Під ангіною розуміють запалення піднебінних мигдаликів. Ангіна – доволі
часте захворювання серед населення. У дорослих захворюваність на ангіну серед населення
складає 4-5 %, у дітей – більше 6 % (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). Ангіна не є
однорідним захворюванням, вона розрізняється
за етіологією, патогенезом і формою клінічного
перебігу. Ангіни поділяють на первинні і вторинні. Серед первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Найтяжче перебігає лакунарна ангіна. Для її
лікування використовуються різні середники
загальної і місцевої дії. Ми застосували аерозоль
Біопарокс в місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 30 хворих на лакунарну ангіну віком від 20 до 40 років. Пацієнти скаржились на головний біль, підвищення
температури тіла в межах 38,2-39,1 °С, сильний
біль у горлі при ковтанні. Часто відмічалась ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. При
фарингоскопії визначались гіперемія і збільшення піднебінних мигдаликів, наявність в лакунах жовтаво-білих нашарувань. В мазках із
носа і зіва паличок Лефлера не виявлено. Хворі
були розділені на дві групи: основну (20) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і
перебігом захворювання. Пацієнти основної
групи отримували аерозоль Біопарокс і загальну

протизапальну терапію, контрольної – полоскання горла розчином фурациліном 1:5000 і
протизапальну терапію. Аерозоль призначався
хворим 4 рази на день по 4 інгаляції через рот і
2 інгаляції в кожний носовий хід.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими,
фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний регрес симптомів
ангіни у хворих основної групи. Скарги на головний біль, сильний біль у горлі при ковтанні у
хворих, що приймали загальне протизапальне
лікування та аерозоль Біопарокс, поступово
зникали через 5-6 днів у більшості (18) хворих.
Решта 2 пацієнти відмічали зменшення неприємних відчуттів у горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про позитивний перебіг захворювання: зникали гіперемія і збільшення піднебінних мигдаликів, нашарування в лакунах. Температура тіла нормалізувалась у всіх пацієнтів. У
хворих контрольної групи позитивний ефект
наставав до 8-9-го дня лікування. Стерпність
аерозолю Біопарокс у всіх хворих була доброю,
за виключенням 3 пацієнтів, у яких спостерігалась сухість в роті і покашлювання. Алергійних
реакцій не спостерігалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування аерозолю Біопарокс в місцевому лікуванні лакунарної ангіни
у дорослих суттєво покращує самопочуття хворих, значною мірою усуває основні симптоми
захворювання. Аерозоль Біопарокс простий у
застосуванні, добре переноситься хворими, системно не впливає на організм, рідко має побічну
дію, що дає підставу рекомендувати його для
місцевої терапії пацієнтів з вказаною патологією.

© І.В. Хоружий, В.В. Ніколов, К.О. Яшан, Д.В. Береговий, Б.І. Шевага, 2014

І.В. ХОРУЖИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СПРЕЮ ДЛЯ ГОРЛА «АКВА МАРІС» ДЛЯ МІСЦЕВОГО
ЛІКУВАННЯ ЗАГОСТРЕНОГО ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по застосуванню спрею для горла «Аква Ма-
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лись з 2012 року. За період з 2012 по 2013рр.
оториноларингологами Тернопільщини опубліковано 2 наукові роботи з цього питання. Наукові роботи опубліковані в «Журналі вушних,
носових і горлових хвороб» (м. Київ). Обидві
публікації є тезами.
Л.А. Чортківська, І.В. Мальована, П.І. Вакіряк і співавтори (2012) в тезах «Комплексне
лікування загостреного хронічного тонзиліту з
використанням спрею для горла «Аква Маріс» у
дорослих» описують застосування спрею для
горла «Аква Маріс» як місцевої терапії в комплексному лікуванні загостреного компенсованого хронічного тонзиліту у 14 хворих віком від
20 до 38 років. Пацієнти отримували спрей для
горла «Аква Маріс» і протизапальну терапію.
Спрей призначався 5-6 разів на добу по 3-4 упорскування на задню стінку ротової частини горла і ділянки піднебінних мигдаликів. Отримано
добрі результати. Підкреслюється, що використання спрею для горла «Аква Маріс» в комплексному лікуванні загостреного компенсованого
хронічного тонзиліту суттєво покращує самопочуття хворих, в значній мірі усуває основні
симптоми захворювання. Автори рекомендують
його для лікування хворих з вказаною патологією. В.Г. Корицький, В.А. Башинський, Т.Г. Котик і співавтори (2012) в тезах «Застосування
спрею для горла «Аква Маріс» в комплексній

фармакотерапії загостреного хронічного тонзиліту у дітей» описують використання спрею для
горла «Аква Маріс» як місцевого лікування в
комплексній фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного тонзиліту у 10 дітей
віком від 8 до 18 років. Діти отримували спрей
для горла «Аква Маріс» і протизапальну терапію. Спрей призначався 5-6 разів на день по 3-4
упорскування на задню стінку ротової частини
горла і ділянки піднебінних мигдаликів. Результати лікування добрі. Підкреслюється, що застосування спрею для горла «Аква Маріс» в комплексній фармакотерапії загостреного компенсованого хронічного тонзиліту у дітей суттєво
покращує самопочуття дітей, значною мірою
усуває основні симптоми захворювання. Автори
рекомендують даний спрей для фармакотерапії
дітей з вказаною патологією.
Таким чином, оториноларингологами Тернопільщини за період з 2012 по 2013рр. опубліковано 2 наукові роботи (тези) по застосуванню спрею для горла «Аква Маріс» для місцевого
лікування загостреного хронічного тонзиліту.
Вважаємо, що наведені в даній публікації відомості матимуть відповідне пізнавальне, теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів
та інших фахівців.

© І.В. Хоружий, Г.С. Протасевич, В.В. Ніколов, 2014

І.В. ХОРУЖИЙ, А.О. ЯШАН, О.В. ГОВДА, І.В. МАЛЬОВАНА, О.В. СТАХІВ
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРОФАРИНГОЛОГІЇ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини щодо деяких питань орофарингології. Публікації з цього питання проводяться з 2004 року.
За період з 2004 по 2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини по деяких питаннях орофарингології опубліковано 5 наукових робіт, що
становить 0,45% від загального числа (1102)
публікацій наукових праць оториноларингологів
Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в «Журналі
вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ) і
в книзі «Дифференциальный диагноз по клиническим симптомам в оториноларингологии»
/Под ред.. Ю.В. Мишина (м. Київ). Серед опублікованих робіт 2 тез і 3 оглядові статті.
Г.С. Протасевич і співавтори (2012) в тезах «Гострий орофарингеальний кандидоз і моЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

жливість препарату Ітрунгар в його лікуванні у
дорослих» описують використання протигрибкового препарату Ітрунгар в якості системної
терапії гострого орофарингеального кандидозу у
26 хворих віком від 19 до 36 років. Пацієнти
отримували Ітрунгар досередини по 1 капсулі
(100 мг) 1 раз на добу протягом 15 днів. Лікування виявилось ефективним. Г.С. Протасевич і
співавтори (2012) в оглядовій статті «Фармакотерапія при кандидозі ЛОР-органів і порожнини
рота» описують застосування препарату Ітрунгар для лікування кандидозу горла і порожнини
рота. Методика лікування така ж, як і вищенаведених тезах.
Г.С. Протасевич (2004) в статті «Кровотечение из горла (кровохарканье)» наводить етіологію, патогенез, клінічні прояви, класифікацію,
діагностику, диференційний діагноз, лікування і
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профілактику кровотечі з горла (кровохаркання).
Перелічує захворювання, при яких спостерігається кровотеча з горла (кровохаркання). Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик і А.П. Ковалик (2005) в
оглядовій публікації «Кровотеча з горла (кровохаркання)» аналізують дані літератури стосовно
етіології і патогенетичних механізмів кровотечі з
горла (кровохаркання). Г.С. Протасевич, П.В.
Ковалик і Н.П. Ковалик (2005) в оглядовій статті
«Кровотеча з горла (кровохаркання)» (повідомлення 2) описують клінічні прояви, класифікацію, діагностику, диференційний діагноз, лікування, профілактику цієї патології.

Таким чином, наведені в даній статті відомості свідчать про те, що деякі питання орофарингології в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлено в
0,45% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини.
Ці питання описуються в 5 публікаціях (2 тезах і
3 оглядових статтях). На нашу думку, наведені
відомості стосовно деяких питань орофарингології матимуть відповідне теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, терапевтів, пульмонологів, фтизіатрів, сімейних лікарів
та інших фахівців.

© І.В. Хоружий, А.О. Яшан, О.В. Говда, І.В. Мальована, О.В. Стахів, 2014

А.В. ЦИМАР, О.В. ЧОРНІЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НАЗАЛЬНИХ СПРЕЇВ
У КОНСЕРВАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ХРОПІННЯМ
Актуальність. Досить довгий час хропіння залишалося поза належною увагою медиків і розцінювалося лише як звуковий феномен.
Однак в останні роки проблема хропіння зосередила на собі пильну увагу фахівців різних
спеціальностей. Основу розвитку хропіння
складає певна сукупність анатомо-фізіологічних
змін верхніх дихальних шляхів (Ю.В. Мінін,
1994; Ю.М. Овчинников и соавт. 1995). Однією
з вагомих складових процесу виникнення хропіння є зниження тонусу м’язів м’якого піднебіння та глотки. Хропіння є одним з основних
проявів синдрому обструктивного апное уві сні,
який характеризується періодичними зупинками
дихання, денною сонливістю, порушенням сну
та психоемоційного стану (А.П. Зільбер, 1994;
Decaky A. et. al., 2000). Ця патологія може призвести до розвитку тяжких ускладнень, легеневої
чи системної гіпертензії, серцевої аритмії, виникнення інфарктів міокарду та порушень мозкового кровообігу, формування легеневого серця
(И. Е. Чазова, А.Ю. Литвин, 2002; А.М. Белов и
соавт., 2004).
Мета: оцінити ефективність застосування назальних спреїв у консервативному лікуванні хворих з хропінням.
Матеріали та методи. Проведено обстеження та лікування 30 пацієнтів з хропінням у
віці від 30 до 65 років. З метою стимуляції дилятаторів глотки, хворі користувалися спреями на
основі лікарських трав, а саме спреєм «Асонор».
Спрей «Асонор» зволожує та пом’якшує слизову оболонку та підтягує м’язи горла, усуває від-

чуття сухості в глотці. Для зняття набряку слизової оболонки пацієнти користувались спреєм
«Назонекс» та гіпертонічними розчинами морської води, а саме: «Аква-маріс», «Хьюмер»,
«Марімер».
Результати. Оцінювали ефективність лікування, проводили аналіз та статистичну обробку результатів досліджень. Пацієнти були розділені на 3 групи. В першій групі було 10 хворих, які користувались спреєм «Назонекс». В
другій групі 10 хворих, які користувались спреєм «Асонор». В третій групі 10 хворих, які користувались спреями з гіпертонічними розчинами («Аква-маріс», «Хьюмер», «Марімер»). Група хворих, яка використовувала спрей «Асонор»
відмітила лікувальний ефект після 2 тижнів лікування (72%). Група хворих, яка лікувалась
спреєм «Назонекс», лікувальний ефект після 2
тижнів лікування (82%). А група хворих, яка
користувалась спреями з гіпертонічними розчинами, ефект склав (43%).
Висновки: На основі результатів досліджень можна зробити висновок, що найефективнішим препаратом у лікуванні хропіння являється спрей «Назонекс» (82% ефективності).
Спрей «Асонор» дає позитивний ефект у 72%
пацієнтів. Найменш ефективними виявились
спреї з гіпертонічними розчинами, ефект склав
43%. На основі вищевикладеного, можна зробити висновок, що найефективнішим є застосування спрею «Назонекс», який легко переноситься хворими і його можна застосовувати при
консервативному лікуванні хворих з хропінням.

