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М АТЕРІАЛИ
ЩОРІЧНОЇ ТРАДИЦІЙНОЇ ВЕСНЯНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО ТОВАРИСТВА
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ

«ФАРМАКОТЕРАПІЯ ТА ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ
ЛІКУВАННЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ»
Р.А. АБЫЗОВ, В.Р. АБЫЗОВ (КИЕВ, УКРАИНА)
ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЛУЧЕВОГО ОТЁКА
ЛОР-ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Значение и эффективность лучевой терапии (самостоятельной и комбинированной) у
больных со злокачественными новообразованиями верхних дыхательных путей неоспоримо, поскольку свыше 70% ЛОР-онкологических больных подвержены лучевому влиянию. К сожалению, значительный лечебный эффект терапии
приводит к развитию побочного эффекта – лучевые реакции со стороны тканей, окружающих
опухолевой очаг. К ранним лучевым поражениям
относят патологические процессы, возникающие
во время или в ближайший период после лучевой
терапии. Среди местных реакций в зоне верхних
дыхательных путей (носа, глотки) отмечается
лучевой отек слизистой оболочки носовой полости как изолированно, так и в сопровождении радиоэпителиита (более 90% всех местных лучевых
поражений). Лучевой отек предопределяет затрудненное носовое дыхание, ощущение сухости
в горле и в носу, маскирует опухолевый очаг,
может привести к развитию эрозивного кровотечения, фиброза, язвы слизистой оболочки носа,
хондроперихондрита гортани.
Своевременная диагностика и адекватное
лечение облегчают самочувствие больного, позволяют эндоскопическим путем наблюдать за
опухолевым очагом, предотвращают развитие
тяжелых лучевых поражений.
Для изучения хода лучевой реакции слизистой оболочки носа и оценки предложенного
нами лечения (комбинация флавоноида кверцетина и назальной ирригации гипертоническим
раствором океанической воды – спреем
«Квикс») в ЛОР-отделении КУ КОС «Киевская
областная клиническая больница», основной
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базе кафедры оториноларингологии НМАПО
имени П.Л. Шупика, находились под наблюдением 20 больных со злокачественными опухолями полости носа, околоносовых пазух, носо- и
ротоглотки в стадиях Т2, Т3, Т4, N0-1, М0, в
возрасте 46-76 лет, получавших лучевую терапию, как самостоятельный метод, так и в комбинации с хирургическим, химиотерапевтическим лечением. Эти больные составляли основную группу, к которой применяли предложенное нами лечение. Изолированный лучевой отек
наблюдался только у двух больных, у других
пациентов он сопровождался острым радиоэпителиитом.
Контрольная группа составляла 26 пациентов соответствующего возраста, локализации
и стадий злокачественного процесса, которые
получали традиционные методы лечения (жировые аппликации, этоний, террилитин).
Во время лучевого лечения всем больным
проводили эндоскопическое исследование, проводился морфологический анализ биопсийного
материала с определением гистологического диагноза. Морфологическая структура опухолей у
больных основной и контрольной групп состояла, в большинстве случаев, из плоскоклеточного
ороговевшего и неороговевшего рака. Только в
двух случаях в каждой группе наблюдали низкодифференцированные раки. Контроль состояния
опухолевого очага при возникновении лучевых
реакций проводили с помощью ультразвуковых
томографов Sonolayer SAL-35А (Tochiba) в режиме реального времени.
Для оценки терапевтического эффекта
примененной терапии брали мазки–отпечатки со
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слизистой оболочки полости носа. Статистическая обработка клинических критериев проводилась методами вариационной статистики с
определением
параметрического
критерия
Стьюдента.
Главными клиническими проявлениями
местной лучевой реакции в обеих группах пациентов были: затрудненное носовое дыхание, сухость в носу, ощущение постороннего тела, нечастое чиханье, головная боль. Эндоскопический осмотр полости носа определял гиперемию
слизистой полости носа, отек носовых раковин,
которые появлялись через 9-12 дней от начала
терапии (в количестве углубленных доз диапазона 18-25 Гр). В мазках-отпечатках встречались комплексы десквамированных эпителиальных клеток, в цитоплазме которых обнаруживались бактерии, лейкоциты. Применялась ультразвуковая диагностика (эхогроафия), поскольку
отек слизистой оболочки значительно затруднял
идентификацию опухолевого очага и определение параметров новообразований.
В процессе терапии лучевых поражений
больные отмечали улучшение общего состояния, было достигнуто устранение болевого синдрома и восстановление нормального носового

дыхания. В мазках-отпечатках слизистой оболочки полости носа наблюдалось уменьшение
количества клеток плоского эпителия и увеличение числа сегментно-ядерных лейкоцитов.
У больных контрольной группы, получавших традиционную терапию, исчезновение
признаков лучевой реакции происходило через
28,02±2,32 суток, в то время как у пациентов
основной группы, получавших лечение комбинацией кверцетина и инсталляциями спрея назального «Квикс», этот срок составлял
11,56±0,91 суток. Также количество больных,
которым было прекращено лучевое лечение, а
также среднее количество дней перерыва лечения у лиц основной группы оказалось значительно меньше по сравнению с показателями
контрольной группы.
Таким образом, лечебный эффект проведенной терапии был наиболее выражен у больных основной группы, которые при терапии
острого лучевого отека, сопровождавшегося
катаральным радиоэпителиитом верхних дыхательных путей, получали патогенетическую терапию в виде комбинации флавоноида кверцетина и гипертонического назального спрея
«Квикс».

© Р.А. Абызов, В.Р. Абызов, 2014

О.Г. АВРУНИН, Ю.М. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ
РИНОМАНОМЕТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Физиологическое носовое дыхание создает оптимальные условия для функционирования
всех систем организма. Изменения, а тем более
нарушения аэродинамики воздушного потока в
полости носа закономерно приводят и к нарушению его функций. Возникающие расстройства играют ведущую роль в этиологии и патогенезе большинства заболеваний носа и околоносовых пазух.
При изучении состояния носового дыхания используются как качественные, так и количественные методы регистрации его характеристик. Среди обширного многообразия видов исследования риноманометрия является
наиболее распространенным методом оценки
дыхательной функции носа (Артемьев М.Е.,
2008; et al., 2008; Hirschberg A., 2002). Она широко применяется для оценки эффективности
консервативного (Крюков А.И., Гурбанов Ф.А.,
2007) и хирургического лечения заболеваний
носа (Мезенцева О.Ю., Пискунов В.С., 2004;
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Егоров В.И. и соавт., 2006; Казакова Э.Ю. и
соавт., 2006; Пальчун В.Т. и соавт., 2006; Русецкий Ю.Ю. и соавт., 2007). Также она стала
достаточно убедительной основой для изучения физиологических закономерностей носового цикла (Козлов В.С. и соавт., 2002; Huang
Z.L. et al., 2002;).
Для объективизации клинических данных
при проведении исследования необходимо соблюдение ряда технических условий. Одним из
наиболее важных является получение суммарной оценки показателей обеих половин носа.
Разработанный нами и используемый в
клинической практике компьютерный риноманометр для тестирования носового дыхания с
блоком перепадно-расходных характеристик
(КРМ типа ТНДА-ПРХ) позволяет регистрировать расход воздуха и соответствующий перепад
давления в носовой полости при дыхании.
Количественная оценка риноманометрических показателей (расхода воздуха, перепада
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давления, аэродинамического носового сопротивления, пневматической мощности дыхания и
т.д.) производится путем сопоставления их со
значениями условной нормы. Значительные индивидуальные различия, имеющиеся у здоровых
людей, вынуждают, как правило, использовать
не общую среднюю оценку того или иного показателя, а учитывать пол, возраст и физиологические особенности индивидуума.
Несмотря на обилие публикаций, связанных с использованием риноманометрии особенно в последние годы, данный метод достаточно
редко используется в клинической практике.
Это связано с методическими погрешностями,
присущими функциональным методам диагностики, которые приводят к снижению достоверности измеряемых показателей и низкой повторяемостью результатов.
На основе собственного опыта, полученного в результате тестирования носового дыхания более чем у 300 пациентов, можно выделить
следующие основные методические ошибки,
которые затрудняют диагностику или полностью приводят к отсутствию достоверных данных при риноманометрическом исследовании:
1. При повышенном содержании носового
секрета в носовой полости происходит значительная расфазировка между сигналами давления и расхода в дыхательном цикле, что в свою
очередь, затрудняет как автоматическое, так и
интерактивное определение действующих значений измеряемых величин. Соответственно,
таким больным перед проведением исследования показана эвакуация содержимого полости
носа.
2. Неплотное прилегание маски приводит
к существенному снижению показателя расхода
воздуха. При этом необходимо подбирать маску, обеспечивающую полную герметичность
соединения в месте ее прилегания к лицу пациента.

3. Недостаточно плотное захватывание загубника, приводящее к утечке воздуха между
ним и губами пациента, или приоткрывание рта
– «утечка» воздуха из углов рта при задней риноманометрии, существенно снижает перепад
давления в носовой полости. Необходимо предусмотреть тонкий мундштук и соответствующий плотный эластичный обтуратор.
4. Закрытие выходного отверстия мундштука языком в ротовой полости при задней
риноманометрии или сильное сжатие мундштука зубами или губами (при его излишней гибкости) приводит к искажению значений перепада
давления в носовой полости (как правило, в сторону уменьшения показателя). Необходимо предусмотреть жесткий мундштук и визуально контролировать в реальном времени измерение
давления.
5. При форсированной риноманометрии
неправильно организованный дыхательный маневр не приведет к развитию большой пневматической мощности. Целесообразно рекомендовать больному при дыхании максимально форсировать только цикл вдоха, а выдох сделать
более плавным. Соответственно, при возникновении кашля или других непроизвольных действиях в момент выполнения дыхательных маневров должны быть проведены повторные измерения.
6. Для определения потенциальных возможностей носовой полости, связанных с архитектоникой костно-хрящевых структур, целесообразно проводить форсированную заднюю риноманометрию при предварительном введении в
полость носа сосудосуживающих препаратов.
Анализ приведенных источников методических погрешностей и рекомендации для их
устранения позволят в дальнейшем повысить
повторяемость результатов тестирования носового дыхания и избежать грубых промахов при
проведении риноманометрической диагностики.

© О.Г. Аврунин, Ю.М. Калашник, 2014

Н.В. АЛЕКСАНДРУК, В.І. ПОПОВИЧ, В.М. РИЖИК, П.Ф. ДУДІЙ, Н.М. КУДЕРСЬКА,
І.О. КОЗОРІЗ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
СЛУХОВА ТА ВЕСТИБУЛЯРНА ФУНКЦІЯ У ПАЦІЄНТІВ
З ОСТЕОПОРОТИЧНИМИ СТАНАМИ
За останні роки увагу багатьох дослідників привертає проблема остеопорозу. Патогенетично значущим етапом формування
остеопорозу є розвиток вторинного або тре-
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тинного гіперпаратиреозу, який утворюється
внаслідок порушення обміну кальцію, фосфору та вітаміну D. Остеопоротичні зміни розвиваються не тільки у великих кістках, а й у кісЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

тках черепа, в тому числі й скроневих кістках
та їх внутрішніх структурах (лабіринт, слухових кісточках), які беруть безпосередню
участь у функціонуванні периферичних відділів слухового аналізатора. Екстраоссальні кальцинати та фосфати відкладаються у стінці
судин, міокарді, м'яких тканинах, викликаючи
незворотні судинно-склеротичні та ішемічні
зміни багатьох органів і тканин. Порушення
слухової функції спостерігається по змішаному типу (як кондуктивний так і сенсоневральний компоненти), а, також, спостерігається
вестибулярні ураження.
Метою нашої роботи є вивчення стану
слухової та вестибулярної функцій у хворих із
остеопорозом.
Обстежено 65 хворих віком від 20 до 70
років.
Вміст кальцію становив від 1,80 до 2,2
ммоль/л ±0,15 ммоль/л ( норма – 2,25-2,75
ммоль/л); фосфору – 1,32-1,42 ммоль/л
±0,08ммоль/л (0,75-1,60 ммоль/л); лужна фосфатаза – від 2105 до 3070 ммоль/лсек ±54
ммоль/лсек (740-2290 ммоль/лсек); паратгормон
– від 650 до 750 ±23 нг/мл (15-60 нг/мл).
Підвищений рівень паратгормону це пряме свідчення гіперпаратиреозу та виявляється
майже у 100% даних.
За даними комп'ютерної денситометрії
мінеральна щільність кісткової тканини відповідає остеопоротичним змінам. Втрата кісткової
маси становить 41 – 45% у 30 хворих (46%) та
22 -30% у 35 хворих (54%).

Зростання частоти рентгенологічних симптомів ураження кісткової тканини залежить від
тяжкості остеопоротичного процесу.
Явища остеопорозу проявлялись у 34
(47,9%) осіб на вершинах пірамід скроневих
кісток, у кістках основи черепа (кистозні зміни).
Зміни в кістковій капсулі півколових каналів
спостерігались у 62 (87,3%) пацієнтів із гіперпаратиреоїдними остеопоротичними станами. У
частини хворих (8 осіб – 25,4%) спостерігалось
ураження кісткового каналу лицевого нерва.
Спостерігалось звуження виходу внутрішнього
слухового проходу у 18 (25,4%) обстежених, за
рахунок бульозних поротичних стінок пірамід
скроневих кісток. У більшості випадків (59 осіб
– 83,1%) спостерігався остеосклероз або остеопороз ланцюжка слухових кісточок.
При остеопорозі в кістковій капсулі внутрішнього вуха добре видно осередки порозу та
склерозування кісткової тканини. При цьому
кісткову капсулу внутрішнього вуха оточує зона
розрідження кісткової речовини. Такі зміни спостерігалися в 47 (66,2%) осіб. Склеротичні зміни
виявлені ретрофенестрально в ділянці завитка,
півколових каналів, які є асиметричними на фоні поширеного присінка та овального вікна спостерігалися в 53 (74,6%) пацієнтів із гіперпаратиреоїдною остеодистрофією. Щільність кісткової тканини перевищувала норму в 1,5 рази.
Отже, вивчення змін слухової та вестибулярної функції на фоні остеопорозу у пацієнтів
може дозволити розробити ранні методи профілактики остеопорозу кісток черепа.

© Н.В. Александрук, В.І. Попович, В.М. Рижик, П.Ф. Дудій, Н.М. Кудерська, І.О. Козоріз, 2014

В.Н. АНДРЕЕВ, В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОЗОЛЯ ДЕКАСАНА
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ГАЙМОРОЭТМОИДИТОВ
Лечение хронических синуситов строится
на использовании антибиотиков и лекарственных препаратов, действующих на главные звенья патологического процесса в поражённом
синусе (В.Л. Бородулин, 2005).Одной из составляющих такого лечения является создания высоких концентраций лекарственного средства
непосредственно в очаге воспаления. Известно,
что всасывание медикаментов через слизистую
оболочку дыхательных путей происходит гораздо быстрее, чем через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта (Г.Н. Кареткина,
2009). Действие лекарства проявляется непоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

средственно как при его всасывании слизистой
оболочкой (резорбтивное действие), так и за
счёт действия на рефлексогенные зоны верхних
дыхательных путей (А.А. Сухарев, 2010).
Целью исследования являлось определение клинической эффективности применение
аэрозоля декасана в комплексной терапии больных хроническим гаймороэтмоидитом.
Материалы и методы исследования.
Исследовали пациентов обоего пола в возрасте
от 41 до 67 лет, лечившихся в ЛОР-отделении
по поводу хронического гнойного гаймороэтмоидита. В исследование было включено при-
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мерно равное количество мужчин и женщин (21
и 25).
У всех поступивших изучали анамнез,
данные риноскопии, ринопневмометрии, а также стандартные клинические обследования.
Верхнечелюстные синусы пациентам дренировали и ежедневно промывали физиологическим
раствором.
Больные были распределены случайным
методом на две группы, сопоставимые по полу,
возрасту и выраженности заболевания. Пациенты основной группы (n=22) получали базисную
терапию:цефпотек200 дважды в сутки в течение
недели, секретолитические и противовоспалительные препараты, носовые солевые ирригации. Кроме того, они проходили аэрозольтерапию декасаном при помощи небулайзера в течение 7 мин 2 раза в день. На курс – 14 процедур.
Больные контрольной группы (n=24) получали только базисную терапию.
Об эффективности лечения судили по
уменьшению болевого синдрома, улучшению
самочувствия, нормализации данных общеклинических исследований. Оценивали также динамику назальных показателей: прекращение
ринореи, восстановление носового дыхания,
нормализация риноскопической картины и показателей мукоцилиарного транспорта (на основе сахаринового теста). В конце лечения выпол-

няли контрольное рентгенологическое обследование.
Результаты и их обсуждение. На фоне
применения небулайзерной аэрозольтерапии
декасаном у 72,7% пациентов основной группы
отмечено быстрое регрессирование основных
симптомов заболевания уже в первые четверо
суток лечения. Восстановление обоняния, исчезновение заложенности носа, прекращение
насморка отмечены у пациентов основной группы соответственно на 5,2±0,3, 7,2±0,5 и 9,1±0,4
день. У больных контрольной группы эти изменения наблюдались на 6,9±0,6, 8,3±0,4 и
10,3±0,5 сутки, соответственно (р<0,05). Средние сроки нормализации тела у них составили
3,0+0,6 дня, в то время как у пациентов контрольной группы 4,2±0,7. Клиническое улучшение к 10-му дню отмечено у 95,5 % больных
основной группы и у 87,5 % контрольной
(р<0,05). У пациентов, принимавших аэрозольную терапию показатели мукоцилиарного
транспорта нормализовались к 9-10-му дню, в
контрольной группе – к 11-12-му дню. Побочных явлений при применении аэрозоля декасана
мы не наблюдали.
Вывод. Применение небулайзерной аэрозольтерапии декасаном является эффективной
составляющей комплексного лечения пациентов
с хроническим гаймороэтмоидитом.

© В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут, 2014

А.В. АНДРЕЕВ, С.М. ПУХЛИК, Б.А. НАСИБУЛЛИН, И.К. ТАГУНОВА, К.Г. БОГДАНОВ
(ОДЕССА, УКРАИНА)
КРИОДЕСТРУКЦИЯ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ, РЕПАРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Воспалительные процессы полости рта
сопровождаются изменениями иммунологической реактивности, проявлениями вторичного
иммунодефицита, деструктивными процессами
с выходом тканевых аутоантигенов, которые
чреваты развитием аутоиммунных реакций по
отношению к этимаутоантигенам, что объясняет
обнаружение в крови и слюне тканевых антигенов, аутоантител к ним, иммунных комплексов.
Последнее время наблюдается тенденция
щадящего отношения к составляющим лимфаглоточного кольца Пирогова. Это порождает поиск новых высокотехнологических способов
редукции воспалительно-изменённых тканей с
применением ультразвукового, лазерного, радиочастотного, криохирургического методов
воздействия.
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Целью работы было изучение состояния
раны непосредственно в послеоперационном и
отдаленном периоде, особенностей ранозаживления, динамики иммунологических показателей при разных способах воздействия на патологически изменённую ткань язычной миндалины.
Для обследования макроскопически выделены пациенты с диффузным разрастанием
лимфоидной ткани язычной миндалины; увеличением части миндалины, наличием сосочковых
разрастаний и кист миндалины.
Для редукции ткани применялись различные технические решения, основным отличием
которых был способ разрушения ткани:
- инструмент, предусматривающий разрез, коагуляционный эффект на мелкие сосуды,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

что улучшает непосредственное состояние раны
(тепловая денатурация белковых компонентов
ткани, частичное изменение биологической активности, а, следовательно, и антигенных
свойств патологически изменённой ткани), что
минимизирует травматизацию тканей, способствует сопоставлению краёв разреза при наложении швов, сокращает восстановительный период (от 3-4 дней до одной недели);
- криохирургическое воздействие, которое
не предполагает разреза тканей и тепловой денатурации белков. Криоповреждение связано с
осмотическим шоком клетки, глубоким локальным охлаждением ткани до сверхнизких температур, нарушением обменных процессов, механическим повреждением стенок клетки, фрагментацией клетки с сохранением её антигенных
свойств. Ранозаживление после криовоздействия менее стремительно, не предполагает образование рубца, репарация слизистых оболочек
происходит с практически полным восстановлением их структурных характеристик, без образования глубокого тканевого дефекта.
Динамика антителообразования к ткани
язычной миндалины. До начала лечения антитела к язычному антигену были обнаружены в
крови 79,3% больных, а в ротоглоточном секрете у 34,5% обследованных. При лечении с ис-

пользованием коагуляционно – режущего инструмента на 10-е сутки частота выявления антител в обеих средах снижалась, но через 6 месяцев антитела обнаруживались с такой же частотой что и до начала лечения. На 10-е сутки после криовоздействия продукция антител возрастала в ответ на поступление новых порций антигена, но к 30-м суткам прекращалась практически у всех пациентов. Это также соответствует
прекращению антигенной стимуляции антителообразования. Эффект сохранялся при обследовании через 6 месяцев.
Таким образом, методики, сопровождающиеся разрезом, коагуляцией тканей эффективны, если основной задачей является удаление
массы ткани, создание тканевого дефекта, быстрого ранозаживления с коротким послеоперационным периодом. Криохирургия предполагает
более продолжительный восстановительный
период, в течение которого происходит длительный контакт всего организма с деструированной, но не изменившей свою биологическую
активность тканью с последующей наработкой
специфического иммунного ответа к этой ткани,
следовательно, лучшими показателями в отдалённом периоде, что позволяет рекомендовать
криохирургический метод при выборе лечения
заболеваний с аутоиммунным компонентом.

© А.В. Андреев, С.М. Пухлик, Б.А. Насибуллин, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, 2014

С.В. АНДРЕЕВ, М.С. ЧЕРНЯВСКАЯ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПОСЛЕ ПОДСЛИЗИСТОЙ РЕЗЕКЦИИ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Искривление носовой перегородки может
возникать после травмы в связи со смещением
костно-хрящевых структур полости носа или
вследствие аномалий развития лицевого скелета, когда происходит отставание в росте свода и
дна носа.
В последние годы операции на перегородке носа получают все большее распространение в
практике отоларинголога. Помимо основных показаний этого вида вмешательств с восстановлением носового дыхания, подслизистая резекция
носовой перегородки имеет большое значение в
обеспечении эндоназальных операций, слезовыводящих путях, орбите, гипофизе, переднем отделе основания черепа (Г.З. Пискунов, 2009; А.С.
Лопатин, М.В. Шарайко, 2012).
Эффективность оперативных вмешательств полости носа зависит не только от тактики и техники, а и от адекватного ведения поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

слеоперационного периода (Плаксивый О.Г. и
соавт., 2008). Поэтому в ранней послеоперационный реабилитации больных важным моментом является уменьшение воспалительного процесса, болевого синдрома, нормализация мукоцилиарного клиренса (С.К. Боенко, Д.С. Боенко,
2003; Д.А. Зинченко, 2007; С.К. Боенко, 2009;
И.А. Талалаенко и соавт., 2010)
Целью данного исследования являлось
изучение возможности применения фонофореза
препарата Ремисид у больных после подслизистой резекции носовой перегородки. Ремисид
относится к фармакотерапевтической группе
противовоспалительной терапии группы нестероидных препаратов. Основным компонентом
данного препарата является димексид, который
способствует более глубокому проникновению
в ткани организма основных составляющих
препарата.
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Димексид обладает противовоспалительным, анальгетическим, антисептическим и фибринолитическим действием, способствует проникновению через биологические барьеры и
транспортировать лекарственные препараты.
Кроме этого, препарат обладает криопротекторными, антимутагенными, антиаллергическими свойствами, усиливает регенерацию,
снижает порог антибиотикорезистентности
(М.П. Будёная, 1983), предупреждает некротизацию тканей (А.Л. Алебьева, 1980).
Предложенная методика заключалась в
следующем, больные после подслизистой резекции носовой перегородки в послеоперационном периоде получали фонофорез с 1% гелем
Ремисида на скаты носа по 5 минут 7 дней. Нами прооперировано 52 больных в возрасте 18-58
лет по поводу искривления носовой перегородки с различными формами хронического ринита. В контрольную группу (25 больных) вошли
пациенты, которые в послеоперационном периоде получали фонофорез с 1% гелем Ремисида. В основную группу (27 больных) входили
пациенты, которые получали традиционно терапию (антибиотики, анальгетики, топические
деконгестанты, физиолечение).
Анализ результатов обследования и лечения проводится по 5-бальной шкале. В процессе
лечения оценивалась динамика клинических сим-

птомов (головная боль, заложенность носа, выделения из носа) и объективная картина (гиперемия
слизистой носа, отек, наличие отделяемого).
Проведенные исследования показали, что
у 25 (93%) больных, пролеченных традиционным методом через 1-2 часа после операции
возникла необходимость в дополнительном
применении анальгетиков сразу на второй день,
в первой группе у 3 (12%). Сразу к 3-му дню
лечения в контрольной группе больных отмечено улучшение носового дыхания у 19 (71%).
Заложенность носа составила (2,18), выделения
(1,9) гиперемия слизистой (2,5), отек (1,25). Во
второй группе больных, пролеченных традиционным методом лечения, улучшение носового
дыхания наступило только у 14 (56%) больных
на 5 день, соответственно заложенность носа
составила (3,34), выделения (3,3), гиперемия
слизистой носа (3,2), отек слизистой полости
носа (2,28).
Выводы
Назначение фонофореза 1% геля Ремисида у больных после подслизистой резекции носовой перегородки, позволяет уменьшить болевой синдром в послеоперационном периоде,
способствовать улучшению физиологических
функций носа и повышает качество лечения.
Метод прост в применении и может широко
применяется в практической отоларингологии.

© С.В. Андреев, М.С. Чернявская, 2014

Ю.М. АНДРЕЙЧИН, І.В. ХОРУЖИЙ, О.В. МАЦЬКЕВИЧ, В.Г. КОРИЦЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ДЕЯКІ ПИТАННЯ СИНУСИТІВ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини стосовно деяких питань синуситів. Раніше
такий аналіз не проводився. Публікації з цього
питання оториноларингологами Тернопільщини
розпочались з 1998 року. За період з 1998 по
2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини
по деяких питаннях синуситів опубліковано 9
наукових робіт, що становить 0,81% від загаьного числа (1102) публікацій наукових праць оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в журналах: “Журнал вушних, носових і горлових хвороб” (м. Київ), “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”
(м. Тернопіль), “Ринологія” (м. Київ), “Lietuvos
gudytojаs bendrаsiеs praktikos” (Литва) і в збірниках: “Здобутки клінічної та експерименталь-
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ної медицини” (м. Тернопіль), “Клінічні проблеми боротьби з інфекційними хворобами” (м.
Тернопіль). Серед опублікованих робіт 4 статті,
3 тез і 2 оглядові праці.
Г.С. Протасевич, І.А. Яшан, О.І. Яшан і
співавтори(1998) в статті “Мукозний верхньощелепний синуїт” описують випадок лівобічного мукозного верхньощелепного синуситу, що
симулював кісту верхньощелепної пазухи, у
хворого 19 років. Діагноз був встановлений на
операційному столі. В статті “Veido zandikauliu
anciu uminiu uzdegimu” Y. Andreicin (2004) розглядає різні питання синуситів. Г.С. Протасевич,
Ю.М. Андрейчин, О.І. Яшан і співавтори (2008)
в тезах “Класифікація синуїтів” наводять запропоновану ними класифікацію синуїтів за 12
ознаками: 1) етіологічним фактором; 2) шляхом
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

інфікування; 3) походженням; 4) перебігом; 5)
боком ураження; 6) клінічною формою; 7) локалізацією; 8) розповсюдженістю; 9) стадією; 10)
характером патологічного вмісту; 11) патологічними змінами; 12) функціональними здібностями носа. Детально розшифровуються ці ознаки. Ю. М. Андрейчин, Г.С. Протасевич, О.І.
Яшан і співавтори (2006) в оглядовій статті
“Клінічні прояви гострих і хронічних синуїтів”
наводять клінічну симптоматику та особливості
перебігу різних форм гострих і хронічних синуїтів. Ю.М. Андрейчин (2003) в статті “Діагностика і лікування верхньощелепних синуїтів”
описує діагностичні пройоми виявлення верхньощелепних синуситів та їх лікування.
Ю. М. Андрейчин в тезах “Оптимізація
лікування хворих на гнійні верхньощелепні синуїти” наводить різні методи терапії хворих на
гнійні верхньощелепні синусити. В тезах “Оптимізація фізіотерапії синуїтів” Ю.М. Андрейчин (2003) описує вдосконалення комплексної
терапії верхньощелепних синуситів за допомогою запропонованого ним пристрою з використанням фізіотерапевтичних засобів. Ю.М. Андрейчин, Г.С. Протасевич і А.В. Янюк (2002) в
тезах “Профілактика синуїтів” на основі власно-

го досвіду (спостереження за 946 хворими на
синусити) підкреслюють багатоплановість профілактики синуситів. Це – підвищення опірності
дитини до інфекції; зниження рівня захворюваності на ГРВІ; підвищення стійкості організму
до простудних захворювань (загартування, фізкультура, раціональний режим праці і відпочинку); нормалізація носового дихання; своєчасна
санація порожнини рота; усунення алергенів та
ін. Г.С. Протасевич і І.В. Мальована (2004) в
оглядовій праці “Холестеатома навколоносових
пазух” описують етіологію, клініку, діагностику
і лікування холестеатоми навколоносових пазух.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що деякі питання синуситів в наукових публікаціях оториноларингологів
Тернопільщини представлені в 0,81% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Деякі питання
синуситів описуються в 9 публікаціях (4 статтях, 3 тезах і 2 оглядових працях). Вважаємо, що
наведені відомості стосовно деяких питань синуситів матимуть відповідне теоретичне і практичне значення як для оториноларингологів, так
й для хірургів, терапевтів, сімейних лікарів та
інших фахівців.