© А.В. Цимар, О.В. Чорній, 2014
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Т.Р. ЦЬОЛКО, О.О. ГАЛАЙ, Р.Р. СЛІПЕЦЬКИЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
БРАНХІОГЕННИЙ РАК. МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
Діагностика бранхіогенної карциноми є
одним із найбільш контроверсійних питань онкології голови та шиї. Ті, хто підтримує його існування керуються чіткими критеріями для його
встановлення; інші заперечують його, вважаючи
метастатичним процесом, який маскується первинним процесом у бранхіальній кісті. В одному
аспекті обидві точки зору співпадають – виявлення первинної пухлини ділянки голови та шиї
заперечує діагноз бранхіогенної карциноми.
В англомовній літературі, бранхіогенний
рак, як самостійна нозологічна форма не визнається. Роботи Ducuing (1946), Matrin et al.
(1950), Ardoin (1953), Collins, Edgerton (1959),
Marchetta et al. (1963), Dargent et al. (1964), обґрунтовують, що бранхіогенний рак зазвичай
приймають за солітарні метастази у лімфатичні
вузли шиї при невиявленій первинній пухлині.
Проведена нами робота має на меті проаналізувати історії хвороб з діагнозом – бранхіогенний рак: виявлення хибних діагнозів, стадіювання, оцінка ефективності лікування. Ці питання не вирішені в Україні і потребують всебічного висвітлення і обговорення.
Для аналізу ретроспективно було відібрано 77 медичних карт стаціонарних пацієнтів, які
проходили лікування у ЛДОРЛДЦ за період
2003-2013 років. До уваги бралися наступні критерії включення: наявність діагнозу бранхіогенний рак чи підозри на нього при поступленні.
При детальному аналізі медичних карт
стаціонарних пацієнтів виявлено, що у 9 пацієнтів, яким виставлено бранхіогенний рак згодом
верифіковано первинну пухлину. У 2 випадках
видалена пухлина шиї після гістологічної верифікації плоскоклітинного раку трактована як
бранхіогенна карцинома. Однак через 10 місяців

у 1 пацієнта виявлена та прооперована хемодектома, в іншого через 35 місяців аналогічно
шваннома ділянки шиї. В обох випадках перегляд гістопрепаратів заперечив первинно виставлений діагноз. Рак гортані діагностовано у 3 випадках в середньому через 1 рік після операції з
приводу пухлини шиї, а рак мигдалика з первинною пухлиною категорії Т1 у 3 пацієнтів в
середньому через 3,7 років. При контрольній
ларингоскопії в 1 випадку через 1,3 роки верифіковано первинний рак носоглотки. Категорія
пухлини також оцінена як Т1.
Хірургічне втручання виконано у 44 пацієнтів. У 27 (61,4%) випадках проведено видалення пухлини шиї разом із радикальною лімфодисекцією. Через значене поширення пухлини в 1 випадку об’єм операції був розширений
до паротидектомії, ще в одному до субтотальної
резекції щитоподібної залози. У 3 (6,8%) випадках видалення пухлини проведено із селективною лімфодисекцією шиї II-V рівнів. У 14
(31,8%) хворих проведено лише видалення пухлини, в одному випадку із тироїдектомією.
В результаті дослідження встановлено,
що пацієнтам з діагнозом бранхіогенна карцинома необхідно проводити всебічне обстеження,
яке включає фіброскопічне обстеження носоглотки, глотки, бронхів, стравоходу, шлунку,
товстої кишки; УЗД органів черевної порожнини та шиї; КТ або МРТ - для виявлення первинної локалізації пухлини; консультацію: уролога,
гінеколога, мамолога, проктолога. Після проведеного лікування обов’язковим є планове обстеження пацієнтів кожні 3 міс. протягом першого року. Необхідне подальше широке обговорення стадіювання та визначення місця даної
нозологічної форми в онкології.

© Т.Р. Цьолко, О.О. Галай, Р.Р. Сліпецький, 2014

И.Э. ЧЕРНИШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ РИНОСИНУИТОВ
Заболевания носа и околоносовых пазух
являются наиболее частыми осложнениями
ОРВИ (28-30 % всех заболеваний верхних дыхательных путей). Практически в каждой стране
мира из года в год наблюдается стабильная тенденция роста заболеваний острым и хроническим риносинуитом. Клиническая практика поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

казала, что лазерная терапия острых и хронических риносинуитов по эффективности нередко
превосходит другие виды лечения и может с
успехом применяться в лечении данных заболеваний. Низкоэнергетическое лазерное излучение
обладает противовоспалительным действием,
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стимулирует обменные, репаративные и иммунные процессы.
Цель исследования. Изучение эффективности лечения пациентов с острыми и хроническими риносинуитами с использованием лазерного стационарного устройства «Медик-2 К».
Материалы и методы. Аппарат «Медик2 К» имеет следующие виды лечебного воздействия: лазерный поток ИК диапазона (0,89-09
мкм) мощностью до 120 мВт; лазерный поток
красного диапазона (0,65 и 0,67 мкм) мощностью 5-25 мВт. Аппарат используется по следующей методике в комплексном лечении пациентов с острыми и хроническими риносинуитами: 1) спинка носа (пятном 0,5х0,5см) – 1 мин.;
2) крылья носа (пятном 0,5х0,5 см) – 1 мин.; 3)
проекция гайморовых пазух (пятном 1х1 см) – 3
мин.; 4) проекция миндалин (пятном 1х1 см) – 1
мин.; 5) паравертебрально на уровне С5-С7 (сканером шириной 2 см) – 2 мин. Тип лазера – 0,630,67 мкм (КР) и 0,8-9,2 мкм (ИК); тип фигуры –
3; мощность оптического диапазона для КР –

10-20 мВт; ИК – 40-160 мВт. Положение сканера – 50-80 см над областью воздействия. Периодичность проведения процедур – ежедневно.
Количество процедур на курс лечения – 7-10.
Нами обследовано 60 больных (42 женщины и
18 мужчин) в возрасте от 19 до 59 лет). У всех
пациентов длительность заболевания составляла
около 2-х недель. Всем пациентам проводили
общеклинические и функциональные исследования. 30 пациентов (I группа) получали в комплексном лечении лазеротерапию, 30 больных
(II группа) – только традиционное лечение.
Данные обработаны с помощью методов вариационной статистики.
Результаты и обсуждение. Для больных
риносинуитами был создан бланк самоконтроля
пациентов, с помощью которого оценивали степень затруднения носового дыхания, высыхание
слизистой, фронтальное напряжение, выделения
из носа, нарушение сна и дневной активности.
Результаты клинической эффективности
лечения больных риносинуитами:
Симптомы в баллах
до лечения
после лечения
13,56±1,02
2,11±0,14
13,73±1,07
5,78±0,08

Группы больных
I группа (лазеротерапия)
II группа (традиционное лечение)

Результаты лечения больных риносинуитами:
Показатели
Клиническое выздоровление
Значительное улучшение
Улучшение
Отсутствие эффекта
Ухудшение

Как видно из результатов лечения, применение лазеротерапии в комплексном лечении
риносинуитов более эффективно по сравнению
с традиционным лечением.
Выводы.
Сканирующая лазеротерапия является
эффективным способом в комплексном лечении

I группа
12 (40,00 %)
16 (53,33 %)
2 (6,67 %)
-

Количество больных

II группа
2 (6,67 %)
8 (26,66 %)
14 (46,67 %)
6 (20,00 %)
-

больных острыми и хроническими риносинуитами. Низкоэнергетическую лазерную терапию
посредством сканирующих систем можно с
большим успехом сочетать с медикаментозной
терапией. В этом случае усиливается действие
лекарственных препаратов, а их дозировку удается уменьшить.

© И.Э. Чернишева, 2014
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І.В. ШЕВАГА, А.І. ГАВУРА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.В. МАЦЬКЕВИЧ, О.І. ШИЛО, А.О. ЯШАН
(КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, КИЇВ, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ ВАКСОЛ ПРИ СІРКОВОМУ КОРКУ
ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ
Сірковий корок зовнішнього слухового
ходу є доволі частою причиною порушення якості життя людини. (Б.Н. Біль і співавт., 2009)
Тому боротьба з сірковим корком надзвичайно актуальна (Г.С. Протасевич і співавт.,
2011). Сірковий корок представляє собою скупчення сірки в зовнішньому слуховому ході.
Складовими елементами сіркового корка є: секрети сіркових та сальних залоз, епідерміс, ліпіди, глюкопротеїди, імуноглобуліни, ферменти
(Т.В. Маляренко, О.Г. Рильська, 2008). В обмеженій кількості вушна сірка необхідна для нормального функціонування вуха і видаляється
самостійно під час жування. Проте, гіперсекреція вушної сірки може призвести до виникнення
сіркового корка. До утворення сіркового корка
спонукають: робота в запилених місцях, використання телефонних гарнітур, анатомічні особливості зовнішнього слухового ходу, користування слуховими апаратами, надмірне використання ватних паличок, заняття водними видами
спорту.
Сірковий корок за консистенцією може
бути м’який, твердий і кам’янистий. Клінічно
розрізняють пристінковий і обтуруючий сірковий корок. Сірковий корок в основному усувається механічним способом (промивання зовнішнього слухового ходу, видалення гачком). Однак ці методи не завжди є ефективними. Вони
дискомфортні і болісні для пацієнта. Ці методи
протипоказані при цукровому діабеті, зовнішньому отиті, після перенесених в минулому отологічних операцій (Т.В. Маляренко, О.Г. Рильська, 2008). Промивання зовнішнього слухового
ходу не можна застосовувати у хворих з наявністю “сухої” перфорації барабанної перетинки в
анамнезі (Г.С. Протасевич і співавт., 2011). Тому перед його застосуванням спершу треба розпитати хворого чи немає в нього “сухої” перфорації барабанної перетинки (Г.С. Протасевич і
співавт., 2011). Одного разу, не розпитавши
хворої відносно “сухої” перфорації барабанної
перетинки, ми почали промивати зовнішній
слуховий хід шприцом Жане з метою усунення
сіркового корка і спостерігали гостру вестибулярну реакцію у цієї пацієнтки. Хвора була госпіталізована в ЛОР-відділення Тернопільської
обласної комунальної клінічної лікарні (сьогодні Тернопільської університетської лікарні). Пізніше вона повідомила про наявність в неї “сухої” перфорації барабанної перетинки (Г.С.
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Протасевич і співавт., 2011). Цей прикрий випадок спонукав нас більш серйозно відноситись до
збирання анамнезу у осіб з сірковим корком перед промиванням зовнішнього слухового ходу.
Тому необхідно шукати альтернативні
методи усунення сіркового корка зовнішнього
слухового ходу. Ефективним виявився препарат
А-церумен, що представляє собою водну емульсію трьох компонентів: аніонного, амфотерного,
неіонного (Т.В. Маляренко, О.Г. Рильська,
2008). В останні роки на фармацевтичному ринку України з’явився новий засіб для видалення
сіркового корка – ВАКСОЛ. Виробник: DHU
(Німеччина). Представництво “Альпен Фарма
АГ” (Швейцарія) в Україні. У вітчизняній літературі ми знайшли лише одну публікацію щодо
застосування засобу ВАКСОЛ виробництва
Компанії “HL Healthcare Ltd” (Великобританія)
для видалення сіркового корка зовнішнього
слухового ходу (Б.Н. Біль і співавт., 2009). Між
тим, в інструкції по застосуванню засобу
ВАКСОЛ і в названому повідомленні зазначається висока ефективність і безпечність застосування даного засобу для видалення сіркового
корка зовнішнього слухового ходу. Ми застосували засіб ВАКСОЛ для усунення сіркового корка зовнішнього слухового ходу.
Під нашим спостереженням за 2013р.
знаходилось 18 пацієнтів віком від 20 до 52 років з сірковим корком зовнішнього слухового
ходу твердої і кам’янистої консистенції. У 4 осіб
сірковий корок був однобічний, у решти 14двобічний. У 14 пацієнтів він мав тверду консистенцію і у 4- кам’янисту. У 2 хворих мав місце
пристінковий сірковий корок, у решти 16- обтуруючий. Пацієнти скаржились на зниження слуху, закладення вуха (вух) та шум у вусі (вухах).
Деякі хворі відмічали головний біль і аутофонію
у хворому вусі. Хворі були поділені на 2 групи:
основну (10 осіб) і контрольну (8). Групи були
співставлені за віком і перебігом захворювання.
У пацієнтів основної групи для розм’якшення
сіркового корка застосовувався засіб ВАКСОЛ,
у осіб контрольної групи - 3% розчин перекису
водню.
При порівнянні ефективності засобу
ВАКСОЛ і 3% розчину перекису водню для
розм’якшення твердого і кам’янистого корка,
що не піддавались первинному вимиванню, була відмічена зручність використання засобу
ВАКСОЛ- двічі на добу по 1-2 уприскування у
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зовнішній слуховий хід, що не викликало надмірного нанесення і витікання оливкової олії.
При застосуванні засобу ВАКСОЛ не відмічалось якихось неприємних відчуттів у вусі. Тоді
як при закрапуванні 3% розчину перекису водню відмічається тріск, іноді поколювання, відчуття паління у зовнішньому слуховому ході
(при наявності тріщин на його стінках). Неприємні відчуття викликало також витікання розчину перекису водню з зовнішнього слухового
ходу, що потребувало перебування пацієнта в
горизонтальному положенні протягом певного
часу з закриванням слухового ходу ватою. Також викликала незручність необхідність частого
закрапування розчину перекису водню (до 5-6
разів на добу), що було пов’язане з швидким
висиханням, складністю дозуваня крапель (Б.Н.
Біль і співавт., 2009). Через 3-4 доби у 6 осіб, у
яких застосовувався ВАКСОЛ, легко вдалося
повністю вимити корок з слухового ходу без
якихось побічних ефектів. У 6 із 8 осіб, у яких
використовувався розчин перекису водню, навіть після 4-денного його закрапування не вдалося повністю вимити сірковий корок. У осіб з
пристінковим сірковим корком використання