© Ю.М. Андрейчин, І.В. Хоружий, О.В. Мацькевич, В.Г. Корицький, 2014

Ю.М. АНДРЕЙЧИН, І.В. ХОРУЖИЙ, А.О. ЯШАН, О.П. МЕУШ
(ТЕРНОПІЛЬ, МОНАСТИРИСЬК, УКРАЇНА)
МІКРОБІОЛОГІЧНЕ І ВІРУСОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРИ ГНІЙНИХ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ СИНУСИТАХ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оторино-ларингологів Тернопільщини по мікробіологічному і вірусологічному дослідженню при гнійних верхньощелепних синуситах. Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з цього питання розпочалися з 1977 року.
За період з 1977 по 2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини по мікробіологічному і
вірусологічному дослідженню при гнійних верхньощелепних синуситах опубліковано 7 наукових робіт, що складає 0,63% від загального числа (1102) публікацій наукових праць оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи
опубліковані в журналах: «Журнал вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ), «Журнал
ушных, носовых и горловых болезней» (м. Київ)
і в збірнику «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль). Серед опублікованих робіт 2 статті, 4 тез і 1 анотація.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

П.В. Ковалик (1977) в анотації «Бактериальная флора и ее чувствительность к прополису
и антибиотикам при острых и хронических гайморитах» наводить результати дослідження мікрофлори і її чутливості до прополісу і антибіотиків вмісту верхньощелепних пазух при гострих і хронічних запаленнях цих пазух у 59 хворих (84 порожнини) віком від 16 до 73 років. В
26 (31%) спостереженнях росту мікрофлори не
отримано, в 58 (69%) знайдена різновидна бактерійна мікрофлора. Виділена бактерійна мікрофлора виявилась чутливою до прополісу в
91%, випадків, до антибіотиків чутливість була
значно нижчою. П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич,
Ю.М. Андрейчин і співавтори (2002) в тезах
«Мікробна флора верхньощелепних пазух при
гнійному запаленні» описують результати вивчення видового складу мікробної флори у вмісті верхньощелепних пазух у 175 хворих на гній-
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ний верхньощелепний синусиїт (у 52 хворих, у
123 хронічний). У вмісті верхньощелепних пазух при гнійному їх запаленні виявлено різноманітну мікробну флору, серед якої частіше зустрічались стафілококи. В.А. Мельник, П.В. Ковалик, Г.С. Протасевич і співавтори (2009) в
статті «Мікробна флора верхньощелепових пазух при гнійному їх запаленні» наводять такі ж
самі відомості як і в попередньому повідомленні. І.О. Ситник і П.В. Ковалик (1980) в статті
«Микробная флора при воспалении верхнечелюстных пазух и ее чувствительность к антибиотикам и прополису» наводять результати визначення мікробної флори при запаленні верхньощелепних пазух і її чутливості до антибіотиків і прополісу. З цією метою проведено бактеріологічне дослідження вмісту верхньощелепних пазух у 76 хворих (108 порожнин) з різними
формами риногенного верхньощелепного синусиїту. Із 90 виявлених культур 62 (75,6%) належали до стафілококів. Останні в 77,4% випадків
виділялись у вигляді монокультури і тільки в
22,6% - в асоціації з іншими видами бактерій чи
грибів. Відмічається висока чутливість стафілококів до прополісу і низька до антибіотиків.
І.О. Ситник і П.В. ковалик (1984) в статті
«Динамика изменения микрофлоры верхнечелюстных пазух у больных хроническим гнойным гайморитом, лечившихся препаратами прополиса» наводять результати вивчення динаміки
зміни складу бактерійної флори в ексудаті з
верхньощелепних пазух у хворих на хронічний
гнійний верхньощелепний синусиїт, що лікувались препаратами прополісу (спиртово – олійною емульсією прополісу і водно – спиртовим
розчином прополісу в поєднанні з антибіотиком). При цьому встановлено, що верхньощелепні пазухи у осіб, які лікувались спиртово –
олійною емульсією прополісу і водно – спиртовим розчином прополісу в поєднанні з антибіотиком, виявились обсіменілими мікроорганіз-

мами в кінці проведеної терапії відповідно в
7,6% і 5,5% випадків. Підкреслюється, що при
лікуванні хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусиїт найбільш ефективним
виявилось застосування препаратів прополісу в
поєднанні з антибіотиками. П.В. Ковалик, Г.С.
Протасевич, Ю.М. Андрейчин і співавтори
(2002) в тезах «Вірусологічне дослідження у
хворих на хронічний гнійно – поліпозний синуїт і кисти верхньощелепних пазух» описують
результати вірусологічного дослідження за допомогою імунофлюроресцентного методу у 30
хворих на хронічний гнійно-поліпозний верхньощелепний синусит і у 16 осіб на кісти верхньощелепних пазух. Встановлено, що при хронічному гнійно-поліпозному верхньощелепному синуситі в якості інфекційного збудника
приймають участь віруси. В.А. Мельник, П.В.
Ковалик, Г.С. Протасевич і співавтори (2009) в
тезах «Вірусологічне дослідження у хворих на
хронічний поліпозно – гнійний верхньощелеповий синуїт та кисту верхньощелепової пазухи» наводять такі ж дані, які в попередній статті.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що мікробіологічне і вірусологічне дослідження при гнійних верхньощелепних синуситах в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлені
порівняно рідко – в 0,63% від загального числа
(1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Мікробіологічне і вірусологічне дослідження при гнійних верхньощелепних синуситах описується в 7 публікаціях (2
статтях, 4 тезах і 1 анотації). Вважаємо, що наведені відомості стосовно мікробіологічного і
вірусологічного дослідження при гнійних верхньощелепних синуситах матимуть відповідне
теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, мікробіологів, вірусологів та інших фахівців.

© Ю.М. Андрейчин, І.В. Хоружий,А.О. Яшан, О.П. Меуш, 2014

В.Б. АНТАКОВ, О.А. ЛАТІЙ, А.П. РОЖОК, М.П. РОЖОК, І.Р. СКОРОПАД
(МИКОЛАЇВ, УКРАЇНА)
МНОЖИННА СИМПТОМАТИКА ПОРАНЕННЯ ОБЛИЧЧЯ З НАЯВНІСТЮ
СТОРОННЬОГО ТІЛА В НИЖНЬОЩЕЛЕПОВІЙ ДІЛЯНЦІ
Множинна симптоматика поранення обличчя з наявністю стороннього тіла в нижньощелеповій ділянці спостерігається рідко. Принаймні в доступній літературі описання подіб-
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них випадків ми не знайшли. Наводимо наше
спостереження.
Хворий Г., 27 років, 23.03.2013р. поступив у нейрохірургічне відділення міської лікарні
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

швидкої медичної допомоги м. Миколаєва зі
скаргами на наявність рани в ділянці лівої половини обличчя (верхньої щелепи), біль в ділянці
рани, головний біль, нудоту, блювання. Із анамнезу встановлено, що 23.03. приблизно о 12-ій
годині при випробуванні саморобного зарядного
пристрою відбувся його взрив, в результаті чого
отримано вищевказане поранення. Була тимчасова втрата свідомості.
Про об’єктивному обстеженні встановлено, що в ділянці лівої половини обличчя (верхньої щелепи) в наявності вогнепальна рана. Має
місце носова кровотеча зліва, кровотеча з лівого
вуха. В лівому слуховому ході кров’янисті згустки. Праве вухо і ротова частина горпла без
особливостей. Епіфарингоскопію і непряму ларингоскопію виконати не вдалось через тяжкий
стан хворого.
На комп’ютерній томограмі (скенограмі)
головного мозку від 23.03. в нижньощелеповій
ділянці прослідковується стороннє тіло умовними розмірами приблизно 35 мм х 5 мм, щільної структури, гомогенної інтенсивності. Встановлено діагноз: Відкрите вогнепальне непроникаюче сліпе поранення лівої половини обличчя (верхньої щелепи). Уламковий перелом верхньої щелепи зліва. Гемосинус лівої верхньоще-

лепової пазухи. Носова кровотеча. Кровотеча з
лівого вуха.
23.03. проведена операція видалення стороннього тіла з лівої нижньощелепової ділянки.
Стороннє тіло представляло собою шматок металу розміром 3,5 см х 0,5 см. Після операції
хворий отримував антибактерійну, протизапальну, десенсибілізувальну, загальнозміцнювальну терапію, вітаміни. Післяопераційний період перебігав без особливостей. Рана поступово
загоїлась. Через 14 днів пацієнт переведений в
щелепно – лицеве відділення Миколаївської обласної лікарні для подальшої реабілітації.
Таким чином, наведений випадок свідчить про те, що в практиці можливі випадки на
кшталт описаного вище спостереження, викликаючи іноді загрозу для життя пацієнта. Вважаємо, що наведене спостереження представляє
відповідний інтерес в двох аспектах: 1) рідкісність таких множинних уражень при пораненні
лицевої ділянки (верхньої щелепи); 2) недивлячись на тяжку травму, ускладнень не спостерігались. На нашу думку, описаний випадок матиме відповідне пізнавальне, теоретичне і практичне значення для практикуючих фахівців
(оториноларингологів, стоматологів, нейрохірургів).

© В.Б. Антаков, О.А. Латій, А.П. Рожок, М.П. Рожок, І.Р. Скоропад, 2014

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, Ю.А. ГАСЮК, С.В. ЗАЧЕПИЛО (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОТИРЕЦИДИВНУ ТЕРАПІЮ
ХРОНІЧНОГО ПОЛІПОЗНОГО РИНОСИНУСИТУ
Згідно сучасним уявленням, поліпозний
риносинусит являє собою хронічне продуктивне
Т-хелпер-2-залежне еозинофільне запалення, що
призводить до ремоделювання слизової оболонки носової порожнини та навколоносових пазух
із подальшим її пролапсом і формуванням поліпів. Поширеність цієї патології в загальній популяції дорослого населення світу складає від
2% до 4%. Традиційне видалення самих поліпів
або поліпозно-зміненої слизової носової порожнини та навколоносових пазух на сьогодні залишається основним методом хірургічного лікування цього захворювання. Проте, такі підходи лише на деякий час дозволяють поліпшити
рівень життя пацієнтів. Це пов’язано із рецидивами, які у 20% хворих розвиваються вже через
1 місяць після операції, у 42% – через рік, а у
81% – через 2 роки. Тому пошук нових методів
протирецидивної терапії хронічного поліпозноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

го риносинуситу є актуальною та перспективною проблемою сучасної оториноларингології,
алергології та імунології.
В зв’язку з цим, нами проведені клінічні
дослідження ефективності антагоністів лейкотрієнових рецепторів у протирецедивній терапії
хронічного поліпозного риносинуситу.
Дослідження проводились на 74 хворих із
поліпозним риносинуситом. Поширеність процесу в носовій порожнині оцінувалась за класифікацією, рекомендованою EPOS-2007. У 21
пацієнта (28,4%) спостерігалось поєднання поліпозного риносинуситу із бронхіальною астмою і непереносимістю аспірину, тобто мала
місце типова «аспіринова» тріада.
Усім хворим були проведені ендоскопічні
шейверні поліпотомії носу. В подальшому для
вивчення ефективності різних схем протирецидивного лікування поліпозного риносинуситу
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всі прооперовані хворі були розподілені нами на
дві групи. До першої увійшло 37 пацієнтів, які
протягом наступних 3 місяців після поліпотомії
носу щоденно отримували топічний назальних
глюкокортикостероїд мометазона фуроат у дозі
100 мкг двічі на добу (добова доза 400 мкг). До
другої групи увійшло також 37 хворих, які протягом наступних 3 місяців після операції отримували такий же топічний назальних глюкокортикостероїд мометазона фуроат у тій же дозі та
паралельно приймали антагоніст лейкотрієнових рецепторів монтелукаст натрія («Лукаст») у
дозі 10 мг один раз на добу. Протягом наступних 3 місяців (6-9 місяць після операції), усі пацієнти як першої, так і другої групи пройшли
повторні аналогічні курси протирецидивної терапії.
При контрольному огляді, який проводили через рік після ендоскопічної шейверної поліпотомії носу та після двох тримісячних курсів
топічним назальним глюкокортикостероїдом, у
15 хворих першої групи клінічних спостережень
(40,5%) визначався повторний ріст назальних
поліпів. У 8 випадках це були рецидиви І стадії,
у 4 випадках – II стадія, та ще у 3 випадках – ІІІ
стадії.

У 11 хворих другої групи (29,7%) через
рік після операції та після двох тримісячних курсів топічним назальним глюкокортикостероїдом та паралельних курсів антагоністом лейкотрієнових рецепторів також визначався повторний ріст поліпів. У 7 випадках спостерігалась І
стадія рецидивів поліпозного риносинуситу та
лише у 4 випадках – II стадія.
Отже, результати власних клінічних досліджень свідчать, що внаслідок частих рецидивів оперативне лікування поліпозного риносинуситу навіть із застосуванням сучасних ендоскопічних методик є малоефективним. В зв’язку
з цим, з метою профілактики подальшого росту
назальних поліпів в післяопераційному періоді
необхідно проводити тривалу медикаментозну
терапію. Традиційний курс противорецидивного
лікування поліпозного риносинуситу, тобто
тривале застосування топічного ендоназального
глюкокортикостероїду у вигляді монотерапії
дозволяє дещо знизити частоту рецидивів. Проте, запропонована нами схема лікування, тобто
застосування топічного ендоназального глюкокортикостероїду у комбінації із антилейкотрієновим препаратом є більш ефективною, особливо при «аспіриновій» тріаді.

© С.Б. Безшапочний, Ю.А. Гасюк, С.В. Зачепило, 2014

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, Ю.А. ГАСЮК, В.В. ЛОБУРЕЦЬ, Ю.А. ТРУБЧИНІН
(ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ВИПАДОК НЕУСКЛАДНЕНОГО ЗЛОЯКІСНОГО ЗОВНІШНЬОГО ОТИТУ
Злоякісний некротичний зовнішній отит –
це рідкісна форма зовнішнього отиту, яка зустрічається переважно у людей похилого віку,
хворих на цукровий діабет. Захворюваність на
цю патологію становить близько 0,8 % від всіх
дерматозів зовнішнього вуха, проте в останні
десятиліття її частота значно підвищилась. Як
правило, злоякісний зовнішній отит викликає
синьогнійна паличка, а основним патогенетичним його механізмом є некротичний васкуліт.
На сьогодні в літературі існують лише поодинокі повідомлення про особливості клінічного перебігу та методи лікування цього захворювання.
До вашої уваги випадок злоякісного зовнішнього отиту у пацієнта О., 67 років, який
перебував з 11.10.2013 по 23.10.2013 на стаціонарному лікуванні у базовому ЛОР-відділенні
нашої клініки. На момент госпіталізації хворий
скаржився на біль у лівому вусі та в завушній
ділянці, гноєтечу із лівого вуха, зниження слуху
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зліва та головний біль. Із анамнезу хворіє близько 4 місяців, спочатку лікувався амбулаторно.
Безпосередньо перед госпіталізацією протягом
місяця перебував на стаціонарному лікуванні у
іншому ЛОР-відділенні з приводу хронічного
дифузного лівобічного зовнішнього отиту. Пацієнт хворіє на цукровий діабет ІІ типу, середньої тяжкості, ст. субкомпенсації та гіпертонічну хворобу ІІІ ст. Переніс три інфаркти міокарду (2002, 2007 та 2009 рік).
При госпіталізації АТ 165/85 мм рт. ст.,
пульс – 80 на хв., температура тіла – 37,20С.
Загальні аналізи крові та сечі без особливих
змін. Глюкоза крові 7,2 ммоль/л. ЛОР-органи:
носові порожнини, глотка, гортань та AD без
особливостей. AS – у зовнішньому слуховому
проході гнійний ексудат без неприємного запаху. На нижній стінці зовнішнього слухового
проходу на кордоні між хрящовим і кістковим
відділом – грануляції, за ними визначається сіра,
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неперфорована барабанна перетинка. Слух AS
ш.м. 0,5 м; AD ш.м. 3 м. При бактеріологічному
дослідженні виділень із вуха виділена
Pseudomonas aeruginosa, чутлива до імпінему,
амікацину, цефтріаксону, ципрофлоксацину,
цефоперазону. На МРТ визначаються явища
вираженого лівобічного катарально-набрякового
отиту, мастоідит. Гістологічні дослідження біопсійного матеріалу, взятого із зовнішнього слухового проходу підтвердили наявність у ньому
грануляційної тканини.
Враховуючи неефективність проведеної, в
тому числі й попередньої консервативної терапії, хворому 15.10.2013 під місцевою анестезією
проведена лівобічна антромастоідотомія. Бактеріологічні посіви, які отримали в ході операції,
також виділили Pseudomonas aeruginosa із аналогічною чутливістю до антибактеріальних препаратів. Гістологічні дослідження операційного
матеріалу – кісткова та фіброзна тканина із елементами некрозу та запальної інфільтрації. У
післяопераційному періоді рана та утворена порожнина доглядалась відкритим способом та
були зашиті 22.10.2013, оскільки гноєтеча із зовнішнього слухового проходу взагалі припинилась, а стінки порожнини гранулювали та поступово покривались надкістям. Паралельно у
післяопераційному періоді хворий приймав:
«меропенем» по 1 г. двійчи на добу в/м, «флоксіум» 500 мг на добу в/в крап. У зв’язку із позитивною динамікою, 23.10.2013 пацієнт О. був

виписаний із стаціонару із рекомендаціями щодо продовження антибактеріальної терапії протягом наступних трьох місяців (цефтазидим по 1
г. двійчи на добу в/м).
Активний систематичний диспансерний
нагляд з’ясував, що у хворого практично відсутні скарг щодо захворювання лівого вуха. Слух
AS ш.м. 1,0 м. Отоскопія: AS – зовнішній слуховий прохід без патологічного ексудату, на
нижній стінці – грануляції, що лише частково
його обтурують, барабанна перетинка із збереженими контурами.
Отже, описаний випадок злоякісного зовнішнього отиту дозволив нам сформулювати
кілька рекомендацій щодо діагностики та тактики лікування цього захворювання. По-перше,
відсутності ефекту від лікування хронічного
зовнішнього отиту протягом певного періоду,
цукровий діабет, бактеріологічні дослідження, в
ході яких виділяється Pseudomonas aeruginosa,
які поєднуються із грануляціями на кордоні між
хрящовим і кістковим відділом зовнішнього
слухового проходу повинні змусити лікаря зробити припущення про наявність злоякісного зовнішнього отиту. По-друге, рання діагностика
обумовлює проведення органо-зберігаючих
операцій (у нашому випадку – антромастоідотомія), які у поєднанні із відповідною тривалою
антибактеріальною терапією дозволяють призупинити процес та суттєво покращити якість
життя хворих.