засобу ВАКСОЛ сприяло легкому самостійному
його видаленню або при промиванні вуха самим
пацієнтом в домашніх умовах. Застосування
засобу ВАКСОЛ забезпечувало не тільки
розм’якшення твердого сіркового корка, а й покращувало стан епідермального покриву зовнішнього слухового ходу.
У пацієнтів з кам’янистим сірковим корком цей засіб не розм’якшував сірковий корок
до такого ступеня, щоб він видалявся при промиванні зовнішнього слухового ходу.
Таким чином, наші спостереження показали, що ВАКСОЛ значно полегшує процедуру
вимивання твердого обтуруючого сіркового корка, а у осіб з надмірним утворенням вушної
сірки сприяє довільному природному видаленню її. Що стосується кам’янистої консистенції
сіркового корка, то цей засіб не призводить до
його розм’якшення в такому ступені, щоб вдалося його вимити. Такий сірковий корок доводиться видаляти гачком.
Для профілактики утворення сіркового
корка всім схильним до цього стану особам слід
рекомендувати використання засобу ВАКСОЛ
один раз на тиждень.

© І.В. Шевага, А.І. Гавура, Г.С. Протасевич, О.В. Мацькевич, О.І. Шило, А.О. Яшан, 2014

І.В. ШЕВАГА, Л.Р. ДОБОЩУК, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ, В.Г. КОРИЦЬКИЙ
(КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ЧОРТКІВ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЦИНАБСИН В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО
ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ У ДІТЕЙ
Проблема лікування гострого гнійного
верхньощелепного синуситу є актуальною в сучасній оториноларингології.
Це зумовлено цілим рядом факторів: зниженням реактивності організму, зростанням кількості антибіотико резистентних штамів мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяжкості
риногенних орбітальних та внутрішньочерепних
ускладнень (А.І. Гарасимів і співавт., 2012; О.І.
Яшан і співавт., 2012). Для лікування гострого
гнійного верхньощелепного синуситу запропоновано цілий ряд різних середників загальної та
місцевої дії. Одним з таких препаратів загальної
дії є Цинабсин. В інструкції по цьому препарату
та в рекламних вклейках «Журналу вушних,
носових і горлових хвороб» зазначається висока
його ефективність при гострому і хронічному
синуситі. В оториноларингології Цинабсин з
успіхом був застосований в лікуванні дітей з
аденоїдними вегетаціями і хронічними аденої-
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дитами (С.Б. Безшапочний і співавт., 2010; О.І.
Яшан і співавт., 2011). Ми застосували Цинабсин в таблетках для лікування гострого гнійного
верхньощелепного синуситу у дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 20 дітей, хворих
на гострий гнійний верхньощелепний синусит
віком від 13 до 18 років. Діти були розподілені
на дві групи: основну (10), в схему лікування
яких входив Цинабсин, та контрольну (10), які
лікувалися за традиційною схемою. Групи були
сформовані за віком і перебігом захворювання.
Цинабсин призначався в дозах згідно інструкції:
по 1 таблетці щогодини (не більше 12 разів на
день) до покращення стану, далі по 1 таблетці 3
рази на день. Таблетки діти приймали за півгодини до вживання їжі, повільно розсмоктуючи в
порожнині рота.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

(вплив на секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив на головний біль), риноскопічна
картина ( відсутність виділень в середньому носовому ході, колір, вологість, консистенція слизової оболонки носової порожнини), стан верхньощелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність
гнійних виділень в пазусі). При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний
регресс симптомів запалення верхньощелепної
пазухи у дітей основної групи.
Так, 9 дітей з 10, що приймали Цинабсин,
вказували на зникнення, 1 – на зниження секреції з носа, 8 – на відновлення носового дихання,
2 – на його покращення, 9 – на зникнення, 1 – на
зменшення головного болю (на 5-6-й день лікування). В контрольній групі ці показники були
значно нижчими. Риноскопічна картина нормалізувалась на 5-6-й день лікування у 9 дітей основної групи. Слизова оболонка носової порожнини у них була рожевою, нормальної вологості, нормальної консистенції, без виділень. В контрольній групі нормалізація риноскопічної ка-

ртини на 5-6-й день лікування настала у 7 пацієнтів з 10. Стан верхньощелепної пазухи (збільшення об’єму пазухи, відсутність гнійних виділень в пазусі), покращився на 5-6-й день лікування у 8 дітей основної групи. В контрольній
групі стан верхньощелепної пазухи покращився
на 5-6-й день лікування у 6 пацієнтів. Препарат
Цинабсин всіма дітьми переносився добре, алергійних реакцій та інших побічних ефектів не
відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування Цинабсину в
лікуванні дітей, хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит, підвищує ефективність
терапії дітей з цією патологією. Отримані результати дають підставу рекомендувати Цинабсин для лікування дітей, хворих на гострий
гнійний верхньощелепний синусит, як протизапальний, протинабряковий, секретолітичний,
імуномоделювальний засіб. Цинабсин може поповнювати арсенал середників загальної дії, що
використовуються в лікуванні гострого гнійного
верхньощелепного синуситу у дітей.

© І.В. Шевага, Л.Р. Добощук, Р.Т. Чортківський, В.Г. Корицький, 2014

І.В. ШЕВАГА, У.Р.ДУЖИК, О.В. СТАХІВ, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО
СИНУСИТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ СИНУПРЕТУ В КРАПЛЯХ У ДОРОСЛИХ
Проблема лікування гострого гнійного
верхньощелепного синуситу є актуальною в сучасній оториноларингології. Це зумовлено цілим рядом факторів: зниженням реактивності
організму, зростанням кількості антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, збільшенням частоти та тяжкості риногенних орбітальних і внутрішньочерепних ускладнень. Тому
головним в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу, поряд з відновленням
дренажу та вентиляції верхньощелепної пазухи,
є адекватна антибактерійна терапія. Завдання
адекватної антибактерійної терапії може бути
вирішене через наявність широкого вибору антибактерійних препаратів. Одним з таких препаратів є Синупрет. Ми застосували препарат
Синупрет в краплях в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу як антибактерійний і протизапальний засіб у дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 20 хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит віком
від 20 до 42 років. Пацієнти були розподілені на
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дві групи: основну (10), в схему лікування яких
вводився Синупрет в краплях, та контрольну
(10), які лікувались за традиційною схемою.
Групи були співставлені за віком і перебігом
захворювання. Синупрет призначався згідно
інструкції: по 50 крапель 3 рази на день. В комплекс лікування включали судинозвужувальні
краплі до носа, пункції і промивання верхньощелепної пазухи розчином фурациліну 1:5000 з
послідуючим введенням в пазуху розчину антибіотика, до якого виявлена найбільш чутлива
виділена мікробна флора.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове дихання, вплив на головний біль, риноскопічна
картина (відсутність виділень в середньому носовому ході, колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа), стан верхньощелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність
гнійних виділень в пазусі). При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний
регрес симптомів запалення верхньощелепної
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пазухи у пацієнтів основної групи. Так, 90 %
хворих, що приймали Синупрет, вказували на
зникнення, 10 % - на зменшення секреції з носа,
80 % - на відновлення носового дихання, 20 % на його покращення, 90 % - на зникнення, 10 % на зменшення головного болю (на 5-6-й день
лікування). В контрольній групі ці показники
були значно нижчими. Риноскопічна картина
нормалізувалась на 5-6-й день лікування у 90 %
пацієнтів основної групи. Слизова оболонка порожнини носа у них була рожевою, нормальної
вологості, нормальної консистенції, без виділень. В контрольній групі нормалізація риноскопічної картини на 5-6-й день лікування настала у 70 % пацієнтів. Стан верхньощелепної
пазухи (збільшення об’єму пазухи, відсутність
гнійних виділень в пазусі) покращився на 5-6-й
день лікування у 80 % хворих основної групи; в

контрольній групі стан верхньощелепної пазухи
покращився на 5-6-й день лікування у 70 % пацієнтів. Препарат Синупрет всіма хворими переносився добре, алергійних реакцій та інших
побічних ефектів не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування препарату
Синупрет в краплях в комплексному лікуванні
хворих на гострий гнійний верхньощелепний
синусит підвищує ефективність терапії пацієнтів з цією патологією. Отримані результати дають підставу рекомендувати Синупрет в краплях для лікування хворих на гострий гнійний
верхньощелепний синусит як антибактерійний і
протизапальний засіб. Синупрет в краплях може
поповнити арсенал середників загальної дії, що
використовуються в лікуванні гострого гнійного
верхньощелепного синуситу у дорослих.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, К.Ю. КУРЕНЬОВА, Т.В. ШЕВЦОВА, О.О. КОРОВАЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
АУДІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ В ЗВИЧАЙНОМУ І РОЗШИРЕНОМУ ДІАПАЗОНАХ
ЧАСТОТ У ХВОРИХ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГІПОТОНУСНОЮ ДИСФОНІЄЮ
Взаємозв’язок між голосовою та слуховою системами викликає широку зацікавленість
дослідників (И.А. Вартанян, 1988; S.E.
Hamrouges et al, 1997). И. Максимов (1987) зазначає, що збереженість нормальної слухової
функції є особливо важливою та абсолютною
умовою ефективності умовно-рефлекторних
механізмів повноцінної диференційованої фонації. Вивчення проблеми функціональних дисфоній було б неповним без дослідження стану слухового аналізатора при даній патології.
Метою даного дослідження стало вивчення стану слухового аналізатора у пацієнтів з функціональною гіпотонусною дисфонією (ФГД)
за даними аудіометрій в звичайному і розширеному діапазонах частот.
Були обстежені 155 пацієнтів з ФГД та 20
ларингологічно і отологічно здорових осіб контрольної групи. Аудіометричне обстеження
проводилося на клінічному аудіометрі AC-40
фірми «Intreracoustics», Данія, який дозволяє
досліджувати стан слухової функції як в зви-

чайному (125-8000) Гц, та і в розширеному
(8000-16000) Гц діапазонах частот.
Із 155 досліджених хворих на ФГД у 48
осіб (30,96%) слух на тони в звичайному і розширеному діапазонах частот знаходився в межах норми, у 59 пацієнтів (38,06%) нами виявлені порушення звукосприйняття в розширеному діапазоні частот при збереженні нормального слуху в конвенціональному діапазоні, 48 осіб
(30,96%) мали підвищення порогів слухової чутливості як в звичайному, так і в розширеному
діапазонах частот.
Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що пацієнтам із ФГД необхідно
досліджувати слухову функцію як в звичайному, так і в розширеному діапазоні частот, оскільки це допомагає виявити поєднану патологію
голосу та слуху, а також виявити ранні доклінічні зміни в слуховому аналізаторі, які ще себе
ніяк не проявляють, що дасть змогу своєчасно
розпочати відповідні лікувально-профілактичні
заходи.