© С.Б. Безшапочний, Ю.А. Гасюк, В.В. Лобурець, Ю.А. Трубчинін, 2014

Д.В. БЕРЕГОВИЙ, В.В, НІКОЛОВ, О.В. СТАХІВ (ВОЛОЧИСЬК, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО
СИНУСИТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ СПРЕЮ НАЗАЛЬНОГО 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
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препаратів. Одним з препаратів місцевої дії є
Маример. Ми застосували спрей назальний Маример в комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2008 по 2013 рр. знаходилось 30 хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит віком
від 19 до 43 років. Пацієнти 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 3 вприскуван-
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ня 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 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 спрей назальний 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 лікування у 70 % пацієнтів. Спрей назальний Маример всіма хворими
переносився добре, алергійних реакцій та інших
побічних явищ не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування спрею назального Маример в комплексному лікуванні хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит підвищує ефективність терапії пацієнтів з
цією патологією. Отримані результати дають
підставу рекомендувати спрей назальний Маример для місцевого лікування хворих на гострий
гнійний верхньощелепний синусит. Спрей назальний Маример може поповнити арсенал середників місцевої дії, що використовуються в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дорослих.

© Д.В. Береговий, В.В, Ніколов, О.В. Стахів, 2014

В.В. БЕРЕЗНЮК, А.В. ЗАЙЦЕВ, Д.В. ЛЫЩЕНКО, А.К. МОРГАЧЕВА
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
В ЛЕЧЕНИИ ОТОГЕННЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Проблема отогенных внутричерепных осложнений (ОВО) была и остается достаточно
актуальной. В последние годы достижения в
области оториноларингологии привели к снижению количества больных с ОВО, изменилась
роль этиологических факторов развития, была
скорректирована тактика лечения.
Ранее считалось, что основным этиологическим фактором ОВО является хронический
отит, частота которого достигала 80%. Однако,
проанализировав наблюдения нашей клиники за
последние 20 лет, мы выявили тенденцию к значительному возрастанию роли острого отита как
причинного фактора в развитии внутричерепных
осложнений. На наш взгляд, это, прежде всего,
объясняется проводимой в последние годы активной хирургической санацией хронических
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отитов, снизившей их роль в развитии ОВО. Так,
за 15 лет (2001-2013 гг.) в отделении микрохирургии уха Днепропетровской областной клинической больницы им. И.Мечникова было прооперировано около 1200 взрослых пациентов с хроническим эпитимпано-антральным гнойным
средним отитом (H66.2). Основной причинной
развития ОВО при остром отите может быть неэффективность или неадекватность антимикробной терапии на догоспитальном этапе.
Лечебная тактика при ОВО в последние
десятилетия была подвержена наиболее существенному пересмотру. Это стало возможным благодаря внедрению в клиническую практику современных методов динамического контроля за
состоянием внутричерепных структур - компьютерная и магнитно-резонансная томография
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

(КТ, МРТ), а так же появления новых антибиотиков широкого спектра действия.
Нами проведен ретроспективный анализ
историй болезни 23 пациентов с отогенными
внутричерепными осложнениями, лечившихся в
ЛОР-клинике и отделении реанимации гнойносептического профиля Днепропетровской областной клинической больницы им. И.Мечникова
с 2011 по 2013 год. Среди наблюдавшихся было
16 (69,6%) мужчин – 7 (30,4%) и женщин в возрасте от 37 до 68 лет. Острый отит являлся причиной ОВО в 17 случаях (73,9%), хронический –
в 6 (26,1%). В 20 случаях отогенным осложнением был менингит или менингоэнцефалит, еще
у трех больных были диагностированы признаки формирующегося абсцесса височной доли
мозга. При поступлении в стационар все больные осматривались врачом-нейрохирургом, а
так же проводилась люмбальная пункция и спиральная КТ головы.
В случаях, когда ОВО возникало на фоне
острого воспаления среднего уха, мы придерживались консервативно-выжидательной тактики,
которая предусматривала проведение массивной
антибактериальной терапии с использованием 23 антибиотиков широкого спектра действия,
дезинтоксикационной терапии, коррекции гомеостаза и метаболизма. Объем хирургического
вмешательства у таких больных ограничивался
парацентезом барабанной перепонки, который
имел не только диагностическую ценность, но и
оказывал санирующее действие. Ежедневно
проводилось динамическое наблюдение за состоянием пациентов и при отсутствии положительной динамики в течение 2-3 суток выполнялось оперативное вмешательство в объеме расширенной антромастоидотомии с обязательным
вскрытием и ревизией средней и задней черепных ямок (4 больных с острыми отитами –
23,5%). Такой же объём вмешательства прово-

дился при сочетании ОВО с острым мастоидитом (согласно «Протокола оказания помощи
больным с острым мастоидитом»).
Сочетание ОВО с хроническим эпитимпано-антральным гнойным средним отитом являлось безусловным показанием к хирургическому вмешательству, объем которого определялся характером воспалительного процесса в
ухе и корригировался в ходе операции с учетом
операционных находок. Наиболее часто выполнялась расширенная аттикоантротомия со
вскрытием средней и задней черепных ямок и
пункцией сигмовидного синуса для исключения
его тромбоза.
При выявлении у пациента признаков
формирующегося абсцесса мозга лечение проводилось совместно с нейрохирургами.
При выписке из стационара все пациенты
осматривались невропатологом или нейрохирургом, а так же проводилась контрольная КТ
головы.
Среди лечившихся больных умерло двое
(8,7%). Основной причиной летальности было
крайне тяжелое общее состояние пациентов при
поступлении в стационар. Дальнейшее снижение этого показателя может быть достигнуто
путем проведения комплекса мероприятий,
включающих улучшение отиатрической помощи больным на всех уровнях, а так же более
раннего поступления пациентов в стационар и
начала их лечения.
Таким образом, проблема ОВО не утратила своей актуальности до настоящего времени.
Успешное ее решение может быть достигнуто
проведением комплекса мероприятий организационного плана, а также внедрением в клиническую практику высокотехнологичных методов
обследования пациентов (КТ, МРТ) и применением нового поколения антибиотиков широкого
спектра действия.

© В.В. Березнюк, А.В. Зайцев, Д.В. Лыщенко, А.К. Моргачева, 2014

К.Г. БОГДАНОВ, И.К. ТАГУНОВА, О.П. ПОШАРНИКОВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ
Острые риносинуситы у детей остаются
наиболее распространённой ЛОР-патологией.
Несмотря на успехи вакцинопрофилактики и иммунотерапии, частота острых вирусных риносинуситов с течением времени не уменьшается и
составляет, в настоящее время, до 20% всех ЛОРзаболеваний у детей. Традиционное лечение виЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

русных риносинуситов особой сложности не
представляет, и при условии достаточно хорошей
иммунной реактивности ребёнка, быстро наступает выздоровление. Проблемой является лечение так называемых «поствирусных» риносинуситов, когда, в силу недостаточности местного
или системного иммунитета, наличия предраспо-
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лагающих локальных факторов (нарушение анатомии внутриносовых структур, аденоидные вегетации и т.д.) и/или повышенной агрессивности
микрофлоры, заболевание затягивается. В таких
случаях усиливается заложенность носа, слизистые выделения уступают место гнойным, отмечается стекание секрета по задней стенке глотки,
появляются головные боли.
Целью настоящего исследования было
определение эффективной тактики лечения таких больных в условиях амбулаторного приёма.
Исследование проводилось в 2009-2013
г.г. на базе ЛОР-кабинета Ильичевской детской
поликлиники
и
детского
лечебнодиагностического центра (Одесса). В исследование были включены дети с острым поствирусным риносинуситом, без отягощенного
анамнеза и не имевшие сопутствующих заболеваний на момент осмотра. Всего было пролечено 135 детей. 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.
Все пациенты были разделены на 4 группы. Первую группу составили дети, получавшие
стандартное медикаментозное лечение (промывание носа, нестероидный препарат, секретолитик и витаминотерапию). Во второй группе к
лечению был добавлен ультрафонофорез с 1%
гидрокортизоновой мазью параназально (0,2-0,4
Вт/см², 5 минут, №5-7). В третьей стандартное
медикаментозное лечение было дополнено эндоназальным облучением полости носа гелий-

неоновым лазером (0,63 мкм, 2 минуты, №5-7).
Четвертую группу составили больные, которым
на фоне стандартного лечения была назначена
комбинированная физиотерапия (ультрафонофорез + лазеротерапия).
Результаты исследования показали, что во
второй и в третьей группах редукция отдельных
жалоб и исчезновение некоторых симптомов
происходили быстрее, чем у пациентов первой
группы. В частности, к 3-му дню лечения заложенность носа у пациентов второй группы была
менее выраженной, чем у пациентов первой
группы. У пациентов третьей группы на 3-й
день исследования отмечался менее выраженный отёк слизистой оболочки носа, по сравнению с больными первой и второй группы.
В то же время, у больных четвёртой группы отмечалось достоверное снижение интенсивности жалоб и купирование симптомов по
сравнению с пациентами остальных трёх групп.
Уменьшение продолжительности заболевания
составила 1,5±1,17 суток по сравнению с первой
группой.
Выводы:
- применение физиотерапии в лечении
острого риносинусита у детей среднего и старшего возраста позволяет повысить эффективность медикаментозного лечения;
- сочетанное использование фонофореза с
1% гидрокортизоновой мазью параназально и
эндоназального облучения гелий-неоновым лазером на фоне стандартной терапии приводит к
более быстрой редукции жалоб пациентов, быстрейшему купированию симптомов и сокращает длительность заболевания.

© К.Г. Богданов, И.К. Тагунова, О.П. Пошарникова, 2014

С.К. БОЕНКО, Д.С. БОЕНКО, А.А. МИНАЕВ, А.С. ПЛАТОНОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ЭНДОНАЗАЛЬНОЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО ДАКРИОЦИСТИТА
Наиболее эффективным методом лечения
хронического гнойного дакриоцистита является
хирургический (Д.А. Бобров и соавт., 2002; С.Ф.
Школьник, В.Н. Красножен, 2008). С развитием
эндориноскопической техники операций открылись новые возможности как в ринологии, так и в
дакриологии, а эндоназальная эндоскопическая
дакриоцисториностомия заняла прочное место в
лечении таких больных (В.С. Козлов и соавт.,
1998; Г.З. Пискунов, Ф.Н. Завьялов, 2002; С.К.
Боенко и соавт., 2012; H. Stammberger, W. Posa-
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wetz, 1990; M.E. Wigand, 2008). Установлено, что
эндоскопический подход обладает большими
преимуществами перед лазерными и трансканаликулярными методами, а тем более – перед дакриоцисториностомией, выполняемой наружным
доступом (В.Г. Белоглазов, 2002; И.Н. Григорьева и соавт., 2011; В.А. Ободов, 2011).
Вместе с тем, вопрос о снижении уровня
рецидивов заболевания и сокращении сроков
лечения таких пациентов в стационаре до сих
пор остаётся актуальным (Х.П. Тахчиди и соЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

авт., 2005; М.Т. Азнабаев, Л.Н. Мунирова, 2008;
В.А. Ободов, 2011).
Целью нашей работы являлась оптимизация хирургического лечения пациентов с хроническим гнойным дакриоциститом.
Материалы и методы. В клиниках кафедры оториноларингологии Учебно-научного
института последипломного образования Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького с 2002 по 2013 гг. по
поводу хронического гнойного дакриоцистита
наблюдались 93 пациента в возрасте от 14 до 70
лет. Мужчин было 21 (22,6 %), женщин – 72
(77,4 %).
Все больные консультированы офтальмологами, причём 56 (60,2 %) из них неоднократно
принимали курсы консервативного лечения по
поводу рецидивирующего течения заболевания.
Перед хирургическим лечением всем пациентам проводили эндориноскопию. Диагноз
подтверждали с помощью контрастной дакриоцистографии и/или компьютерной томографии,
а с 2011 года при обследовании таких пациентов
мы выполняем конусно-лучевую компьютерную
томографию с контрастированием слёзоотводящих путей.
У всех больных была выполнена эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия по разработанной нами методике (патент
Украины на полезную модель №53616 от
11.10.2010 г.). Под местной анестезией с нейролептаналгезией и управляемой гипотонией
среднюю носовую раковину медиализировали.
Далее для идентификации непосредственного
места П-образного разреза проводили диафаноскопию. Для этого световод плотно прислоняли
к медиальному углу глаза. Место наибольшего
свечения соответствовало слезной ямке и, соот-

ветственно, слезному мешку. В проекции нижнего полюса слезного мешка серповидным
скальпелем проводили П-образный разрез слизистой оболочки размерами 10x8 мм, отслаивали и иссекали лоскут. Потом для идентификации места трепанации вновь проводили диафаноскопию. Бором или желобоватым остеотомом
формировали костное окно в области нижнего
полюса слезного мешка диаметром 8-10 мм. Затем через нижнюю слезную точку в нижний
слезный каналец вводили зонд Боумена и продвигали его в просвет мешка. Кончик зонда
упирался в медиальную стенку и смещал её в
полость носа. Слезный мешок рассекали по медиальной стенке серповидным скальпелем до
дна таким образом, чтобы не было порога (кармана), в котором может накапливаться «песок»
и нагнаиваться слеза. Большую часть медиальной стенки у дна слезного мешка удаляли, чтобы не было лишних складок на пути транспорта
слезы. Далее эвакуировали содержимое мешка и
промывали слезные пути через нижнюю слезную точку растворами антисептиков.
Полученные результаты и их обсуждение. Никаких осложнений во время операции не
наблюдалось. Разработанный способ обеспечил
восстановление слёзоотведения и стойкий
функциональный эффект. Рецидив заболевания
имел место у 2 (2,2 %) больных из-за развития
избыточных грануляций в области риностомы.
Выводы. Разработанный нами способ эндоназального эндоскопического хирургического
лечения хронического гнойного дакриоцистита
обеспечивает стойкий функциональный эффект
и может быть рекомендован к широкому использованию в ЛОР-отделениях и ринологических центрах при лечении пациентов с такой
патологией.