© Т.А. Шидловська, К.Ю. Куреньова, Т.В. Шевцова, О.О. Коровай, 2014
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, М.С. КОЗАК, ШЕМЛІ МОХАМЕД (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДАНІ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ У ХВОРИХ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ
ГІПОТОНУСНУ ДИСФОНІЮ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ РОЗЛАДІВ
У ГОЛОСОВОМУ АПАРАТІ
Проблема діагностики та лікування хворих з функціональними дисфоніями залишається однією з актуальних у сучасній фоніатрії та
оториноларингології, зважаючи на велику розповсюдженість такої патології. Особливо поширеними серед патології голосоутворення є функціональні порушення голосу, які характеризуються гіпотонусним станом голосового апарата,
а серед них – функціональна гіпотонусна дисфонія (ФГД).
Діагностика функціональної гіпотонусної
дисфонії, особливо рання, може представляти
певні труднощі, а її лікування не завжди є достатньо ефективним. На думку багатьох авторів,
ФГД в більшості випадків виникає під впливом
не лише голосових, але й психоемоційних навантажень.
Нами було вивчено стан біоелектричної
активності головного мозку за даними електроенцефалографії (ЕЕГ) у хворих з ФГД у співвідношенні з даними відеоларингостробоскопії.
Ми здійснювали дослідження електроенцефалографії за допомогою комп’ютерного електроенцефалографа фірми “ДХ-системи” (Україна). Використовували біполярний метод відведення біопотенціалів згідно схеми накладання
електродів “10-20”. Проводили фоновий запис, а
також використовували функціональні навантаження (реакцію на закривання-відкривання
очей, ритмічну фотостимуляцію та трихвилинну
гіпервентиляцію). Аналіз електроенцефалограм
проводили з використанням принципів візуально-графічного аналізу, відповідно до класифікації Е.А.Жирмунской, В.С.Лосева.
Відеоларингоскопічне дослідження проводилося на комплексі обладнання фірми
“Storz” (Німеччина). Для кількісно-якісної оцінки даних відеоларингостробоскопії ми використали систему бальної оцінки Г.Ф. Іванченка
(1992).
Для аналізу отриманих даних були використані методи математичної варіаційної статистики – визначення середнього арифметичного
значення показників величини (M) та її похибки
(±m), а також коефіцієнт достовірної різниці (t).
Достовірність отриманих результатів оцінювали
за таблицею критерію Стьюдента.
Нами було проведено обстеження 123
хворих на ФГД з різним ступенем вираженості
стробоскопічних ознак порушення стану голо-
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сового апарата та 15 здорових осіб контрольної
групи.
За ступенем порушень за даними відеоларингостробоскопії пацієнти були розділені на
4 групи. В першу групу увійшли 25 пацієнтів з
функціональною гіпотонусною дисфонією та
незначними відхиленнями від норми у діяльності гортані. Середня сума балів, яка характеризує
ступінь порушень показників відеоларингостробоскопії, дорівнювала в цій групі (7,89±0,17).
Другу групу склали 33 хворих на ФГД з більш
вираженими змінами функціонального стану
голосового апарату. До цієї групи ми відібрали
пацієнтів з більш значними порушеннями за
даними відеоларингостробоскопії, середня сума
балів у них склала (8,74±0,30). Третя група – це
34 пацієнта з функціональною гіпотонусною
дисфонією, у яких мали місце виражені порушення стану голосового апарата (понад 8 балів),
в багатьох випадках мав місце ускладненій перебіг (наявність предвузликового стану, вузликів, витонченням медіального краю та ін..), з
середньою сумою балів в групі (10,7±0,26). І в 4
групу увійшов 31 хворий на ФГД з вираженим
порушенням діяльності голосового апарата,
ускладненим перебігом та гіпертонусом вестибулярного відділу гортані, який в деяких випадках формувався в псевдоскладковий механізм
голосоутворення. Середня сума балів у цій групі
склала (11,3±1,6). В контрольній групі 15 здорових осіб середня кількість балів становила
(5,010±0,001). Зауважимо, що між середнім оціночним балом в групах є достовірна (p<0,01)
різниця.
Отже, в першій і другій групі зміни за даними відеоларингостробоскопії мають менший
ступінь вираженості, ніж в третій і четвертій
групі. В групах виявляється тенденція до погіршення стану голосового апарата не тільки за
результатами клінічних даних, але також за результатами інструментального дослідження.
Аналіз даних електроенцефалографії
(ЕЕГ) у досліджуваних групах дозволив виявити
деякі відмінності одержаних результатів як при
фоновому запису, так і при функціональних навантаженнях.
При якісному аналізі результатів електроенцефалографії у всіх обстежених групах хворих на ФГД нами були виявлені відхилення від
норми в функціональному стані ЦНС.
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У хворих на ФГД в усіх досліджуваних
групах спостерігалась тенденція до зміни картини ЕЕГ, що свідчила про подразнення коркових,
а в деяких групах (з ускладненим перебігом) – і
діенцефальних структур головного мозку. У всіх
обстежених мали місце виражені тією чи іншою
мірою явища десинхронізації, дезорганізації
основних ритмів ЕЕГ, згладженості зональних
відмінностей, поява гострих верхівок хвиль та
інших ознак іритативного характеру. Такі відхилення були тим більш виражені, чим більші
відхилення від норми були виявлені у діяльності
голосового апарата.
Аналіз кількісних показників ЕЕГ – відсоткового розподілу основних ритмів – дозволив виявити в досліджуваних групах відхилення
від норми: зміни співвідношень представленості
альфа- та бета-ритму, а також «повільних»
хвиль (дельта та тета) порівняно з контрольною
групою. В усіх групах хворих зберігалась загальна тенденція до зниження відсоткового вмісту
альфа-активності та підвищення представленості бета-, дельта- та тета-хвиль. Але якщо у 1
групі достовірною (Р<0,01) така різниця порівняно з контролем була перш за все щодо повільних хвиль, то у 2 зміни були вірогідними майже
для всіх ритмів, що вивчалися, а в 3 та 4 групах
– для всіх. Так, наприклад, в 4 групі вміст альфа-ритму в потиличних та скроневих відведеннях при фоновому запису склав (48,3±2,9) та
(41,7±2,5)% відповідно, що достовірно (Р<0,01)
меньше порівняно з контрольною групою
(64,3±4,8) и (62,5±4,6)%. Відзначається також
збільшений вміст дельта-ритму в лобних відведеннях у таких хворих як при фоновому запису
ЕЕГ, так і при функціональних навантаженнях

(13,9±1,0) та (14,5±1,0)% відповідно при значеннях в контрольній групі (8,5±1,6) та
(7,3±1,4)% (Р<0,01).
Відзначимо, що найбільша динаміка в
усіх групах обстежених була виявлена нами в
показниках вмісту повільних дельта- та тетахвиль.
При цьому функціональні зміни з боку
центральноі нервової системи були більш вираженими в групах с більш значними порушеннями в стані голосового аппарата, ускладненим
перебігом ФГД (3 и 4). У хворих цих груп особливо вираженими були зниження вмісту альфаритма та зростання повільно-хвильової активності, особливо в передніх проекціях, що свідчить
про дисфункцію насамперед діенцефальних
структур головного мозку.
Отже, дослідження стану біоелектричної
активності головного мозку у зазначених групах
хворих на ФГД дозволив виявити більш глибокі
зміни функціонування центральної нервової системи у групах з більш вираженими порушеннями у стані голосового апарату, про що свідчать зростання процесів десинхронізації та дезорганізації основних ритмів, ознак іритативного
характеру, зацікавленості діенцефальних структур та зниження біоелектричної активності головного мозку, викривлення співвідношень відсоткового вмісту основних ритмів у таких хворих.
Отримані результати можуть свідчити про
певну роль розбалансування центральних механізмів регуляції у виникненні і розвитку функціональної гіпотонусної дисфонії, особливо
ускладнених її форм.

© Т.А. Шидловська, М.С. Козак, Шемлі Мохамед, 2014

Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Л.Г. ПЕТРУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АУДІОМЕТРИЧНОЇ ДІАГНОСТКИ АКУТРАВМИ
Проблема діагностики і лікування сенсоневральної приглухуватості (СНП) обіймає
одне з чільних місць серед досліджень у отоларингології, зокрема аудіології. Відомо, що
перцептивні порушення слуху, особливо виражені у значному ступені, дуже складно піддаються лікуванню. Однак рання діагностика і
своєчасне
застосування
лікувальнопрофілактичних заходів у багатьох випадках
може попередити розвиток тяжких сенсоневральних порушень.
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Дослідження, присвячені акутравмі, не
чисельні. Однак вивчення особливостей ураження слухового аналізатора при сильних короткочасних звукових впливах представляє великий інтерес, особливої актуальності ця тема набуває останнього часу.
Нами було обстежено 84 хворих з акутравмою та 15 здорових нормальночуючих осіб
контрольної групи.
Суб’єктивна аудіометрія у всіх обстежених виконувалась в повному обсязі; слух до тоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

нів досліджувався як в конвенціональному
(0,125-8) кГц, так і в розширеному (9-16) кГц
діапазонах частот. Дослідження слухової функції виконували з застосуванням клінічного аудіометра АС-40 фірми “Interacoustics” (Данія), в
екранованій звукоізольованій камері, де рівень
шуму не перевищував 30 дБА.
За даними суб'єктивної аудіометрії в усіх
хворих з акутравмою було виявлене зниження
слуху по типу звукосприйняття, про що свідчили позитивні досліди Бінга, Федерічі та відсутність кістково-повітряного «розриву» на аудіометричній кривій. Виявлено, що у 4,73% випадків хворих з акутравмою порушення слухової
функції було однобічним, а в 95,27% - двобічним, з яких у 97,5% випадків мало місце асиметричне, а в 2,5% - симетричне ураження. За даними порогової тональної аудіометрії спостерігалося обмежене сенсоневральне порушення
слухової функції переважно базальної частини
завитки (64,3% випадків), а в 35,7% - медіабазальних її відділів.
За даними порогової тональної аудіометрії в конвенціональному (0,125-8) кГц діапазоні
частот у обстежених нами хворих на акутравму
найчастіше страждало сприйняття слуху на тони
в області 4, 6 і 8 кГц. Пороги слуху на ці тони
відповідно становили (54,9±3,9), (53,7±4,1) та
(52,4±3,6) дБ та були достовірно (P<0,01) підвищені порівняно з нормою. Найбільш виражене зниження слухової чутливості спостерігається до тонів з частотою понад 4 кГц. На думку
низки авторів, саме порушення слухової чутливості до тонів високочастотного діапазону є
ознакою “шумового” ґенезу сенсоневральних
порушень слуху (Т.В. Шидловська та співавт.,
2006; В.В. Изотова и соавт. , 2009 та ін.).
При аналізі форм тональних кривих переважно це був обривчастий тип аудіограм у високочастотній зоні. Ми часто спостерігали випадки, коли на кривій мав місце своєрідний пік
підвищення порогів на частоті 4 або 6 кГц з подальшим його деяким зниженням в області 8
кГц. У будь-якому разі, підвищення порогів
слуху до тонів 4 та 6 кГц спостерігалося у переважної більшості обстежених нами хворих з
акутравмою.
Ще більш виражені порушення слуху у
хворих з акутравмою були виявлені нами до тонів розширеного (9-16 кГц) діапазону частот.
Причому у обстежених пацієнтів спостерігається достовірне (Р<0,01) підвищення порогів слуху на тони по всьому діапазону високих частот
порівняно з нормою. Найбільш виражене зниження слуху на тони мало місце в області (12,5;
14 та 16 кГц), яке відповідно становило:
(67,4±3,7), (70,3±3,6) та (72,9±3,4) дБ. Крім того,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

у багатьох хворих з акутравмою спостерігається
«обрив» у сприйнятті тонів розширеного (9-16
кГц) діапазону частот, тобто слух на ці тони вони не сприймали. Найчастіше “обрив” у сприйнятті слуху на тони у хворих з акутравмою починався з частоти 10 кГц (30,95% випадків) та 9
кГц (у 29,8%).
Отримані дані свідчать про важливе діагностичне значення слуху на тони в розширеному діапазоні частот в ранній діагностиці сенсоневральних слухових порушень при акутравмі.
За даними мовної аудіометрії в порогах
50% розбірливості тесту числівників Є.М. Харшака достовірної різниці у хворих з акутравмою
та осіб контрольної групи і групи порівняння
нами виявлено не було. Однак була виявлена
достовірна (P<0,01) різниця між порогами 100%
розбірливості мовного тесту Г.И.Гринберга, Л.Р.
Зиндера у хворих з акутравмою порівняно з контролем. Так, у 1 групі поріг 100% розбірливості мовного тесту становив (46,9±2,2) дБ, а в контрольній групі відповідний показник становив
(40,8±0,2) дБ (t=2,76; P<0,01). Крім того, у
16,7% хворих з акутравмою мало місце уповільнене зростання розбірливості мовного тесту, а у
7,14% – парадоксальне її падіння при збільшенні інтенсивності. Аналізуючи дані відносно диференціальних порогів (ДП) сили звуку за методом Люшера нами було виявлено, що в області
0,5 та 2 кГц показники знаходилися у межах
норми в усіх обстежених хворих. Однак, в області 4 кГц ДП за методом Люшера у хворих на
акутравму становив (0,86±0,09) дБ і був достовірно меншим порівняно з нормою - (1,8±0,03)
дБ (t=11,42; P<0,01). При цьому показники ДП
за методом Люшера у хворих з акутравмою на
частоті 4 кГц у 19,0% були відносно зниженими,
а у 8,3% - низькими.
Відомо, що низькі ДП за методом Люшера, а також ППР та уповільнене зростання розбірливості мовного тесту свідчать про порушення функції завитки та наявність феномену прискореного зростання гучності (ФПЗГ).
Результати проведених досліджень свідчать про те, що порушення слухової функції за
даними суб’єктивної аудіометрії у хворих з акутравмою мають подібну спрямованість, як і при
тривалому шумовому впливі. Однак, сенсоневральні порушення слуху при акутравмі розвиваються значно швидше і крім того, вони часто
більш виражені.
Отримані нами дані свідчать також про
доцільність досліджувати у хворих з акутравмою
слух на тони не тільки в конвенціональному
(0,125-8) кГц, але й в розширеному (9-16) кГц
діапазоні частот, показників мовної аудіометрії,
звертаючи увагу на пороги 100% розбірливості
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мовного тесту Г.И. Грінберга, Л.Р. Зиндера, а
також величини диференціальних порогів (ДП)
за методом Люшера, особливо в області 4 кГц.
Це дозволить виявити початкові зміни у
хворих з акутравмою та своєчасно розпочати

проведення лікувально-профілактичних заходів, а також, можливо, попередити прогресування порушення слуху у даної категорії хворих.

© Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук, 2014

Т.В. ШИДЛОВСЬКА, Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Т.А. ШЕВЦОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
СТАН СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ ГІПОТОНУСНУ
ДИСФОНІЮ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ РОЗЛАДІВ У ГОЛОСОВОМУ АПАРАТІ
Функціональні порушення голосу мають
значну розповсюдженість, особливо серед представників голосомовних професій. Часто спостерігаються хронічні, ускладнені форми захворювання, які тяжко піддаються лікуванню. Саме при
ускладнених формах нерідко спостерігається ціла
низка екстраларингеальних, не пов’язаних напряму з власне голосовим апаратом, порушень у
таких хворих. Насамперед це стосується тих органів і систем, стан яких впливає на голосову функцію. До таких систем в першу чергу відноситься і слуховий аналізатор, діяльність якого забезпечує процес голосоутворення.
Нами було проведено обстеження 123
хворих на функціональну гіпотонусну дисфонію
(ФГД) з різним ступенем вираженості стробоскопічних ознак порушення стану голосового
апарата та 15 здорових осіб контрольної групи.
Аудіометричне обстеження включало в
себе акуметрію, виконання дослідів Бінга та Федерічі, порогову тональну аудіометрію з подачею звукових сигналів по повітряній та по кістковій провідності в діапазоні (0,125-8) кГц та по
повітряній провідності в діапазоні (9-16) кГц,
надпорогову тональну аудіометрію (визначення
диференціального порогу сприйняття інтенсивності звуку на частотах 0,5, 2 та 4 кГц із інтенсивністю стимуляції 20 дБ над порогом слуху за
методикою Люшера); мовну аудіометрію: визначення 50% порогу розбірливості тесту числівників за методикою Е.М. Харшака по повітряній та кістковій провідності і стану 100% розбірливості мовного тесту Г.И. Гринберга,
Л.Р.Зиндера по повітряній провідності. Дослідження проводилося за допомогою клінічного
аудіометра АС-40 фірми «Interacoustics» (Данія),
а також магнітофону «Technics» фірми
«Panasonic» (Японія) із записами мовних тестів,
в екранованій звукоізольованій камері, де рівень
шуму не перевищував 30 дБА.
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Відеоларингоскопічне дослідження проводилося на комплексі обладнання фірми
“Storz” (Німеччина), який складається з ларингостробоскопа, ендовідеокамери, фірмового
електронного блока для документації та обробки даних, а також набору жорстких та гнучких
ендоскопів. Для кількісно-якісної оцінки даних
відеоларингостробоскопії ми використали систему бальної оцінки Г.Ф.Іванченка (1992).
Для аналізу отриманих даних були використані методи математичної варіаційної статистики – визначення середнього арифметичного
значення показників величини (M) та її похибки
(±m), а також коефіцієнт достовірної різниці (t).
Достовірність отриманих результатів оцінювали
за таблицею критерію Стьюдента.
За ступенем порушень за даними відеоларингостробоскопії пацієнти були розділені на
4 групи. В першу групу увійшли 25 пацієнтів з
функціональною гіпотонусною дисфонією та
незначними відхиленнями від норми у діяльності гортані. Середня сума балів, яка характеризує
ступінь порушень показників відеоларингостробоскопії, дорівнювала в цій групі (7,89±0,17).
Другу групу склали 33 хворих на ФГД з більш
вираженими змінами функціонального стану
голосового апарату. До цієї групи ми відібрали
пацієнтів з більш значними порушеннями за
даними відеоларингостробоскопії, середня сума
балів у них склала (8,74±0,30). Третя група – це
34 пацієнта з функціональною гіпотонусною
дисфонією, у яких мали місце виражені порушення стану голосового апарата (понад 8 балів),
в багатьох випадках мав місце ускладненій перебіг (наявність предвузликового стану, вузликів, витонченням медіального краю та ін..), з
середньою сумою балів в групі (10,7±0,26). І в 4
групу увійшов 31 хворий на ФГД з вираженим
порушенням діяльності голосового апарата,
ускладненим перебігом та гіпертонусом вестиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

булярного відділу гортані, який в деяких випадках формувався в псевдоскладковий механізм
голосоутворення. Середня сума балів у цій групі
склала (11,3±1,6). В контрольній групі 15 здорових осіб середня кількість балів становила
(5,010±0,001). Між середнім оціночним балом в
групах є достовірна (p<0,01) різниця.
За даними суб’єктивної аудіометрії у всіх
обстежених нами хворих були позитивні досліди Бінга і Федеріче, відсутній кістковоповітряний інтервал, шм – понад 5 м.
У всіх обстежених 1 групи в конвенціональному діапазоні частот (0,125-8) кГц слух до
тонів був нормальним. Спостерігалося невелике
підвищення порогів слуху до тонів розширеного
діапазону частот. Середньостатистичні пороги
слуху на частотах 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0 i 16,0
кГц пацієнтів цієї групи становили відповідно
(16,60±2,14),
(19,2±2,5),
(19,50±2,86),
(15,90±2,57), (22,77±2,23) та (25,32±2,39) дБ.
У хворих другої та третьої груп середньостатистичні показники порогів слуху до тонів в
конвенціональному діапазоні (0,125-8) кГц частот також знаходились в межах норми, але спостерігалось підвищення порогів слуху на тони
розширеного діапазону частот.
Що ж стосується 4 групи обстежених осіб
з найбільш тяжким, ускладненим перебігом
ФГД, то середньостатистичні пороги слуху на
тони в конвенціональному діапазоні частот були
підвищеними, починаючи з 4 кГц. Так, середньостатистичні пороги слуху на тони на частотах 4, 6 і 8 кГц у цій групі становили
(14,17±2,10); (15,92±2,23) і (17,42±2,21) дБ.
Ще більш виражене підвищення порогів
спостерігалося у хворих цієї групи в сприйнятті
тонів розширеного діапазону частот. У хворих з

більш вираженими порушеннями функціонального стану голосового апарату за даними відеоларингостробоскопії були виявлені порушення
слуху на тони насамперед в області 16, 14 і 12,5
кГц, де пороги слуху становили відповідно
(59,62±2,43); (53,18±2,35); (48,30±3,08) дБ. У
19,3 % випадків сприйняття тону 16 кГц та у
12,9 % тону 14 кГц пацієнтами цієї групи було
відсутнє.
В контрольній групі, як в області конвенціонального, так і розширеного діапазону частот, поріг чутності до тонів не перевищував 10
дБ.
Середньостатистичні пороги розбірливості 100 % мовного тесту Г.І.Грінберга,
Л.Р.Зіндера та пороги 50 % розбірливості тесту
числівників Є.М.Харшака знаходились в межах
норми у всіх обстежених осіб. Величини показників диференціальних порогів (ДП) за методом
Люшера в області 0,5; 2 та 4 кГц були в межах
1-2 дБ
Проведені дослідження показали, що найбільш
інформативними
показниками
суб’єктивної аудіометрії у хворих з функціональними порушеннями голосу є показники тональної порогової аудіометрії в розширеному діапазоні частот.
Отже при періодичних оглядах пацієнтів з
хронічною ФГД, особливо з ускладненими формами, доцільно проводити дослідження слухової функції, в тому числі вивчати слухову чутливість до тонів не тільки в конвенціональному,
але і в розширеному діапазонах частот. Це дозволить своєчасно проводити лікувальнопрофілактичні заходи і тим самим попередити
виникнення і прогресування СНП у таких хворих.

© Т.В. Шидловська, Т.А. Шидловська, Т.А. Шевцова, 2014

О.І. ШИЛО, І.В. МАЛЬОВАНА, В.Г. КОРИЦЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СЕПТОФІТУ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ
ХРОНІЧНОГО КАТАРАЛЬНОГО ФАРИНГІТУ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по застосуванню Септофіту для місцевого
лікування хронічного катарального фарингіту.
Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з
цього питання розпочались з 2011 року. За період з 2011 по 2013 рр. оториноларингологами
Тернопільщини опубліковано 2 наукові праці по
застосуванню Септофіту для місцевого лікування хронічного катарального фарингіту. Наукові
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

роботи опубліковані в «Журналі вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ). Обидві публікації є тезами.
О.В. Говда, Г. С. Протасевич, О.В. Стахів
і співавтори (2011) в тезах «Застосування препарату Септофіт для місцевого лікування хронічного катарального фарингіту у дорослих» описують застосування нового природного фітосептика Септофіт для місцевого лікування хронічного катарального фарингіту у 16 хворих віком
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від 22 до 45 років. Септофіт призначався по 1
таблетці через кожні 4 год, розсмоктуючи, але
не розжовуючи і не запиваючи. Лікування виявилось ефективним. Підкреслюється, що застосування Септифіту для місцевого лікування хронічного катарального фарингіту у дорослих значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Автори рекомендують його для місцевої
терапії хворих на хронічний катаральний фарингіт. Р.Т. Чортківський, В.А. Левчук, Д.В. Береговий і співавтори (2011) в тезах «Септофіт в місцевому лікуванні хронічного катарального фарингіту у дітей» наводять результати використання
нового природного фітосептика місцевої дії Септофіт для місцевого лікування хронічного катарального фарингіту у 15 дітей віком від 15 до 18
років. Септофіт призначали по 1 таблетці кожні 4

год, розсмоктуючи, але не розжовуючи і не запиваючи. Отримано добрі результати. Підкреслюється, що застосування Септофіту для місцевого
лікування хронічного катарального фарингіту у
дітей значною мірою усуває основні симптоми
захворювання. На підставі отриманих даних автори рекомендують його для місцевої терапії дітей, хворих на хронічний катаральний фарингіт.
Таким чином, оториноларингологи Тернопільщини за період з 2011 по 2013 рр. опублікували 2 наукові роботи (тези) по застосуванню
Септофіту для місцевого лікування хронічного
катарального фарингіту. На нашу думку, наведені в цій публікації відомості матимуть відповідне пізнавальне, теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів та інших фахівців.