© С.К. Боенко, Д.С. Боенко, А.А. Минаев, А.С. Платонов, 2014

С.К. БОЕНКО, В.В. КИЗИМ, Е.А. ЮРЕНКО, Я.В. КИЗИМ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПОЛИПЫ ГОРТАНИ ПРИ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОМ РЕФЛЮКСЕ
Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) с
проксимальным забросом, проникает через
верхний пищеводный сфинктер в гортаноглотку, называется ларингофарингеальным рефлюксом (ЛФР) (P.C. Belafsky, 2001). По данным F.
Farrokhi (2007), из всех пациентов, обратившихся к отоларингологу, у 15% имеются клинические проявления ЛФР. Одним из объективных
методов диагностики ЛФР является суточное
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

рН-мониторирование, заключающееся в регистрации кислых рефлюксов в течении суток. Современные приборы позволяют в течение 24
часов контролировать рН в пищеводе и гортаноглотке одновременно. Хотя бы один эпизод
снижения рН меньше 4 можно считать достоверным признаком ЛФР. Внепищеводные проявления ЛФР в ларингологической практике
могут быть представлены различными патоло-
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гическими состояниями: хроническим гиперпластическим ларингитом, гранулемами, доброкачественными новообразованиями гортани
(D.W. Barry, 2010).
Целью нашего исследования явился
анализ данных суточной рН-метрии у больных с
полипами гортани.
Материалы и методы. В 2012-2013 гг. в
ЛОР-клинике ИНВХ им.В.К.Гусака НАМН Украины мы наблюдали 89 пациентов с полипами
гортани. Возраст больных варьировал от 29 до
55 лет, в среднем составляя 38 лет. Всем пациентам проводилось стандартное исследование
ЛОР органов, непрямая и по показаниям прямая
ларингоскопия, фиброларингоскопия. Учитывались клинические проявления ЛФР, а также характер и локализация патологических изменений в гортани, проводилось морфологическое
исследование операционного материала. Выполнялось
внутрипищеводное
рНмониторирование в режиме регистрации 1 измерение в 2 секунды. С этой целью использовалась
система «Ацидогастрограф «АГ-1рН-М».
Результаты и их обсуждение. У 29 пациентов (18 мужчин и 11 женщин) с полипозными
изменениями гортани был диагностирован ларингофарингеальный рефлюкс. При ларингоскопии полипозное изменение голосовых складок (ларингит Рейнке) было выявлено у 5
(17,2%) больных. Двусторонняя локализация
полипов была установлена у 6 (20,7%) пациентов, односторонняя – у 23 (79,3%). Кроме того, у
пациентов данной группы полипозные изменения сочетались с гиперемией слизистой оболочки гортани и голосовых складок у 13 (44,8%) и
гипертрофией межчерпаловидного пространства

у 21 (72,4%). Анализ данных внутрипищеводнго
рН-мониторирования производился с помощью
компьютерной системы «Ацидогастрограф «АГ1рН-М». Согласно 6-ти критериям DeMeester,
показатель 14,72 и выше, свидетельствует о наличии патологического рефлюкса. Из них ГЭР
лёгкого течения наблюдался у 11 (39,1%) пациентов, средней степени тяжести – у 13 (43,5%),
выраженный ГЭР – у 5 (17,4%) больных. Проведение суточной рН-метрии у больных с ЛФР
выявило существенные различия показателей в
дневное и ночное время. Кислые рефлюксы,
продолжительностью более 5 минут, фиксировались у 19 (64,7%) пациентов в ночное время.
Патологические рефлюксы в дневное время
фиксировались чаще, но были менее продолжительные во времени, чем в ночное время. Все
пациенты с подтвержденным ГЭР были консультированы гастроэнтерологом, в комплекс
лечения включали прокинетики, ингибиторы
протонной помпы, антацидные препараты.
Выводы. Суточное мониторирование рН
верхнего отдела пищевода позволяет достоверно определить роль ГЭР у больных с полипозными изменениями гортани.
Полипозные изменения голосовых складок чаще всего сопровождаются патологическими изменениями в виде гипертрофии слизистой оболочки в межчерпаловидном пространстве.
Проведение этиопатогенетической терапии, включая назначение прокинетиков, антацидных препаратов, соблюдение диеты и правильного образа жизни, позволяет значительно
сократить сроки лечения, уменьшить число рецидивов.

© С.К. Боенко, В.В. Кизим, Е.А. Юренко, Я.В. Кизим, 2014

С.К. БОЕНКО, И.А. ТАЛАЛАЕНКО, А.М. ПУШКАРУК, С.И. ЗУРНАДЖИ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ РЕШЁТЧАТОГО ПУЗЫРЯ
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Решётчатый пузырь (bulla ethmoidalis) является постоянной и самой большой воздухоносной ячейкой переднего отдела решётчатой
кости (Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, 2006; С.К.
Боенко и соавт., 2010). Вместе с тем, его клиническое значение и особенности анатомического
строения до сих пор изучены недостаточно.
Целью нашего исследования являлось
изучение особенностей строения решётчатого
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пузыря у больных с хроническими воспалительными заболеваниями передней группы околоносовых пазух (ОНП).
Материалы и методы. Нами в Донецком
дорожном ринологическом центре изучено состояние решётчатого пузыря у 50 больных хроническими риногенными синуситами. Мужчин
было 32 (64,0%), женщин – 18 (36,0%). Возраст
больных колебался от 16 до 78 лет. ДлительЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ность заболевания составляла от 10 месяцев до
18 лет. Проведен анализ данных конуснолучевой компьютерной томографии (КЛКТ)
ОНП, предоперационной и интраоперационной
риноэндоскопии.
Всем больным выполняли функциональные эндоскопические хирургические вмешательствам на передней группе ОНП, их соустьях
и внутриносовых структурах. Анализировали
величину, конфигурацию, степень пневматизации решётчатого пузыря и его соотношение с
рёшетчатой воронкой и лобным карманом, а
также варианты сообщения решётчатого пузыря
с полостью носа.
Полученные результаты
и их обсуждение
При риноэндоскопии у 42 (84,0%) больных отмечены искривления носовой перегородки в сочетании с хроническим ринитом, у 18
(36,0%) – аномалии средней носовой раковины,
у 13 (26,0%) – крючковидного отростка, у 7
(14,0%) – гипертрофия клетки бугорка носа (agger nasi), у 9 (18,0%) – добавочные соустья
верхнечелюстной пазухи.
По данным КЛКТ у 21 (42,0%) пациента
патологический процесс в полости носа и ОНП
был односторонним, а у 29 (58,0%) – двухсторонним. Патологические изменения верхнечелюстных пазух диагностированы у 41 (82,0%),
лобных пазух – у 16 (32,0%), решетчатого лабиринта – у всех обследованных больных.
У 17 (34,0%) пациентов отмечена незначительная пневматизация bulla ethmoidalis. Такой тип строения расценен нами как «простой».
У 18 (36,0%) больных наблюдалась умеренная
пневматизация решётчатых пузырей. Патологи-

ческие варианты строения bulla ethmoidalis отмечены нами у 11 (22,0%) пациентов. Выраженное развитие решётчатого пузыря констатировано у 9 (18,0%) обследованных, у 6 (12,0%) он
был многокамерным, суживая решётчатую воронку и лобный карман. Такой тип строения
расценен нами как «пневматический». У 4
(8,0%) пациентов отмечено неравномерное развитие решётчатых пузырей, у 1 (2,0%) – его одностороннее смещение к своду среднего носового хода, вызывающее ателектаз лобного кармана, и у 1 (2,0%) – двухсторонняя аплазия, сочетающаяся с окклюзией решётчатой воронки.
У 30 (65,0%) пациентов решётчатый пузырь открывался в верхнюю полулунную щель,
у 16 (32,0%) – в решётчатую воронку. У 4 (8,0%)
больных тип его дренирования определить не
удалось из-за отёка и полипоза слизистой оболочки.
Выводы
1. У больных с хроническими воспалениями передней группы околоносовых пазух
наблюдаются различные типы строения решётчатого пузыря, основными из которых являются
«простой», «умеренно пневматизированный» и
«пневматический».
2. Особенности анатомического строения
решётчатого пузыря у больных с хроническими
синуситами передней группы околоносовых
пазух могут приводить к окклюзии решётчатой
воронки и лобного кармана.
3. Анализ анатомических особенностей
строения решётчатого пузыря является непременным условием успешного выполнения оперативных вмешательств на передней группе
околоносовых пазух.

© С.К. Боенко, И.А. Талалаенко, А.М. Пушкарук, С.И. Зурнаджи, 2014

О.М. БОРИСЕНКО, Н.С. МІЩАНЧУК, О.В. ПАПП (КИЇВ, УКРАЇНА)
СЛУХОВІ ТА ВЕСТИБУЛЯРНІ РОЗЛАДИ У ХВОРИХ
НА ХОЛЕСТЕАТОМУ ПІРАМІДИ СКРОНЕВОЇ КІСТКИ
Серед різноманітної патології піраміди
скроневої кістки у 4-9% випадках діагностується холестеатома. Невелику частоту виявлення
цієї патології можна пояснити недостатністю
публікацій, а також недостатністю настороженності та клінічного досвіду. Завдяки новітнім
високо
інформаційним
технологіям,
як
комп’ютерна томографія (КТ), а також магнітно-резонансна томографія (МРТ) стало можливим детально виявляти локалізацію та розповсюдження цієї патології.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

Вона буває як вродженою, так й набутою.
Вроджена холестеатома утворюється з епітеліальних клітин, які зустрічаються у піраміді скроневої кістки внаслідок аномалії розвитку першої
жаберної дуги.
Набута холестеатома розвивається з тимпано-мастоїдального відділу скроневої кістки у
медіальному напрямку до верхівки піраміди,
обростаючи капсулу завитки або руйнуючи її.
Не дивлячись на різницю їхнього розвитку, клінічно встановити ці відмінності важко, бо
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обидві форми є дуже агресивні. Холестеатома
при цих формах руйнує структури піраміди
скроневої кістки, а саме: структури середнього
вуха, завитки, лабіринта, лицевого нерва та прилеглі частини кістки, де розміщені життєво важливі центри у стовбурі мозку, а також внутрішню сонну артерію, цибулину яремної вени, середню, задню черепні ямки.
Sanna та співавтори (1993) розробили класифікацію холестеатоми піраміди, за основу
якої взята локалізація та розповсюдження холестеатоми у залежності від відношення до лабіринту. Вони виділили п’ять іі видів: супралабіринтна, інфралабіринтна, масивна лабіринтна,
інфралабіринтна з апікальним розповсюдженням та апікальна.
Ця класифікація до сьогодні з успіхом застосовується для оптимального вибору хірургічного доступу, щоб повно або максимально видалити холестеатому, враховуючи її розміщення
та функціональну взаємодію з вищеназваними
структурами. Завдяки раціональному вибору
виду оперативного доступу у більшості випадків
вдається видалити холестеамому з мінімальними ускладненнями та наслідками після проведеного хірургічного лікування.
Метою проведеної роботи було вивчення
стану слухової та вестибулярної функцій у хворих з холестеатомою піраміди скроневої кістки
для оптимального вибору хірургічних доступів,
а також для прогнозу й розробки реабілітаційних заходів у післяопераційному періоді.
Для цього вивчені історії хвороб 38 осіб,
яким проведено хірургічне лікування з приводу
холестеатоми піраміди скроневої кістки у відділі мікрохірургії вуха та отонейрохірургії ДУ
«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» з початку 2004 по
лютий 2014 року.
Із 38 обстежених пацієнтів з холестеатомою піраміди скроневої кістки було 16 осіб жіночої статі, а 22 – чоловічої статі віком від 7 до
59 років.
Всі пацієнти були проведено всебічне обстеження, включаючи анамнез та збір скарг,
ЛОР-огляд, отомікроскопію, аудіометрію, вестибулометрію, клінічне обстеження та електроміографію (ЕМГ) мімічних м’язів, КТ скроневих
кісток та МРТ, а також загальні клінічні обстеження. Дані про стан лицевого нерва при холестеатомі піраміди скроневої кістки будуть представлені в окремій публікації.
Для аналізу стану слухової та вестибулярної функції у 38 осіб використані дані традиційної загальноприйнятої аудіометрії та вестибулометрії, які були співставлені зі структурними змінами у цих хворих за даними КТ та МРТ.
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При аудіометричному дослідженні у 25
осіб зареєстрована повна однобічна глухота, у 5
–однобічна сенсороневральна приглухуватість
(із них у 2 – ІІ ступеня за класифікацією В.Г.
Базарова та А.І. Розкладки, а у 3 – ІІІ ступеня).
У решти 8 пацієнтів виявлена однобічна
змішана форма приглухуватості, по 4 особи ІУ
та У ступеня (поєднане порушення звукопровідної та звукосприймальної функцій).
При вестибулометричному дослідженні у
2 осіб із 38 обстежених пацієнтів зафіксована
симетрична вестибулярна функція у межах нормальних вікових коливань. У решти 36 хворих
виявлена вестибулярна дисфункція з різним характером та проявом спонтанних реакцій.
Зокрема, при виконанні статичних та кінетичних тестів виявлені різні ступені порушень
функції рівноваги від незначних до значних ,
відсутність чи наявність спонтанного ністагму, а
також зміни постобертової експериментальної
реакції однобічної направленості як за периферичним типом з боку ураження, так й за змішаним типом (периферичним та центральним) з
одного або з обох боків.
Наприклад, у 4 пацієнтів із 36 осіб з вестибулярною дисфункією, зареєстровані розлади
рівноваги, спонтанний ністагм та гіперрефлексія
експериментального реакції з боку холестеатомного процесу піраміди скроневої кістки за периферичним типом в стадії декомпенсації. У 12
осіб виявлена однобічна гіпорефлексія, а у 14
осіб – однобічна арефлексія постобертової реакції за з незначними порушеннями функції рівноваги без спонтанного ністагму за периферичним
типом у стадії субкомпенсації.
Отримані результати у цих 26 хворих, за
даними дослідників та нашого клінічного досвіду, вказують на поступове порушення вестибулярної функції внаслідок розвитку патологічного процесу та на одночасне включення регуляторних механізмів у ретралабіринтних відділах
вестибулярної системи, тому клінічно вони можуть не проявлятись.
Вестибулярна дисфункція у таких випадках фіксується тільки при функціональних навантаженнях. Тому при лабіринтній деструкції
внаслідок холестеатоми піраміди скроневої кістки, виявленій на КТ та МРТ, рекомендовано
проводити вестибулометрію.
Крім того, у всіх 6 хворих з масивним лабіринтним розповсюдженням холестеатоми піраміди скроневої кістки при вестибулометрії
змішана вестибулярна дисфункція проявлялась
змінами не тільки з боку ураження, а й із протилежного боку.
Вона відзначалось явищами гіперрефлексії експериментального ністагму та його дизриЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

тмії, що свідчить на наявність загальномозкових
порушень у вигляді гіпертензивного синдрому,
що проявляється клінічно важкістю у голові та
головним болем, які мали місце у цих хворих.
За даними КТ та МРТ у 20 осіб серед 38
хворих з вказаною патологією скроневої кістки
виявлено інфралабіринтну холестеатому, у 7 –
інфралабіринтну з апікальним розповсюдженням, у 3 – супралабіринтну, у 6 – масивну лабіринтну, у 2 осіб – апікальну форму.
При апікальній формі холестеатоми у 2
осіб зафіксована сенсороневральна приглухуватість ІІ ступеня , вестибулярна функція у межах
норми.
Найбільш виражені слухові та вестибулярні порушення виявлені при масивній лабіринтній, інфралабіринтній, інфралабіринтній з апікальним розповсюдженням холестеатоми. Так,
при цих формах у 25 осіб виявлена повна глухота, у 8 – змішана приглухуватість ІУ та У ступеню. У 3 осіб при супралабіринтній формі зареєстрована сенсороневральна приглухуватість ІІІ
ступеня.

У 2 осіб при апікальній формі холестеатоми та у 2 осіб з субралабіритною формою не
виявлено вестибулярних порушень.
У решти 34 осіб виявлена вестибулярна
дисфункція різного характеру . Так, у 6 осіб вестибулярна дисфункція при масивній лабіринтній
формі холестеатоми носила характер змішаного
вестибулярного синдрому з обох боків. У 4 хворих із 7 пацієнтів при інфралабіринтній формі з
апікальним розповсюдженнями однобічна вестибулярна дисфункція була у стадії декомпенсації, у 3 осіб – в стадії субкомпенсації. У решти
21 хворого – однобічна вестибулярна дисфункція носила характер периферичного вестибулярного синдрому в стадії субкомпенсації.
Таким чином, проведені дослідження вказують, що сучасне комплексне обстеження структурно-функціональних змін у слуховій та вестибулярній системах при холестеатомі піраміди
скроневої кістки необхідне не тільки для вибору
тактики хірургічного втручання, але й для реабілітаційних заходів у післяопераційному періоді, а
також для вирішення прогностичних питань.

© О.М. Борисенко, Н.С. Міщанчук, О.В. Папп, 2014

А. А. ВАВИЛОВА, П.В. КИРЕЕВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСЛИНГВАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА
Обычно в оториноларингологической
практике приходится иметь дело с вестибулярными нарушениями периферического характера,
т.е. связанными с поражением на уровне внутреннего уха или статоакустического нерва. Однако у пациентов могут выявляться смешанные или
центральные вестибулярные нарушения, связанные, например, с сопутствующими сосудистыми
заболеваниями головного мозга или его травмами. Известно, что именно центральные вестибулярные нарушения наиболее сложно поддаются
лечению. Это обусловлено тем, что при них
страдают структуры, непосредственно задействованные в процессах вестибулярной компенсации, в частности, вестибулярные ядра ствола головного мозга. В связи с этим интерес представляют новые реабилитационные методики, направленные на активизацию механизмов вестибулярной компенсации. Появившаяся в последние годы методика транслингвальной нейростимуляции, как предполагается, посредством раздражения окончаний тройничного и лицевого
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нервов оказывает стимуляционное воздействие
на вестибулярные ядра и таким образом способствует процессам центральной компенсации.
Нами оценивалась эффективность реабилитации 15 пациентов с различными видами
вестибулярной дисфункцией, которым в клинике отоларингологии ВМедА им. С.М. Кирова
проводился десятидневный курс процедур
транслингвальной стимуляции с использованием прибора “BrainPort”. Прибор представлял
собой пластину со встроенными электродами и
датчиком равновесия, которая устанавливалась
на язык пациенту.
У 10 пациентов имелась вестибулярная
дисфункция периферического характера (состояние после стапедопластики в раннем послеоперационном периоде), у 5 – смешанного (болезнь Меньнра в сочетании с вертебробазиллярной недостаточностью, вестибулопатия
посттравматического генеза). Для оценки результатов лечения до и после реабилитационного курса выполнялась компьютерная стабило-
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графия с определением показателя качества
функции равновесия (КФР).
По окончании цикла процедур у всех пациентов отмечалось положительная динамика
показателей функции равновесия. Более выраженные результаты были получены в группе
пациентов с вестибулярными нарушениями
смешанного характера, что можно объяснить с

тех позиций, что процессы вестибулярной компенсации при смешанных нарушениях страдают
в большей степени, чем при периферических.
Полученные предварительные данные позволяют говорить о перспективности методики
транслингвальной стимуляции в реабилитации
пациентов с различными видами вестибулярной
дисфункции.

© А. А. Вавилова, П.В. Киреев, 2014

І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ, М.І. ГЕРАСИМЮК, А.О. ЯШАН, К.О. ЯШАН
(БУЧАЧ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ БІОПАРОКС
ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
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 – гострий тонзиліт (И.Б. Солдатов, 1997). Під терміном “ангіна” розуміють
запалення піднебінних мигдаликів. Ангіна зустрічається доволі часто серед населення: у дітей захворюваність на ангіну становить більше
6 %, у дорослих – 4-5 % (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. Найтяжче перебігає лакунарна ангіна. Для її лікування застосовуються різні середники загальної і місцевої дії.
Ми застосували аерозоль Біопарокс для місцевого лікування лакунарної ангіни у дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 20 дітей, що страждали на лакунарну ангіну, віком від 8 до 18
років. Діти були поділені на дві групи: основну
(11) і контрольну (9). 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 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 отримували аерозоль Біопарокс і загальне
протизапальне лікування, поступово зникли через 5-6 днів у більшості (8) дітей. Решта 3 дітей
відмічали зменшення неприємних відчуттів в
горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про
позитивний перебіг захворювання: слизова оболонка піднебінних мигдаликів мала рожевий
колір, величина мигдаликів була нормальною,
нашарування в лакунах мигдаликів відсутні.
Температура тіла нормалізовувалась у всіх дітей
У дітей контрольної групи позитивний ефект
наставав значно пізніше (до 8-9-го дня лікування). Побічні реакції мали місце у 2 дітей, у яких
відмічалась сухість в горлі, покашлювання.
Алергічних реакцій не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування аерозолю Біопарокс для місцевого лікування лакунарної 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 на лакунарну ангіну. Аерозоль Біопарокс може поповнити арсенал засобів, що застосовуються в місцевому лікуванні лакунарної
ангіни у дітей.

© І.В. Войнаровський, М.І. Герасимюк, А.О. Яшан, К.О. Яшан, 2014
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Р.А. АБИЗОВ, Л.В. САВЧУК, Я.В. ШКОБА, А.В. БУРДА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ
РАННІХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРТАНІ ТА ГОРТАНОГЛОТКИ
Не дивлячись на велику кількість публікацій, присвячених діагностиці раку гортані та гортанної частини глотки, питання своєчасної та
ранньої діагностики злоякісних пухлин цієї локалізації до теперішнього часу залишаються досить
актуальними. Високий відсоток діагностичних
помилок обумовлений особливостями анатомічної будови гортані, інфільтративним ростом пухлини, а також методами, які використовуються
для діагностики патології цих органів.
Найбільш поширеним, простим і доступним методом діагностики є непряма ларингоскопія, яка не завжди дозволяє оглянути гортанну поверхню надгортанника, фіксований його
відділ, передню комісуру, гортанний шлуночок,
підголосовий відділ та інколи, гортанну частину
глотки. Так на даних непрямої ларингоскопії,
який може давати від 30 до 50% помилок, базується первинний діагноз хворого.
В ЛОР-онкологічне відділення КЗ КОР
«Київська обласна клінічна лікарня», госпіталізуються як хворі з злоякісними пухлинами гортані, так і значна кількість пацієнтів з передраковими захворюваннями, доброякісними пухлинами. Цей контингент хворих потребує проведення широкого комплексу диференційнодіагностичних процедур.
Рак гортані найчастіше розвивається в середньому відділі і переважно вражає передню та
середню третину голосової складки. Діагностика раку гортані з розмірами пухлини, які відповідають Т2 і більше, утруднення не викликає.
Як відмічає R. Henry, при малігнізації гіперплазований епітелій слизової оболонки гортані спочатку переходить в зроговілий, інколи з
клітинною атипією, а в подальшому через різні
ступені дисплазії – у внутрішньо епітеліальний,
потім – в інвазивний рак. У деяких випадках
процес може розвинутися із кератозу з атипією
прямо в інвазивний рак.
Застосування сучасних методів, а саме
ендоскопічної техніки, операційного мікроскопу, значно розширили можливості своєчасної і
правильної діагностики та лікування хворих.
Проведення прямої мікроларингоскопії із застосуванням мікроскопа, візуально дає можливість
передбачити початок процесу малігнізації. На це
може вказувати наявність таких ознак, як: зер-

нистість і шороховатості слизової оболонки без
блиску, надмірний кератоз папілярна гіперплазія, атипії форми судин, зокрема їх деформації,
безладність розташування, легка кровоточивість
при дотику, виразковість епітелію.
У 2012 році у Київській обласній клінічній лікарні в поліклінічному відділенні оглянуто
– 3865 пацієнтів, у 2013 – 6996 пацієнтів. Із них
у 2012 році доброякісні нодозні утворення виявлено у 525 (13,6%) а у 2013 у 652 (8,9%) хворих.
Злоякісні пухлини гортані та гортанної частини
глотки становило у 2012 році – 2635 (68%) хворих, у 2013 році – 3078 (44%) хворих.
У 2012 році за допомогою даного методу
діагностовано та прооперовано 22 хворих з новоутвореннями гортані. Із них 13 хворим з доброякісними утвореннями проведено хірургічне
видалення і у 9 хворих при проведені діагностичної мікроларингоскопії із проведенням біопсії
верифіковано злоякісний процес в гортані та
гортанної частини глотки, Цим хворим в подальшому було проведено оперативне лікування в
об’ємі: хордектомія– 2 пацієнта, ларингектомія
–4, часткова резекція надгортанника у одного
хворого і 2 хворим, які відмовились від оперативного лікування проведено хіміопроменеве
лікування.
У 2013 році при застосуванні мікроларингоскопії діагностовано та прооперовано 53 хворих з різноманітними змінами голосових складок (хронічний гіперпластичний ларингіт, кератоз, ангіофіброми, фіброми, поліпи, кісти, рак).
Із них 30 хворим з доброякісними утвореннями
проведено інструментальне видалення пухлин із
застосуванням операційного мікроскопу, у 23
хворих при проведені мікроларингоскопії діагностовано і гістологічно підтверджено рак гортані або гортанної частини глотки. Їм в подальшому проведено оперативне втручання в об’ємі:
ендоларингеальне видалення пухлини – 3, хордектомія – 6, ларингектомія – 4 і 10 хворим, які
відмовились від оперативного лікування проведено хіміопроменеве лікування.
Таким чином, ендоларингеальні втручання при прямій ларингоскопії із застосуванням
операційного мікроскопу є сучасним методом в
діагностиці та лікуванні ранніх захворювань
гортані та гортаноглотки.

© Р.А. Абизов, Л.В. Савчук, Я.В. Шкоба, А.В. Бурда, 2014
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Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, Ю.І. ОНИЩЕНКО, Н.В. БОЖКО, О.Ю. РОМАСЬ, Л.В. САВЧУК
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ГОЛОСУ У ХВОРИХ НА РАК
ГОРТАНІ І-ІІ СТ., ПІСЛЯ ХОРДЕКТОМІЇ ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ
МЕДИКО-ФОНОПЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Сучасні умови, висувають до лікаря не
тільки ефективного безрецидивного лікування
хворих, особливо на ранніх стадіях онкологічних захворювань, а й якомога повного відновлення його соціальних функцій, відповідно й
якості життя, а тому потребують максимального
відновлення функцій оперованого органа – гортані в її основних функціях.
Використання електротермоадгезії дозволяє за рахунок створення наближеної до
природної голосової складки, досягти формування у хворих при комплексному підході голосу, що є пізнаваємим.
Аналіз якості голосових характеристик у
хворих на рак гортані І-ІІст, яким проведено
оперативне лікування в об’ємі хордектомії за
стандартною методикою та з використанням
ета, за термін спостереження з 2008 по 2012 рр.,
свідчить, про те, що хворі експериментальних
груп здатні змінювати силу голосу, відтворювати ту чи іншу висоту голосу, довільно підвищувати та знижувати голос. Хворі були віком від
31 до 90 років, переважно в вікових групах 4650, 51-55, 56-60, 61-65 років. Співвідношення
чоловіків до жінок 9,9:1. Узагальнені результати
акустичного аналізу голосу були розподілені за
чотирма рівнями: високим, достатнім, середнім,
низьким. До високого рівня ми віднесли у яких
частота основного тону складала норму – 200600 Гц, максимуми «кривої» з чітко вираженими
формантами. До достатнього рівня ми віднесли
пацієнтів у діапазоні 100-200 Гц, максимуми
«кривої» з чітко вираженими формантами. До
середнього рівня ми віднесли хворих у яких частота основного тону складала - 90-100Гц, мак-

симуми «кривої» з не чітко вираженими формантами. До низького рівня ми віднесли у яких
частота основного тону від 70 до 80 Гц, відсутність максимум «кривої» з чітко вираженими
формантами.
Таким чином, на етапі формувального експерименту була апробована експериментальна
методика
формування
корекційнореабілітаційної роботи з відновлення та розвитку голосу хворих на рак гортані після часткової
резекції типу однобічна хордектомія за стандартною методикою та з використаннням ета.. У
відповідності до результатів виконаних завдань
визначено рівні основних акустичних показників голосу в експериментальних і контрольних
групах. На основі узагальнених результатів нами охарактеризовані рівні сформованості висоти, сили та тембру голосу, ЧМФ, мелодикоінтонаційної сторони, а також рівні сформованості мовленнєвого дихання. Об’єктивізацію
даних
ми
підтверджуємо
сучасними
об’єктивними методами дослідження, а саме:
відеоларингоскопічним, стробоскопічним обстеженням. На місці видаленої голосової складки утворилась рубцева тканина, яка приймає
активну участь у голосоутворенні; рухомість
новоутворенної еластичної тканини практично
не відрізняється від рухомості природньої голосової складки.
Наприкінці основного етапу експерименту за допомогою комп’ютерної програми Sound
Forge, МaTLaB, здійснувався спектральний аналіз голосу. У відповідності до результатів акустичного аналізу визначено рівні спектрального
аналізу голосу.

© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, Ю.І. Онищенко, Н.В. Божко, О.Ю. Ромась, Л.В. Савчук, 2014

І.А. ГАВУРА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Л.І. ЦМОКАЛЮК (ТЕРНОПІЛЬ, ЖИТОМИР, УКРАЇНА)
БІОНАЗОЛ В ЛІКУВАННІ «ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО» РИНІТУ
ПРИ ПІДСЛИЗОВІЙ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Підслизова резекція перегородки носа –
одна з найбільш розповсюджених операцій в ринології. Вона закінчується передньою тампонадою носа стерильними марлевими турундами, які
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видаляються на наступний день після хірургічного втручання. Звичайно на другий день після видалення турунд з носа розвиваються явища «післяопераційного» риніту, який проявляється гіпеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ремією, набряком слизової оболонки порожнини
носа, слизовими виділеннями, деяким звуженням
носових ходів, що утруднює носове дихання. Ці
явища утримуються на протязі 6-7 днів. Для ліквідації явищ «післяопераційного» риніту, забезпечення нормальної регенерації тканин застосовуються судинозвужувальні краплі до носа, препарати Піносолу (краплі в ніс або назальний крем
Піносол), які вводяться у носові ходи. Вони призводять до ліквідації явищ «післяопераційного»
риніту в основному через 5-6 днів. Пошук нових
препаратів для місцевого лікування «післяопераційного» риніту триває донині. Одним з таких
препаратів є Біоназол. Препарат Біоназол представляє собою біологічно активну речовину, що є
похідною препарату УБМ, в склад якої входять
жирові емульсії рослинного та тваринного походження, високоактивні ферменти, бактерицидні і
десенсибілізувальні комплекси, жиророзчинні
вітаміни, вітаміни грипи В та мікроелементи. Всі
складники мають виключно натуральне походження. Препарат Біоназол випускається у вигляді крапель. За зовнішнім виглядом – це желеподібна речовина жовтого кольору, однорідної
консистенції.
Біоназол пригнічує ріст мікрофлори в ділянці застосування, створює захисну плівку, яка
захищає від атмосферних впливів та пом’ягчує
слизову оболонку, при цьому знімаючи запальний процес, в результаті чого зникає набряк і
настає розблокування приносових пазух. В подальшому, проникаючи в приносові пазухи, Біоназол формує активне виведення їх вмісту з
зняттям запалення. Препарат також стимулює
місцевий імунітет на рівні слизової оболонки.
Біоназол може застосовуватись у дорослих та
дітей незалежно від віку. Використовується для
лікування гострих і хронічних захворювань носа
та приносових пазух (ринітів, фронтитів, гайморитів, етмоїдитів, аденоїдних вегетацій), ерозій
та тріщин слизової оболонки носа, отитів. Дорослим вноситься по 3 краплі в кожний носовий
хід 3 рази на добу, дітям до 1 року по 1 краплі 3
рази на добу, з 2 до 3 років по 2 краплі 3 рази на

добу, після 3 років використовується, як у дорослих. Мінімальний курс лікування 14 днів. Протипоказань та побічної дії не виявлено.
Ми вивчали ефективність препарату Біоназол в якості місцевої терапії «післяопераційного» риніту. Під нашим спостереженням за
останні роки знаходилося 120 хворих на «післяопераційний» риніт при підслизовій резекції
перегородки носа віком від 16 до 42 років, які
склали основну групу. В якості контролю використано дані про 40 пацієнтів такого ж віку,
яким з метою ліквідації «післяопераційного»
риніту застосовано судинозвужувальний препарат Галазолін. Препарат Біоназол закрапували
по 3 краплі в кожний носовий хід 3 рази на добу. Галазолін вносився по 5 крапель в кожний
носовий хід також 3 рази на добу. Критеріями
оцінки
ефективності
лікування
були:
суб’єктивна оцінка терапії хворими (вплив на
секрецію з носа, вплив на носове дихання), риноскопічна картина (відсутність виділень з носа,
колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа). При аналізі результатів
лікування відмічено більш інтенсивний регрес
симптомів «післяопераційного» риніту у пацієнтів основної групи. У них явища «післяопераційного» риніту зникали на 3-4 – й день лікування, тоді як у осіб контрольної групи – на 5-6
–й день. Препарат Біоназол всіма хворими переносився добре. Якихось побічних ефектів не
відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування препарату Біоназол в місцевому лікуванні «післяопераційного» риніту при підслизовій резекції перегородки
носа підвищує ефективність терапії хворих з
цією патологією. Одержані результати дають
підставу рекомендувати Біоназол для місцевого
лікування хворих на «післяопераційний» риніт
при підслизовій резекції перегородки носа, як
протизапальний і протинабряковий засіб. Препарат Біоназол може поповнити арсенал середників місцевої дії, що використовуються в лікуванні «післяопераційного» риніту при підслизовій резекції перегородки носа.