© О.І. Шило, І.В. Мальована, В.Г. Корицький, 2014

В.О. ШКОРБОТУН, Р.А. АБИЗОВ, О.О. ПЕЛЕШЕНКО, С.С. САМОЙЛЕНКО,
В.В. КРИВША, Л.О. ЛАКІЗА (КИЇВ, УКРАЇНА)
КОРОТКОТРИВАЛИЙ ЦИКЛ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
Для викладачів (співробітників) кафедр
оториноларингології медичних університетів
(інститутів) та закладів післядипломної освіти
розроблені навчальний план та програма циклу
тематичного удосконалення “Новітні технології
при хірургічних втручаннях в оториноларингології”.
Головна мета циклу – ознайомлення з теоретичними та окремими практичними аспектами застосування наступних новітніх технологій
в хірургічному лікуванні оториноларингологічних хворих: 1) тканинозберігаюча високочастотна електрозварювальна хірургія в онкоотоларингології; 2) сучасні методи реабілітації слуху,
включаючи кохлеарну імплантацію у хворих з

сенсоневральною приглухуватістю та глухотою;
3) ендоскопічна ринохірургія.
Цикл містить 39 навчальних годин та розрахований на один тиждень занять. Навчання
проводиться за програмою, що містить 3 курси
за вищезазначеними темами. В структурі навчального, тематичного і робочого планів передбачені традиційні форми занять: лекції, різні види
семінарів (клінічні розбори, дискусії, реабілітаційні заходи), практичні заняття.
У кінці циклу проводиться контроль
знань у формі заліку.
Після закінчення циклу слухачі отримують посвідчення про підвищення кваліфікації
встановленого зразка.

© В.О. Шкорботун, Р.А. Абизов, О.О. Пелешенко, С.С. Самойленко, В.В. Кривша, Л.О. Лакіза, 2014

В.О. ШКОРБОТУН, Т.Г. КУНАХ, Я.В. ШКОРБОТУН, Д.С.БОРКОВСЬКИ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ МАЛОІНВАЗИВНИХ ЕНДОСКОПІЧНИХ ДОСТУПІВ
ДО ГАЙМОРОВОЇ ПАЗУХИ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ
З ОДОНТОГЕННИМИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИМИ СИНУСИТАМИ
Широке впровадження в практику принципів функціональної ендоскопічної риносинусохірургії значно покращило якість лікування
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хворих із верхньощелепними синуситами. Разом
з тим, для забезпечення найбільш ефективної та
ощадної лікувальної тактики лікування одонтоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

генних гайморитів є потреба координації дій
отоларинголога та щелепно-лицевого хірурга
(чи хірурга-стоматолога) з виконанням в ряді
випадків хірургічного втручання сумісно.
В Центрі патології ЛОР органів Клінічної
лікарні «Феофанія» ДУС та Хірургічному центрі
ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС з 2010 року прооперовано 115 хворих із одонтогенними верхньощелепними синуситами. Окрім загальноклінічного
обстеження, всім пацієнтам перед операцією
виконували мультиспіральну чи конуснопроменеву комп’ютерну томографію навколоносових пазух із захопленням альвеолярних відростків верхньої щелепи та відеоендоскопію
порожнини носа. Більшість хворих (102) поступили для ендоскопічної ендоназальної гайморотомії (антростомії через середній носовий хід)
після завершення консервативного лікування
стоматологом (наприклад, лікування каналів
зубів). Іншим хворим, окрім ендоскопічної ендоназальної гайморотомії виконано одномоментне втручання з стоматологом-хірургом: у 8
хворих – резекція верхівок коренів причинного
зуба та видалення радикулярних кіст, у 5 – виконана пластика ороантральної нориці.
Для лікування одонтогенних гайморитів
притримуємось думки багатьох авторів про
обов’язкове виконання ендоскопічної антростомії
в середньому носовому ході, що зберігає функцію
розширеного природнього сполучення гайморової
пазухи. Через цей доступ в більшості випадків під
контролем бокової оптики вигнутими інструментами виконується безпосереднє втручання на вер-

хньощелепній пазусі в необхідному об’ємі. Розширене природне сполучення забезпечує в післяопераційному періоді адекватні дренаж та вентиляцію пазухи, нормальний напрямок мукоциліарного кліренсу, а також повноцінний ендоскопічний
контроль оперованої пазухи.
Для одномоментного усунення стоматологічної патології виконуємо комбіновані доступи (розширення природного сполучення пазухи з допоміжним доступом через її передню стінку або наявну ороантральну норицю). Додатковий доступ через передню стінку гайморової
пазухи визначається наявністю патології в ділянці коренів причинних зубів. Такі доступи для
зменшення хірургічної травми виконуємо нижче
типового місця в fossa canina, безпосередньо на
рівні верхівок коренів зубів, радикулярних кіст
чи іншої хірургічної патології альвеолярного
відростка. Рівень доступу визначаємо за допомогою навігаційної системи. Наявність ороантральної нориці використовується для введення
інструментів до пазухи, при чому ендоскопічний контроль, як правило, здійснюємо через
середній носовий хід.
Всі операції пройшли без ускладнень з
позитивним клінічним ефектом.
Оптимальна взаємодія отоларинголога та
стоматолога (щелепно-лицевого хірурга), застосування ендоскопів та навігаційної системи дозволяють проводити ощадне та ефективне хірургічне лікування одонтогенних верхньощелепних синуситів з усуненням, як отоларингологічної, так і стоматологічної патології.

© В.О. Шкорботун, Т.Г. Кунах, Я.В. Шкорботун, Д.С.Борковськи, 2014

В. О. ШКОРБОТУН, С. О. ЛАКІЗА, Т. В. МАРКІТАН, С.С. САМОЙЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ШЛЯХИ ПОШИРЕННЯ ФЛЕГМОНОЗНОГО ПРОЦЕСУ
З ПАРАТОНЗИЛЯРНОГО ПРОСТОРУ
На сьогоднішній день паратонзилярний
абсцес є найчастішим захворюванням глибоких
структур голови та шиї, яке трапляється у дорослих. Частота запалення паратонзилярної клітковини складає 10 - 15 на 10 000 населення (Заболотний Д. І. та співавт., 2010).
Проте, актуальність зазначеної патології
пов’язана не лише з частотою, а й з ускладненнями, які виникають на її фоні. Одним з небезпечних ускладнень паратонзилярного абсцесу є
флегмона шиї, медіастиніт.
На даний час все більше авторів схиляються до того, що хірургічне лікування вказаної
патології має бути спрямованим на випереЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

дження поширення гнійного процесу (І. М. Шевчук, С.С. Сніжко, 2012; О. В. Кравець, 2012). В
зв’язку з цим, вкрай важливим є знання шляхів
розповсюдження запального процесу по клітковинним просторам шиї. З цією метою нами було
проаналізовано результати оперативних втручань 41 пацієнтів з тонзилогенними флегмонами
шиї, які перебували на лікуванні в ЛОР відділенні Київської обласної клінічної лікарні в період з 2005 по 2010рр. Зміни в глибоких клітковинних просторах шиї, виявлені під час операції
з приводу поширення флегмонозного процесу з
паратонзилярного простору на шийні структури,
наведені в таблиці.

167

Глибокі клітковинні простори шиї, в котрих інтраопераційно виявлено запалення
№ п/п

Назва клітковинних просторів шиї

1. Клітковина підщелепного трикутника
2. Превісцеральний простір
3. Ретравісцеральний простір
4. Ложе судинно-нервового пучка шиї
5. Серединний простір
6. Медіастинум
ВСЬОГО, клітковинних просторів

Як видно з таблиці та з урахуванням можливих шляхів поширення інфекції, частіше інших в розповсюдженні гнійного запалення в шиї
в напрямку середостіння задіюється серединний
простір. Цей простір є хірургічним колектором
основних шляхів поширення гною в напрямку
середостіння. Його розкриття дозволяє не тільки
перервати подальший шлях розповсюдження
інфекції, а й дає можливість проконтролювати
стан клітковини судинно - нервового пучка, прета ретровісцерального просторів інтраопераційно пальпаторно чи безпосередньо.
Враховуючи колекторну будову шляхів
поширення інфекції в просторах шиї, у всіх
сумнівних випадках, з огляду на зміни що виявляються на КТ та МРТ, на нашу думку, є

Виявлені патологічні зміни
Інфільтрація клітковини
абс. (%)
17 (35,4%)
2 (4,2%)
5 (10,4%)
8 (16,7%)
9 (18,7%)
7 (14,6%)
48 (100%)

Гнійне запалення
абс. (%)
6 (8,8%)
8 (11,8%)
6 (8,8%)
5 (7,4%)
29 (42,6%)
14 (20,6%)
68 (100%)

доцільним у хворих з флегмонозним процесом
в шиї, широко розкривати серединний простір
шиї на випередження, з одночасним за необхідністю дренуванням середостіння. Це дозволяє уникнути подальшого поширення інфекції, зменшити кількість повторних сануючих оперативних втручань та знизити летальність. Застосування в таких хворих активного
проточного дренажу з використанням антисептиків дає можливість вести рану закритим
способом.
Із 21 хворого, пролікованого за такою методикою, за останні 3 роки (21 випадок, включаючи 5 медіастинітів), помер один хворий, у
котрого була важка форма цукрового діабету та
гепатит “С”.

© В.О. Шкорботун, С.О. Лакіза, Т.В. Маркітан, С.С. Самойленко, 2014

Н.О. ЮРЕВИЧ, А.В. ЛУПИР (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ
У ХВОРИХ З ПОЄДНАНОЮ СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ
У різних країнах алергічним ринітом
страждають до 15,5 % населення. Причиною
цілорічного алергічного риніту, в більшості випадків є домашній пил, агресивність якого, головним чином, залежить від чисельності та видового складу кліщів та мікрогрибів, які мешкають в ній. Тому зрозуміла наша зацікавленість
до цілорічного алергічного риніту з поєднаною
сенсибілізацією до кліщів домашнього пилу та
грибів.
З метою виявлення особливостей імунітету хворих з цілорічним алергічним ринітом із
поєднаною сенсибілізацією ми провели порівняльні дослідження імунологічних показників
хворих з цілорічним алергічним ринітом з ізольованою сенсибілізацією на цвілеві гриби (21),
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з ізольованою реакцією на алергени домашнього
пилу (21); з реакціями поєднаного типу (домашній пил + цвілеві гриби) (21). При цьому були
включені такі тести: рівень імуноглобуліну класу Е і G4 в крові; вміст імуноглобулінів класів
А, М, G; наявність у сироватці фактору гальмування міграції лейкоцитів; концентрація в сироватці крові інтерлейкінів 1 і 5; визначення специфічних IgE-антитіл до алергенів.
Таким чином, на підставі проведених досліджень нам вдалося встановити, що у хворих,
які мають сенсибілізацію до цвілевих грибків
(ізольована і поєднана), спостерігаються найбільш виражені зміни клітинного та гуморального імунітету. Пацієнти з поєднаною непереносимістю цвілевих грибів і кліщів домашнього
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пилу мають імунологічні зміни, притаманні реакції негайного типу, що властиво для кліщової
алергії, і реакції уповільненого типу, що властиво для грибкової сенсибілізації. Відповідно, діа-

гностика поєднаної алергії повинна проводитися
як прик-тестами, так і внутрішньошкірними
пробами з оцінкою результатів через 30 хвилин і
через добу.