© І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, Л.І. Цмокалюк, 2014

І.А. ГАВУРА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОР-ВІДДІЛЕННЯ
КЗ ТОР «ТЕРНОПІЛЬСЬКА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ»
Оториноларингологічну службу прийнято
вважати однією із визначальних в стані показників здоров’я населення (Л.В. Гуляева и соавт.,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

2013). В даний час доросле населення Тернопільської області отримує стаціонарну і амбулаторно – поліклінічну допомогу в повному обся-
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зі. Стаціонарна допомога представлена 132 ліжками, з яких 40 в КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» і 92 в районах області.
Забезпечення ліжками на 10 тис населення
складає 0,78 (по Україні 0,75).
ЛОР-відділення КЗ ТОР «Тернопільська
університетська лікарня» є організаційнометодичним центром оториноларингологічної
служби Тернопільської області. У відділенні
працює 3 лікарі, які атестовані на вищу кваліфікаційну категорію з оториноларингології. Два
лікарі закінчили клінічну ординатуру. Поліклінічна ланка представлена оториноларингологом
і сурдологом. ЛОР-відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» – база кафедри оториноларингології ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І.Я.
Горбачевського МОЗ України». Завідувач кафедри доктор мед. наук, професор О.І. Яшан, професор П.В. Ковалик, доценти Ю.М. Андрейчин і
І.В. Мальована, асистент А.П. Ковалик ведуть
велику лікувальну, консультативну і наукову
роботу. У ЛОР відділенні накопичений великий
досвід в наданні планової і екстреної допомоги
хворим на патологію ЛОР – органів. Із загальної
кількості операцій на ЛОР-органах близько 50%
складають хірургічні втручання, що проводяться викладачами кафедри оториноларингології.
Весь об’єм хірургічної роботи здійснюється під
місцевим і загальним знеболенням. Особлива
увага надається відновленого носового дихання
при деформації перегородки носа, хронічному

гіпертрофічному риніті і поліпозі носа, поліпозному синуситі. Проводяться симультанні операції в порожнині носа, приносових пазухах та
інших ЛОР-органах.
На базі ЛОР-відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» регулярно
проводяться переривчасті курси оториноларингологів Тернопільської області, передатестаційні курси оториноларингологів під керівництвом завідувача кафедри професора О.І. Яшана. До одного із важливих напрямків в хірургічній роботі ЛОР-відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» відноситься
проведення слуховідновних операцій при хронічному середньому гнійному отиті та отосклерозі, які виконуються завідувачем кафедри. Відділення має досить великий досвід в
тактиці ведення і хірургічному лікуванні хворих на отогенні і риногенні внутрішньочерепні
і орбітальні ускладнення. Оториноларингологи
ЛОР-відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» постійно підвищують
свій професійний рівень. Беруть активну
участь в щорічних науково-практичних конференціях оториноларингологів України, з’їздах
оториноларингологів України.
Не дивлячись на складнощі і проблеми
оториноларингологи ЛОР-відділення КЗ ТОР
«Тернопільська університетська лікарня» з оптимізмом дивляться в майбутнє. Вони продовжують вдосконалювати свою роботу на благо
здоров’я населення Тернопільської області.

© І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, 2014

В.П. ГАЕВОЙ (КИЕВ, УКРАИНА)
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОГО БАССЕЙНА ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КЛИНИЦИСТА
Дисфункциональные изменения со стороны вестибулокохлеарной системы могут выступать в качестве инициальных, а порой и единственных проявлений цереброваскулярной патологии, что делает особенно важным не только
своевременное выявление последней, но и адекватную её терапию, а также профилактику прогредиентных нарушений мозгового кровообращения. Это приобретает особую актуальность в
связи со значительным ростом в последние годы
как распространённости острых нарушений мозгового кровообращения, так и цереброваскулярных расстройств хронического характера вообще.
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В
силу
определённых
анатомотопографических взаимоотношений вестибулокохлеарной системы и церебральной сосудистой
системы в целом, особую роль приобретают изменения в системе позвоночных артерий.
Целью работы было выявление особенностей неврологического дефицита и характерных
клинических изменений в вертебро-базилярном
бассейне у лиц с сенсоневральной тугоухостью
различного генеза.
В соответствии с программой исследований, предусматривающей стандартный комплекс оценки слухового анализатора, для объективизации клинических и неврологических наЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

рушений данным пациентам с расстройством
слуха проводилось общесоматическое и клинико- неврологическое обследование в сочетании с
современными инструментальными методами
(ультразвуковая допплерография экстра- и интракраниальных сосудов головного мозга, магнитно-резонансная томография головного мозга
и шейного отдела позвоночника, электроэнцефалография ).
Контингент обследованных – 35 пациентов в возрасте от 18 до 64 лет, формировали 16
человек с острыми и 19 больных с хроническими сенсоневральными расстройствами слуха
разного
происхождения.
Клиниконеврологическое обследование охватывало пациентов с поражением различных отделов слухового анализатора, как периферического, так и
центрального, а также случаи их сочетания.
Неврологическая симптоматика у обследованных с острой сенсоневральной тугоухостью была представлена преимущественно микроорганическими изменениями со стороны черепномозговых нервов, в частности нервов мостомозжечкового угла. Так, наиболее часто отмечались изменения лицевого (у 13 человек, или в
81,25 % случаев) и тройничного (11 больных,
или же 68,75 % от общего их количества) нервов.

Манифестация неврологической симптоматики характеризовалась аутолатеральностью
по отношению к стороне поражения слуха. Степень выраженности неврологических стигм не
зависела от степени слуховых расстройств. Проявления поражения нервной системы в более
структурированном виде отмечались у больных
с наличием проявлений вестибулярной дисфункции. Цереброваскулярные же изменения в
вертебро- базилярном бассейне, о чем свидетельствовали результаты ультразвуковой допплерографии, были относительно менее выраженными и проявляли большую склонность к
регрессу, нежели в случаях формирования хронических сенсоневральных нарушений.
Развитие хронической сенсоневральной
тугоухости происходило на фоне более сформированной неврологической картины синдромологизированного характера, развивающейся
обычно на фоне гипертонической болезни, атеросклероза мозговых сосудов, хронической
ишемической болезни сердца и, в ряде случаев,
дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника, в частности его шейного отдела.
Гемодинамические изменения в системе
церебрального кровообращения у обследованных отражали в целом дефицит кровотока в экстракраниальных отделах позвоночных артерий.

© В.П. Гаевой, 2014

А.І. ГАРАСИМІВ, А.В. ЗІНЬКО, Т.В. ПРОЦЬ, М.П. РОЖОК
(КИЇВ, ШУМСЬК, ДУБЛЯНИ, МИКОЛАЇВ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЮ КСИМЕЛІН ЕКСТРА
ПРИ ГОСТРОМУ КАТАРАЛЬНОМУ РИНІТІ У ДОРОСЛИХ
Гострий катаральний риніт є найчастішим
захворюванням у дорослих і дітей. Виділяють
три стадії перебігу гострого катарального риніту, що послідовно переходять одна в іншу: перша – суха стадія подразнення; друга – стадія
серозних виділень; третя – стадія слизово –
гнійних виділень (розрішення). Перша стадія
гострого катарального риніту триває короткочасно. В цій стадії, як правило, хворі рідко звертаються за медичною допомогою, а частіше в
другій і третій стадіях. В лікуванні гострого катарального риніту застосовуються різні засоби
загальної і місцевої дії, залежно від стадії захворювання. Пошук нових середників для лікування гострого катарального риніту триває донині.
В останні роки на фармацевтичному ринку
України з’явився новий препарат для лікування
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ринітів – Ксимелін Екстра виробництва компанії
Нікомед Фарма АС (Норвегія).
Ми вивчали ефективність застосування
спрею Ксимелін Екстра в якості місцевої терапії
гострого катарального риніту (в другій стадії) у
дорослих. Під нашим спостереженням за період
з 2012 по 2013 рр. знаходилось 46 хворих на
гострий катаральний риніт в другій стадії віком
від 20 до 39 років.
Хворі були поділені на 2 групи: основну
(26 пацієнтів) і контрольну (20). Групи були
співставлені за віком і перебігом захворювання.
Пацієнти основної групи отримували спрей
Ксимелін Екстра і загальноприйняте лікування,
контрольної – тільки загальноприйняте лікування. Групи були підставлені за віком і перебігом
захворювання. Спрей Ксимелін Екстра застосо-
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вували згідно інструкції: по 1 уприскуванню в
кожний носовий хід 2 рази на добу.
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 носової порожнини). Аналіз результатів лікування показав
більш інтенсивний регрес симптомів риніту у
пацієнтів основної групи. Так, 23 із 26 хворих
основної групи вказували на зникнення, 3 – на
зменшення виділень з носа, 22 – на зникнення, 4
– на зменшення сльозотечі, 23 – на відновлення,
3 – на покращення носового дихання, 24 – на
зникнення чхання, 24 – на зникнення шуму у
вухах, 24 – на зникнення поколювання у вухах
(на 3-4-й день лікування). У хворих контрольної

групи ці показники були значно нижчими. Риноскопічна картина нормалізувалась на 3-4-й
день лікування у 23 хворих основної групи.
Слизова оболонка порожнини носа у них була
рожевою, нормальної вологості, нормальної
консистенції. В контрольній групі риноскопічна
картина нормалізувалась на 3-4-й день лікування у 11 з 20 хворих.Стерпніть спрею Ксимелін
Екстра у всіх хворих була доброю, побічних
ефектів не було відмічено у жодного пацієнта.
Таким чином, одержані нами результати
дають підставу заключити, що спрей Ксимелін
Екстра є ефективним препаратом у місцевому
лікуванні гострого катарального риніту (другої
стадії)у дорослих. На підставі одержаних нами
даних застосування спрею Ксимелін Екстра у
місцевому лікуванні гострого катарального риніту (другої стадії) у дорослих можна рекомендувати для впровадження в клінічну практику.
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Г.И. ГАРЮК, О.Г. ГАРЮК, А.Ю. МЕРКУЛОВ, А.Е. СВЕТЛИЧНЫЙ, К.Э. АРНОЛЬДИ
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ПОГРАНИЧНЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, ВЕДУЩИЕ
К ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ. ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
Актуальность проблемы пограничных патологических состояний в настоящее время возрастает в связи с продолжающейся дифференциацией в медицинских специальностях, а также и дифференциацией в самих специальностях.
Примером этого может служить дифференциация специальности «оториноларингология» : делящаяся на такие специальности как «сурдология». «онкоотоларингология», «детская отоларингология», «фониатрия» и др. Вот такая
дифференциация затрудняет путь пациента не
только в диагностике пограничных состояний,
но и трудность определения того специалиста,
который должен или может провести лечение и
хирургическое вмешательство. Назовем лишь
несколько часто встречающихся пограничных
патологических состояний, при которых возникают трудности не только у пациентов, но и у
врачей – кто должен диагностировать? – кто
должен лечить?
До сих пор дискуссионным остается вопрос диагностики и лечения такого часто встречающегося патологического состояния, как передне-верхний шейный медиастинит и флегмоны шеи; септикопиемия и на ее фоне развившийся ото-или риногенный менингоэнцефалит;
сиалолитиаз, осложненный парафарингитом;
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кавернозная гемангиома, исходящая из яремной
вены, распространяющаяся на корень языка и
угрожающая стенозом гортани; нагноительные
процессы паравертебральной области в шейном
отделе позвоночника на уровне I-II шейных позвонков. Эти пограничные патологические состояния составляют далеко не полный перечень
таковых, что встречаются в практике оториноларинголога.
В ЛОР-клинике ХМАПО на базе ГКБ №
30 г. Харькова нами проведены диагностика и
лечение 16-ти больных с различными пограничными патологическими состояниями. Из которых были 8 с начинающимися явлениями верхне-шейного медиастинита; 4 с ото- и риногенными менингоэнцефалитами на фоне различных
инфекций; 2 больных с сиалолитиазом и нарушением функции подчелюстной слюнной железы, а также с предлежанием сиалолитиаза в паратонзиллярное пространство; 1 больной с нагноением в паравертебральном пространстве на
уровне I шейного позвонка и 1 больная с множественными очагами кавернозной гемангиомы,
располагающейся вдоль яремной вены от угла
нижней челюсти до яремной вырезки с прорастанием в корень языка с угрозой стеноза гортани.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

Всем больным с начинающимся верхнечелюстным медиастинитом произведена ЯМРТ
шеи и обзорная рентгенография органов грудной клетки, что позволило исключить у них парафарингит и больные были направлены для
лечения в торакальное отделение, где, по нашему мнению, и должны проходить лечение такого
рода больные.
Особый интерес представляют больные с
таким пограничным состоянием, как сиалолитиаз – их часто направляют на диагностику к отоларингологам. Так, мы наблюдали больного с
наличием мега камня хвоста подчелюстной железы, который выпячивался и просвечивался
сквозь слизистую оболочку паратонзиллярного
пространства впереди передней небной дужки.
Челюстно-лицевые хирурги оперировать больного отказались, в связи с чем нами указанный
камень был удален через глотку, однако для
предупреждения возникновения свища в подчелюстной области, больному произведена резекция подчелюстной слюнной железы, из которой
исходил ее камень. Больной выписан на 8-е сутки в удовлетворительном состоянии.