© Н.О. Юревич, А.В. Лупир, 2014

А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ХРОНІЧНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по деяких питаннях хронічного середнього
отиту. Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з цього питання розпочались з 1979 року.
За період з 1979 по 2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини по деяких питаннях хронічного середнього отиту опубліковано 5 наукових робіт, що становить 0,45% від загального
числа (1102) публікацій наукових праць оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи
опубліковані в журналах: «Вісник наукових досліджень» (м. Тернопіль), «Журнал ушных, носовых и горловых болезней» (м. Київ) та в збірниках: «VI научно – практическая конференция
оториноларингологов Молдавской ССР» (м.
Кишинів), «VI съезд отоларингологов УССР»
(м. Львів). Серед опублікованих робіт 1 стаття, 2
тез і 2 спостереження з практики.
І.А. Яшан (1983) в тезах «Хронический
средний отит и его лечение» тексту не наводить.
В тезах «Значение фотометрии рентгенограмм
уха и рентгеноанатомических изменений при
хроническом среднем отите» Р.Т. Лавецький і
А.Ф. Масик (1979) описують методику застосування фотометричної денсометрії вуха в проекціях Шюллера у хворих на хронічний середній
гнійний отит. Зазначається, що ця методика дає
можливість провести кількісну оцінку ступеня
просвітлення в кісткових структурах смочкоподібного відростка скроневої кістки при хронічному середньому гнійному отиті. Фотометрію
рентгенограм проводили за допомогою спеціально сконструйованого пристрою, що складається з фотометра, касети – тримача рентгенограм і джерела освітлення, поміщеного в освітлювач мікроскопа. Обстежено 60 хворих на
хронічний середній гнійний отит.
В статті «Наш досвід виконання знеболення при проведенні операцій на вусі у дітей» О.І.
Яшан, І.А. Яшан, Є.В. Глух і співавтори (2005)
описують методики знеболення, які застосовано
при 32 операціях на вусі у 28 дітей віком 7-18
років, хворих на мезотимпаніт (12), епімезотимЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

паніт (8) та епітимпаніт (8). Було використано
загальне комбіноване багатокомпонентне знеболення пропофолом (рекофолом) та фентанілом.
При 11 операціях застосована збалансована нейролептанальгезія, що включала фентаніл, дроперидол та кетамін. В 11 випадках використана
атаралгезія з введенням фентанілу, сибазону та
кетаміну. Загальне знеболення обов’язково доповнювалось традиційною місцевою анестезією 12% розчином лідокаїну з адреналіном (1:1000).
Вказаний метод анестезії вважається ефективним
методом знеболення при проведенні операцій на
вусі у дітей, хворих на хронічний середній гнійний отит, зазначають автори.
І.А. Яшан і О.І. Яшан (2003) в спостереженні з практики «Спонтанне загоєння стійкої
перфорації барабанної перетинки при хронічному мезотимпаніті» наводять власне спостереження спонтанного загоєння стійкої перфорації
барабанної перетинки, розміром 4х5мм, у 69 –
річного хворого на хронічний мезотимпаніт.
Наявність отвору в барабанній перетинці підтверджувалась неодноразовими отомікроскопічними дослідженнями протягом 32 років спостереження за пацієнтом. Загоєнню перфорації
сприяло, на думку авторів, тривале перебування
сіркового корка у зовнішньому слуховому ході,
який став провідником епідермісу у напрямку
від краю перфорації до її центру. І.А. Яшан і
Г.С. Протасевич (1992) в спостереженні з практики «Дефект костной стенки канала внутренней сонной артерии, обнаруженный при тимпанопластике» описують хвору 50 років, у якої
при спробі ендомеатальної тимпанопластики на
лівому вусі знайдено дефект кісткової стінки
канала внутрішньої сонної артерії. Від тимпанопластики вирішено було відмовитись. Операція
закінчена укладкою на місце раніше відшарованих клаптів.
Таким чином, описані в даній статті відомості свідчать про те, що деякі питання хронічного середнього отиту в наукових публікаціях
оториноларингологів Тернопільщини представлені порівняно рідко – в 0,45% від загального
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числа (1102) наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини. Деякі питання хронічного середнього отиту описуються в 5 публікаціях (1 статті, 2 тезах і 2 спостереженнях з
практики). Вважаємо, що наведені відомості

стосовно деяких питань хронічного середнього
отиту матимуть відповідне теоретичне і практичне значення як для оториноларингологів, так й
для інших спеціалістів (хірургів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.).

© А.О. Яшан, 2014

К.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЧАСТОТА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини стосовно частоти та класифікації деформацій
перегородки носа. Раніше такий аналіз не проводився. Публікації по частоті деформацій перегородки носа розпочались з 1999 року, а по класифікації – з 1979 року. За період з 1979 по 2012
рр. оториноларингологами Тернопільщини по
частоті та класифікації деформацій перегородки
носа опубліковано 3 наукові роботи (1 по частоті і 2 по класифікації), що складає 0,27% від загального числа (1102) публікацій наукових
праць оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналі «Здравоохранение Туркменистана» (м. Ашхабад) і в
збірнику «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль). Серед опублікованих робіт 1 стаття і 2 оглядові праці.
В оглядовій праці «Частота деформацій
перегородки носа» Г.С. Протасевич , О.І. Яшан,
І.А. Яшан і співавтори (1999) наводять дані літератури щодо частоти деформацій перегородки
носа серед різних контингентів населення, амбулаторних і стаціонарних оториноларингологічних хворих. Г.С. Протасевич (1979) в статті
«Клиническая классификация деформаций пере-

городки носа» описує запропоновану ним робочу класифікацію деформацій перегородки носа
за трьома критеріями (анатомічними змінами,
ступенем викривлення і функціональною здатністю носа). І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, П.В.
Ковалик в співавтори (1999) в оглядовій статті
«Класифікація деформацій перегородки носа»
систематизують дані літератури з питання класифікації деформацій перегородки носа, звертаючи увагу на дві групи класифікації цієї патології – анатомічну і клінічну.
Таким чином, описані в даній статті відомості свідчать про те, що частота та класифікація деформацій перегородки носа в наукових
публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлені вкрай рідко – всього в 0,27% від
загального числа (1102) наукових публікацій
оториноларингологів Тернопільщини. Частота
та класифікація деформацій перегородки носа
описується в 3 публікаціях (1 статті і 2 оглядових працях). На нашу думку, наведені відомості
стосовно частоти та класифікації деформацій
перегородки носа матимуть відповідне теоретичне і практичне значення для оториноларингологів та інших спеціалістів (хірургів, терапевтів,
сімейних лікарів та ін.).

© К.О. Яшан, 2014

О.І. ЯШАН, Г.Г. ВОЛОШИН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АЗИКЛАР ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ
ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Мета нашої роботи – аналіз наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини
по застосуванню препарату Азиклар для загального лікування лакунарної ангіни у дорослих.
Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з
цього питання розпочались з 2012 року. За період з 2012 по 2013рр. оториноларингологи Тер-
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нопільщини опублікували 1 наукову роботу по
застосуванню препарату Азиклар для загального
лікування лакунарної ангіни у дорослих. Наукова робота опублікована в «Журналі вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ) і є тезами.
О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, А.М. Невірковець і співавтори (2012) в тезах «Застосування
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

Азиклару при лакунарній ангіні у дорослих»
описують результати використання препарту
Азиклар (кларитроміцин) в комплексному лікуванні лакунарної ангіни у 20 хворих віком від 22
до 40 років. Пацієнти отримували Азиклар (кларитроміцин) і загальноприйняте лікування. Азиклар (кларитроміцин) призначався досередини по
1 таблетці (250 мг) двічі на день протягом 10
днів. Результати лікування були добрими. Підкреслюється, що застосування препарату Азиклар
(кларитроміцин) в загальному лікуванні лакунарної ангіни у дорослих виявилось ефективним. На
підставі отриманих результатів автори рекомен-

дують препарат Азиклар (кларитроміцин) для
загального лікування лакунарної ангіни у дорослих як антимікробний і протизапальний засіб.
Таким чином, оториноларингологи Тернопільщини за період з 2012 по 2013рр. опублікували 1 наукову роботу (тези) по застосуванню
препарату Азиклар для загального лікування
лакунарної ангіни у дорослих. Вважаємо, що
наведені в нашій статті відомості матимуть відповідне пізнавальне, теоретичне і практичне
значення не тільки для оториноларингологів, а й
для інших фахівців (терапевтів, інфекціоністів,
сімейних лікарів та ін.).

© О.І. Яшан, Г.Г. Волошин, 2014

О.І. ЯШАН, В.В. НІКОЛОВ, О. В МАЦЬКЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СЕПТОФІТУ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ
ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ
Мета даної роботи - аналіз наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини по
застосуванню Септофіту для місцевого лікування лакунарної ангіни. Раніше такий аналіз не
проводився. Публікації з цього питання розпочались з 2013 року. За 2013р. оториноларингологами Тернопільщини опубліковано 2 наукові
роботи з цього питання. Наукові праці опубліковані в «Журналі вушних, носових і горлових
хвороб» (м. Київ) і в збірнику «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль). Обидві публікації є тезами.
Г.П. Кицай, О.В. Стахів, О.В. Мацькевич і
співавтори (2013) в тезах «До питання місцевого
лікування лакунарної ангіни у дорослих» описують застосування Септофіту для місцевого
лікування лакунарної ангіни у 12 хворих віком
від 20 до 43 років. Пацієнти, крім Септофіту,
отримували протизапальне лікування. Септофіт
призначався по 1 таблетці кожні 4 год, розсмоктуючи, але не розжовуючи та не запиваючи.
Отримано добрі результати. Підкреслюється, що
застосування Септофіту для місцевого лікування лакунарної ангіни у дорослих значною мірою
усуває основні симптоми захворювання. Автори
рекомендують Септофіт для місцевої терапії
хворих на лакунарну ангіну. В.Г. Корицький,
В.А. Левчук, Д.М. Могитич і співавтори (2013) в

тезах «Застосування препарату Септофіт для
місцевого лікування лакунарної ангіни у дітей»
описують використання нового природного фітосептика місцевої дії Септофіту для місцевого
лікування лакунарної ангіни у 11 дітей віком від
6 до 18 років. Діти отримували Септофіт і протизапальне лікування. Дітям старше 12 років
Септофіт призначався по 1 таблетці кожні 4 год,
розсмоктуючи, але не розжовуючи і не запиваючи, дітям від 6 до 12 років – по 1 таблетці кожні 6 год. Отримано добрі результати. Підкреслюється, що застосування Септофіт для місцевого лікування лакунарної ангіни у дітей значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Септофіт добре переноситься дітьми, що
дає підставу рекомендувати його для місцевої
терапії дітей на лакунарну ангіну, зазначають
автори.
Таким чином, оториноларингологи Тернопільщини за 2013 опублікували 2 наукові роботи (тези) по застосуванню Септофіту для місцевого лікування лакунарної ангіни. Вважаємо,
що наведені в даній публікації відомості матимуть відповідне пізнавальне, теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, терапевтів, педіатрів, інфекціоністів, педіатрів – інфекціоністів, сімейних лікарів та інших фахівців.

© О.І. Яшан, В.В. Ніколов, О. В Мацькевич, 2014
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О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ З ПРОБЛЕМ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ,
СКЛЕРОМИ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА НОВОУТВОРІВ ЛОР-ОРГАНІВ
Дисертаційні роботи оториноларингологи
Тернопільщини почали захищати з 1962 р. За
період з 1962 по 2012 рр. захищено 17 дисертацій (14 кандидатських і 3 докторські) з актуальних проблем оториноларингології: гострого і
хронічного середнього гнійного отиту; тимпанопластики; деформації перегородки носа, хронічного гнійного верхньощелепного синуситу;
хронічного тонзиліту, склероми верхніх дихальних шляхів та новоутворів ЛОР-органів. В цьому повідомленні наводиться аналіз дисертаційних робіт з проблем хронічного тонзиліту, склероми верхніх дихальних шляхів та новоутворів
ЛОР-органів. Аналіз дисертаційних робіт з проблеми гострого і хронічного середнього гнійного отиту опублікований в 2013р. в «Журналі
вушних, носових і горлових хвороб» (№5-с)
(Г.С. Протасевич, О.І. Яшан), з проблеми тимпанопластики – в 2014р. в «Журналі вушних,
носових і горлових хвороб» (№3-с) (О.І. Яшан,
Г.С. Протасевич, І.В. Мальована). Проблема
хронічного тонзиліту розглядалась в двох дисертаційних роботах: асистентки кафедри оториноларингології Тернопільського медичного інституту А.Ф. Масик і заочного аспіранта кафедри оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту Д.В. Берегового (з
Волочиської центральної районної лікарні Хмельницької області). А.Ф. Масик досліджувала
цю проблему з 1960 р. Зокрема, вона вивчила
різні показники крові при хронічному тонзиліті:
білковий склад крові, вміст антигіалуронідази і
С-реактивного білка в сироватці крові, вміст
антилейкоцитарних і антитромбоцитарних антитіл в сироватці крові, імунологічні показники
сироватки крові, біохімічні зміни сироватки
крові. Доведено ефективність застосування галаскорбіну в доопераційний період при тонзилектомії для нормалізації згортання крові і обміну вітамінів С і Р, укріплення стінки капілярів
і профілактики паренхіматозних кровотеч та
доцільність призначення цього препарату після
тонзилектомії для стимуляції репаративних
процесів в тонзилярних ямках, враховуючи його
десенсибілізувальну і протизапальну дію. Матеріали своїх досліджень А.Ф.Масик опублікувала
в ряді наукових праць і описала в кандидатській
дисертації «Некоторые иммунобиохимические
показатели крови у больных хроническим тонзиллитом», яку захистила в 1967р.
Д.В. Береговий запропонував прополісновоскову пасту для лікування хворих на хроніч-
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ний тонзиліт шляхом введення її в лакуни піднебінних мигдаликів. Доведена перевага цієї
пасти перед антибіотико – парафіновими пастами, які застосовуються деякими спеціалістами
для лікування хронічного тонзиліту. З питання
використання прополісно – воскової пасти в
терапії хронічного тонзиліту Д.В. Береговий
опублікував кілька наукових статей і в 1988р.
захистив кандидатську дисертацію «Прополисно – восковая паста в лечении хронического тонзиллита». Після захисту кандидатської дисертації кандидат медичних наук Д.В. Береговий
поїхав працювати оториноларингологом в Волочиську центральну районну лікарню Хмельницької області.
Проблема склероми верхніх дихальних
шляхів розглядалась в одній дисертаційній роботі. І належить вона асистенту кафедри оториноларингології Тернопільського державного
медичного інституту Є.І. Туровичу. Назва цієї
дисертації «Дыхательные движения и легочный
газообмен у больных склеромой». Вона захищена в 1962р. До речі,це була перша дисертація,
захищена оториноларингологами Тернопільщини, тобто початок дисертаціям на Тернопільщині. Проблемою склероми верхніх дихальних
шляхів Є.І. Турович займався з 1958 р. зокрема,
він запропонував кисневу терапію хворих на
склерому. Свої дослідження Є.І. Турович опублікував в кількох наукових статтях і в названій
дисертації. Науковий ступінь доцента він отримав в 1964 р. З 1964 по 1966 рр. доцент Є.І. Турович обіймав посаду завідувача кафедри оториноларингології Тернопільського державного
медичного інституту, після чого перейшов на
практичну роботу оториноларингологом.
Новоутвори ЛОР – органів розроблялись
доцентом кафедри оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту імені академіка І.Я. Горбачевського (нині Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського) П.В. Коваликом, практикуючим оториноларингологом Тернопільської обласної комунальної дитячої клінічної лікарні В.Я.
Бендерою та практикуючим оториноларингологом Тернопільської обласної клінічної лікарні
(нині Університетська лікарня) О.В. Говдою. Так,
П.В. Коваликом з 1985 р. проводились дослідження з проблеми новоутворів вуха. Зокрема,
отримано нові дані щодо ранньої діагностики
доброякісних і злоякісних новоутворів вуха.
Вперше розроблено методику реінервації лицеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

вого нерва, ушкодженого пухлинним процесом у
вусі. Результати дослідження П.В. Ковалика опубліковані в багатьох наукових працях і в трьох
патентах на винахід України. За матеріалами виконаної роботи П.В. Коваликом в 1995 р. захищена докторська дисертація «Діагностика і лікування пухлин вуха: Клініко – морфометричне
дослідження». Вчене звання професора він отримав в 2001 р. В 2000 – 2006 рр. П.В. Ковалик
працював завідувачем кафедри оториноларингології, офтальмології і стоматології Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського (Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського).
Нині він – - професор кафедри оториноларингології, офтальмології, та нейрохірургії Тернопільського державного медичного університету імені
І.Я. Горбачевського.
В.Я. Бендера займався проблемою судинних новоутворів вуха. Він опублікував ряд наукових статей з цієї проблеми і в 2005 р. захистив
кандидатську дисертацію «Сосудистые опухоли
уха: Клиника, диагностика, лечение». Після захисту кандидатської дисертації він працював
оториноларингологом Тернопільської обласної
комунальної дитячої клінічної лікарні. Нині кандидат медичних наук В.Я. Бендера знаходиться
за кордоном. О.В. Говдою з 1996 р. проводились
дослідження стосовно мікробної флори гортані і

її чутливості до антибіотиків і згідно одержаних
антибіотикограм вивчена можливість раціонального використання відповідних антибіотиків
для профілактики гнійних ускладнень шляхом
створення бактерицидних концентрацій у тканинах, що підлягають бактерійній контамінації
під час хірургічного лікування хворих на рак
гортані. Матеріали цих досліджень знайшли
відображення в ряді наукових статей і в кандидатській дисертації «Профілактика гнійних
ускладнень при лікуванні хворих на рак гортані», захищеній в 2001 р. Нині кандидат медичних наук О.В. Говда – обласний сурдолог.
Таким чином, оториноларингологи Тернопільщини захистили 6 дисертацій (5 кандидатських і 1 докторську) з проблем хронічного
тонзиліту (2 дисертації), склероми верхніх дихальних шляхів (1) та новоутворів ЛОР - - органів (3 дисертації), внісши вагомий вклад в лікування хронічного тонзиліту, склероми верхніх
дихальних шляхів та новоутворів ЛОР – органів
(вуха і гортані). З них 3 дисертації захищені
практикуючими оториноларингологами, 2 асистентами кафедри оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту і 1
доцентом кафедри офтальмології і оториноларингології Тернопільського державного медичного інституту імені академіка І.Я. Горбачевського.
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О.І. ЯШАН, І.В. ХОРУЖИЙ, В.Г. КОРИЦЬКИЙ, Л.Р. ДОБОЩУК, П.М. БАГРІЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, СТОРОЖИНЕЦЬ, УКРАЇНА)
АЕРОЗОЛЬ БІОПАРОКС В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ
ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ангіна – це гостре інфекційне захворювання організму, при якому місцеві гострозапальні явища виражені у лімфаденоїдній тканині
горла (головним чином в піднебінних мигдаликах). Тому під терміном “ ангіна ” розуміють
ангіну піднебінних мигдаликів. Захворюваність
населення ангіною доволі висока: серед дітей
вона становить більше 6 %, а серед дорослих –
4-5 % (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский,
1978). Розрізняють ангіни первинні і вторинні.
Серед первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Фолікулярна ангіна перебігає тяжче від катаральної і
дещо легше від лакунарної. Для лікування фолікулярної ангіни застосовуються різні засоби
загальної і місцевої дії. Ми застосували аерозоль
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2014

Біопарокс для місцевого лікування фолікулярної
ангіни у дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 20 дітей, що страждали на фолікулярну ангіну, віком від 7 до 17
років. Діти або їх батьки скаржились, що у дитини відмічається головний біль, підвищення температури тіла в межах 38,3-39,4 ºС, сильний біль
в горлі при ковтанні. Нерідко відмічались ірадіація болю у вухо, підвищена салівація. При фарингоскопії відзначались розлита гіперемія і інфільтрація м’якого піднебіння і піднебінних дужок,
збільшення і гіперемія мигдаликів, наявність на
їх поверхні жовтавих чи жовтаво-білих крапок
(нагноєних фолікулів мигдаликів). В мазках із
носа і горла паличок Лефлера не виділено. Діти
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були розподілені на дві групи: основну (10 дітей) і
контрольну (10). Групи були співставлені за віком
і перебігом захворювання. Діти основної групи
отримували аерозоль Біопарокс і загальне протизапальне лікування, контрольної – полоскання
горла розчином фурациліну 1:5000 і загальне протизапальне лікування. Аерозоль Біопарокс призначався дитині 4 рази на день по 2 інгаляції через
рот і 1 інгаляції в кожний носовий хід.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми або
їх батьками, фарингоскопічна картина та показники температури тіла. При аналізі результатів
лікування відзначено більш інтенсивний регрес
симптомів ангіни у дітей основної групи. Скарги на головний біль, сильний біль в горлі при
ковтанні у дітей, що приймали аерозоль Біопарокс і загальне протизапальне лікування, поступово зникли через 5 – 6 днів у більшості (8) дітей. Решта 2 дітей відмічали зменшення неприємних відчуттів у горлі. Фарингоскопічна кар-

тина вказувала на позитивний перебіг захворювання: зникли розлита гіперемія і інфільтрація
м’якого піднебіння та піднебінних дужок, збільшення і гіперемія мигдаликів, нагноєні фолікули мигдаликів. Температура тіла нормалізувалась у всіх дітей. В контрольній групі позитивний ефект наставав до 9 – 10-го дня лікування.
Стерпність аерозолю Біопарокс у всіх дітей була
доброю, за винятком трьох, у яких спостерігались сухість в роті і покашлювання. Алергійних
реакцій не спостерігалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування аерозолю Біопарокс в місцевому лікуванні фолікулярної ангіни у дітей значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Аерозоль Біопарокс добре
переноситься дітьми, рідко має побічну дію, що
дає підставу рекомендувати його для місцевої
терапії дітей, хворих на фолікулярну ангіну. Аерозоль Біопарокс може поповнити арсенал засобів, що застосовуються в місцевому лікуванні
фолікулярної ангіни у дітей.
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О.І. ЯШАН, І.В. ХОРУЖИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ В КЛІТИНАХ КОРТІЄВОГО ОРГАНА
ПРИ ГОСТРОМУ СЕРЕДНЬОМУ ОТИТІ
Серед різних ускладнень гострого отиту,
що відомі сучасній науці, до 60 % випадків розвивається гостра сенсоневральна приглухуватість, а близько 12 % захворівших у майбутньому страждають на сенсоневральну приглухуватість.
Метою нашого дослідження було дослідити ультрамікроскопічні зміни у внутрішньому
вусі у тварин хворих нагострий середній отит
(ГСО).
Моделювання ГСО та гістологічне дослідження завитки внутрішнього вуха проводилось
на лабораторних тваринах – мурчаках (30 тварин), маса тіла яких була в межах 200-250 г.
Частину отриманого матеріалу використали для гістологічного дослідження методом
світлової мікроскопії, з частини виконували напівтонкі зрізи методом Хайята і при виявленні
ознак патології проводили ультратонкі зрізи для
дослідження на електронному мікроскопі.
В контрольній групі, площа ядра зовнішніх волоскових клітин була 41,27±4,21 мкм,
площа цитоплазми - 242,34±8,56 мкм, ядерно
цитоплазматичне співвідношення - 5,87±2,03. У

тварин хворих на ГСО площа ядра зовнішніх
волоскових клітин була 36,34±3,41 мкм, площа
цитоплазми - 223,45±7,94 мкм, ядерно цитоплазматичне співвідношення - 6,14±2,33.
Виявленізміни у волоскових клітинах Кортієвого органа тварин хворих на ГСО можна
охарактеризувати як рання стадія апоптозу
(зменшення в об’ємі клітини, зморщення ядра),
що згідно літературних даних піддається лікуванню.
При огляді зображення на електронній
мікрофотографії звертали увагу на клітини,
огранели клітин, а також міжклітиннізв’язкив
Кортієвомуоргані.
Виявлені ознаки конденсації хроматину,
поділ ядра на кілька частин, дегенерація клітинних органел із збереженням їх зовнішньої мембрани, можна охарактеризувати як пізня стадія
апоптозу.Виявлено також стаз еритроцитів в
судинах Кортієвого органа, а міжклітинні
зв’язки характеризувались наявністю включень
між клітинами, що можуть порушувати транспорт поживних речовин і виведення продуктів
розпаду.

© О.І. Яшан, І.В. Хоружий, 2014
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