Также, на наш взгляд, представляет клинический интерес больной с жалобами на боль в
области шеи, вынужденное положение головы,
направленного в ЛОР-клинику после консультации челюстно-лицевого хирурга и нейрохирурга с диагнозом – заглоточный абсцесс. Однако при детальном обследовании и при ЯМРТ
исследовании шейного отдела позвоночника
выявлена полость около тела первого позвонка
(«атланта») на фоне инфильтрации мягких тканей ретрофарингеального пространства на выше
указанном уровне. Абсцесс вскрыт отоларингологами, состояние больного значительно улучшилось и он в удовлетворительном состоянии
направлен для дальнейшей диагностики к вертебрологу и фтизиатру.
Таким образом, следует отметить, что
наличие пограничных патологических состояний, которые могут вызвать осложнения в ЛОРорганах, требует особого внимания со стороны
отоларинголога и вызывает необходимость шире использовать практику расширенных консилиумов сложных в клиническом отношении ситуаций, в интересах пациентов.
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Г.И. ГАРЮК, А.М. ШЕВЧЕНКО, Ю.В. ТИМОШЕНКО, А.Е. СВЕТЛИЧНЫЙ,
Е.И. ГЕТМАНЦЕВА, В.М. СЕМЧЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И АСПЕКТЫ В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА
ШИЛОВИДНОГО ОТРОСТКА. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
Синдром шиловидного отростка (СШО) в
ЛОР-практике встречается достаточно редко.
Но, вместе с тем, требует детального дифференциального подхода.
Трудность заключается в том, что симптомакомплекс имеет множество как объективных проявлений, так и субъективных. И обусловлена недостатком систематизированных
научно-клинических сведений касательно патологии шиловидного отростка.
Значительные трудности ожидают отоларингологов при лечении этой категории больных. Как правило, больные предъявляют жалобы на постоянную болезненность в зачелюстной
ямке, боль в глотке одностороннего характера
(как правило, справа). Также определяется болезненность в области заднего отдела дна полости рта и боковой поверхности корня языка.
Однако обращает на себя внимание отсутствие
воспалительных проявлений со стороны ЛОРорганов и зубочелюстной системы.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

По данным литературы (Лебедянцев В.В.
2004г.) причинами формирования удлиненных
шиловидных отростков является длительное
сохранение эмбрионального хряща в отростках
и шило-подъязычной связки. Основным патогенетическим звеном являются дисциркуляторные
нарушения кровообращения в бассейне внутренней сонной артерии на стороне поражения,
что в совокупности с болевым синдромом заставляет больных, в первую очередь, обращаться к невропатологу. И только лишь длительное
отсутствие эффекта после приема НПВС, сосудистых препаратов заставляют больных обращаться к ЛОР-специалисту.
На лечении в ЛОР-клинике ХМАПО и
ГКБ №30 г. Харькова за последние 5 лет находилось 16 больных с данным синдромокомплексом. Возраст – от 32 до 56 лет. Мужчин – 7,
женщин – 9. Клинические симптомы у всех
больных наблюдались на одной стороне. Значительные трудности в дифференциальной диаг-
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ностике возникли на этапе обследования. Все
больные были осмотрены невропатологом и
стоматологом.
Основной патологией, с которой необходимо проводить дифференциальную диагностику,
является
дисфункция
височнонижнечелюстного сустава, а также невриты и
невралгии близлежащих нервов.
Исходя из нашего опыта, в ведении такой
категории больных обязательным является проведение СКТ основания черепа и височных костей. Необходимым также является квалифицированная оценка стоматологом-ортопедом состояния височно-нижнечелюстного сустава и
высоты прикуса.
В практическом отношении наиболее значительными критериями при постановке диагноза являются пальпаторное обнаружение вер-

хушки шиловидного отростка в тонзиллярной
области, а также исчезновение или значительное
уменьшение болей после проведения блокады
местным анестетиком в передних отделах окологлоточного пространства ( в проекции пальпируемого шиловидного отростка).
Таким образом, вышеуказанная совокупность обследования позволяет решить основные
диагностические трудности, стоящие перед врачом-отоларингологом.
В консервативном лечении таких больных
хороший эффект дает проведение курса блокад
околоминдаликовой области с применением
местных анестетиков в сочетании с глюкокортикоидами (С.М. Пухлик 2012). При отсутствии
эффекта рекомендовано оперативное вмешательство,
выполняемое,
преимущественно,
трансоральным доступом.
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Г.И. ГАРЮК, А.М. ШЕВЧЕНКО, Ю.В. ТИМОШЕНКО, В.М. АРНОЛЬДИ, А.Е. СВЕТЛИЧНЫЙ
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В последнее время процент больных с
острыми заболеваниями ЛОР-органов постоянно увеличивается. Что, в первую очередь, может
быть связано с ослаблением защитных сил организма и его компенсаторных возможностей и
ухудшением социально-экологической обстановки.
По данным литературы в то же время
увеличивается рост грибковых инфекций, герпетических инфекций, что зачастую приводит к
поражению
сенсорных
систем
черепномозговых нервов (Никитин К.А., 2003).
В результате проведенных исследований
было установлено, что заметной тенденцией
явилось изменение удельного веса больных с
осложнениями банальных, на первый взгяд, заболеваний. Перед врачом-отоларингологом
представлена совокупность проблем, обусловленных не только клиническим течением данной болезни, но и особенностями своевременной диагностики и лечения в решении той или
иной проблемы.
До настоящего времени не отрицается
мнение о негативном влиянии на организм вирусной инфекции, доля которой постоянно увеличивается и может маскироваться и проявляться в самом неожиданном варианте. Только при
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Herpez zoster выделяют более 10 клинических
форм (Helms I., 2003).
Природа любого острого заболевания
может быть обусловлена не только патогенными
микроорганизмами (бактериальной и грибковой
флорой), но также и различными вирусами. Необходимо учитывать более выраженную нейротропность вирусных агентов по сравнению с
бактериальными и грибковыми, что диктует необходимость включения нейропротекторной
терапии в состав лечения. При этом вирусные
агенты являются не только первичным альтерантом перед развитием бактериальной составляющей, но и сами способны вызывать деструктивные процессы, требующие интенсивного лечения, вплоть до неотложного оперативного
вмешательства.
Развитие заболевания начинается с продромальных явлений, и порой сложно прогнозировать дальнейшее развитие патологического
процесса.
Как правило, при наличии вирусной этиологии воспалительные процессы протекают быстро, порой молниеносно. Поэтому верная диагностическая и лечебная тактика на данном этапе
является весьма актуальной. В первую очередь,
наряду с общепринятой традиционной терапией,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

необходимым является введение в схему лечения противовирусных препаратов.
Под нашим наблюдением и лечением в
клинике ХМАПО и ХГКБ №30 за последние 3
года находилось 270 больных с сочетанной патологией. Из них мужчин – 134, женщин – 136.
Возраст больных варьирует от 16 до 78 лет в
основной массе. У 14 больных поражение вирусом герпеса черепно-мозговых нервов привело к
функциональным, органическим и косметическим расстройствам (Бабияк В.И., 2002; Коленова И.Е., 2003).
У 87 больных болезнь осложнилась нейро-сенсорной тугоухостью. У 24 – невралгией
тройничного нерва, у 12 больных было диагностировано поражение коленчатого узла лицевого нерва. Во время сбора анамнеза практически
у всех больных, до развития данного симптомакомплекса, наблюдались те или иные провакационные факторы: переохлаждение, эмоцио-

нальные стрессы и др. При этом у лиц пожилого
возраста заболевание протекало более агрессивно. Все больные были осмотрены невропатологом.
Наряду с традиционной комплексной терапией всем больным были назначены противовирусные препараты, а также витамины группы
В, препараты, улучшающие микроциркуляцию и
способствующие реваскуляризации ишеминизированных участков нерва, нейрометаболиты.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что противовирусная терапия наряду с традиционной общепринятой, значительным образом влияет на результат лечения
больных с острыми воспалительными заболеваниями ЛОР – органов. Возможность проведения
дополнительного обследования больных на вирусную инфекцию (ИФА, ПЦР) позволят улучшить качество диагностики, обследования и лечения больных данной категории.
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М.І. ГЕРАСИМЮК, В.А. БАШИНСЬКИЙ, К.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФОРМАЦІЙ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини щодо характеристики деформацій перегородки носа. Раніше такий аналіз не проводився.
Публікації з цього питання розпочались з 1996
року. За період з 1996 по 2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини по характеристиці
деформацій перегородки носа опубліковано 3
наукові роботи, що становить 0,27% від загального числа (1102) публікацій наукових праць
оториноларингологів Тернопільщини. Наукові
роботи опубліковані в збірниках: «Актуальні
питання морфології» (м. Тернопіль), «Здобутки
клінічної та експериментальної медицини» (м.
Тернопіль). Серед опублікованих робіт 1 оглядова стаття і 2 тез.
Г.С. Протасевич, Є.В. Глух, О.В. Говда і
співавтори (2000) в оглядовій статті «Характеристика деформацій перегородки носа» систематизують дані літератури з питання характеристики деформацій перегородки носа за видом,
локалізацією, стороною деформації, протяжністю її. В тезах «Характеристика деформацій перегородки носа і поєднана ЛОР-патологія». Г.С.
Протасевич, А.В. Хабаров, Ю.М. Андрейчин і
співавтори (1996) наводять детальну характеристику деформацій перегородки носа у 1672 хвоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

рих. Відмічено, що у 1165 (68,5%) осіб поряд
деформацією перегородки мала місце інша патологія ЛОР-органів (іноді кілька захворювань
одночасно). Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик,
А.П. Ковалик і співавтори (2001) в тезах «Характеристика деформацій перегородки носа і поєднана ЛОР – патологія у дітей» характеризують деформації перегородки носа і поєднану
ЛОР – патологію у 20 дітей віком від 5 до 14
років. У 7 дітей мала місце лише деформація
перегородки, у решти 13 – деформація перегородки і поєднана патологія ЛОР-органів. Описується характеристика деформацій перегородки
носа за видом, стороною деформації, локалізацією, ступенем деформації.
Таким чином, наведені в цій статті відомості свідчать про те, що характеристика деформацій перегородки носа в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлена вкрай рідко – в 0,27% від загальної кількості (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Характеристика
деформацій перегородки носа описується в 3
публікаціях (1 оглядовій статті і 2 тезах). Вважаємо, що наведені відомості стосовно характеристики деформацій перегородки носа будуть
мати відповідне теоретичне і практичне значен-
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ня для оториноларингологів взагалі, дитячих
оториноларингологів, а також для інших фахів-

ців (хірургів, терапевтів, педіатрів, сімейних
лікарів та ін.).

© М.І. Герасимюк, В.А. Башинський, К.О. Яшан, 2014

М.І. ГЕРАСИМЮК, В.А. БАШИНСЬКИЙ, Л.В. ЯШАН, Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ
В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ СТАДІЇ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ПРЕПАРАТУ НЕЛАДЕКС
Гострий середній гнійний отит у дітей зустрічається дуже часто. За даними літератури
(М.Я. Козлов, 1986), це захворювання складає
25-40 % усіх захворювань вуха. У дітей найчастіше збудниками гострого середнього гнійного
отиту є стрептококи, пневмококи, а особливо
стафілококи, грамнегативні палички (синьогнійна, кишкова, протей тощо). Розрізняють наступні шляхи проникнення патогенних мікроорганізмів в порожнину середнього вуха у дітей:
ринотубарний; гематогенний; травматичний;
ретроградний. У перебігу гострого середнього
гнійного отиту у дітей, як і у дорослих, виділяють 3 стадії: доперфоративну; перфоративну;
репаративну або зворотнього розвитку (одужання). При лікуванні гострого середнього гнійного
отиту у дітей використовують різні середники
системної і місцевої дії. При цьому головним в
лікуванні даного захворювання є загальна адекватна антибактерійна терапія. Завдання загальної адекватної антибактерійної терапії може бути успішно вирішене через наявність широкого
вибору антибактерійних препаратів. Не менше
значення має і місцева протимікробна і протизапальна терапія. Одним з таких препаратів є
Неладекс. Ми застосували Неладекс як протимікробний і протизапальний засіб при місцевому
лікуванні гострого середнього гнійного отиту в
доперфоративній стадії у дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 30 дітей, хворих
на гострий середній гнійний отит віком від 12
до 18 років. Діти були розподілені на дві групи:
основну і контрольну. В основну групу входило
20 дітей, в контрольну – 10. Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Дітям
основної групи призначали Неладекс і загальноприйняте лікування. Діти контрольної групи
отримували тільки загальноприйняте лікування.
Неладекс призначався згідно рекомендаціям
фірми-виробника (“Е.І.П.І.Ко” (Єгипет)): у зовнішній слуховий хід по 4 краплі 3 рази на добу.
Лікування проводилось протягом 7 днів. В ком-
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плекс лікування входили судинозвужувальні
краплі до носа.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми
(вплив на закладання 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 відзначено
більш інтенсивний регрес симптомів отиту у
дітей основної групи. Так, всі діти з цієї групи
відзначали зникнення закладання у вусі, зникнення шуму у вусі, покращення слуху, 90 % зникнення, 10 % - зменшення болю у вусі (на 45-й день лікування). В контрольній групі ці показники були значно нижчими. Покращення
отоскопічної картини відмічено на 4-5-й день
лікування у 90 % дітей. Гіперемія барабанної
перетинки у них була відсутня. В контрольній
групі покращення отоскопічної картини відмічалось на 4-5-й день лікування у 80 % дітей. Температура тіла на 4-5-й день лікування нормалізувалась у всіх дітей основної групи. В контрольній групі нормалізація температури тіла на 45-й день лікування настала у 80 % дітей. Зменшення кістково-повітряного інтервалу на тональній аудіограмі на 4-5-й день лікування настало у 90 % дітей основної групи; в контрольній
групі зменшення кістково-повітряного інтервалу
на тональній аудіограмі відмічалось у 80 % дітей. Виникнення перфорації барабанної перетинки, тобто переходу отиту в перфоративну стадію не спостерігалось у жодної дитини як основної,так і контрольної групи. Стерпність препарату Неладекс у всіх дітей була доброю, алергійних реакцій та інших небажаних явищ не
спостерігалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування препарату
Неладекс в місцевому лікуванні дітей, хворих
на гострий середній гнійний отит в доперфоративній стадії підвищує ефективність терапіїдітей з даною патологією. На підставі отриманих
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

даних можна рекомендувати Неладекс для місцевого лікування гострого середнього гнійного
отиту в доперфоративній стадії у дітей як протимікробний і протизапальний засіб у дітей.

Неладекс може поповнити арсенал засобів місцевої дії, що використовуються в терапії гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дітей.

© М.І. Герасимюк, В.А. Башинський, Л.В. Яшан, Т.В. Чортківський, 2014

М.І. ГЕРАСИМЮК, І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, БУЧАЧ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ 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 2013 рр. знаходилось 20 дітей, хворих
на гострий гнійний верхньощелепний синусит
віком від 13 до 17 років. Діти були розподілені
на дві групи: основну (10), в схему лікування
яких вводився аерозоль Біопарокс, та контрольну (10), 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 но-

совому 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 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 % 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.

© М.І. Герасимюк, І.В. Войнаровський, 2014
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М.І. ГЕРАСИМЮК, О.І. ЯШАН, І.В. ХОРУЖИЙ, Т.В. ПРОЦЬ
(ТЕРНОПІЛЬ, ДУБЛЯНИ; УКРАЇНА)
АЕРОЗОЛЬ БІОПАРОКС В ЛІКУВАННІ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Ангіна – загальне інфекційне захворювання з запаленням лімфаденоїдної тканини горла, переважно піднебінних мигдаликів. Тому
під терміном “ангіна” розуміють ангіну піднебінних мигдаликів. Захворюваність населення
ангіною доволі висока: серед дорослих вона
становить 4-5 %, серед дітей – більше 6 % (В.Т.
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). Поділяють ангіни на первинні і вторинні. Серед первинних ангін найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Найлегше з них
перебігає катаральна ангіна. Для її лікування
застосовуються різні середники загальної і місцевої дії.
Ми застосували аерозоль Біопарокс в місцевому лікуванні катаральної ангіни у дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 24 хворих на катаральну ангіну віком від 22 до 40 років.
Хворі скаржились на головний біль, підвищення температури тіла в межах 37,1-38,1ºС,
біль в горлі при ковтанні. Під час фарингоскопії
визначались гіперемія і набряклість піднебінних
мигдаликів. Дослідження мазків із носа і зіва
паличок Лефлера не виявило.
Хворі були розподілені на дві групи: основну (14) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Пацієнти основної групи отримували аерозоль Біопарокс і загальне протизапальне лікування,
контрольної – полоскання горла розчином фурациліну 1:5000 і загальне протизапальне лікування. Аерозоль призначали хворим 4 рази на

день по 4 інгалації через рот і 1 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 відзначено більш інтенсивний регрес симптомів
ангіни у хворих основної групи. Скарги на головний біль, біль в горлі при ковтанні у хворих,
що приймали аерозоль Біопарокс і загальне протизапальне лікування, поступово зникли через
3-4 дні у більшості (11) хворих. Решта 3 пацієнти відмічали зменшення неприємних відчуттів в
горлі.
Фарингоскопічна картина вказувала на
позитивний перебіг захворювання: зникли гіперемія і набряклість піднебінних мигдаликів. Температура тіла нормалізувалась у всіх пацієнтів.
У хворих контрольної групи позитивний
ефект настав до 6-7-го дня лікування.
Нестерпності аерозолю Біопарокс, алергійних реакцій та інших небажаних явищ не
спостерігалось у жодного хворого.
Таким чином, застосування аерозолю Біопарокс в місцевому лікуванні катаральної ангіни
у дорослих значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Аерозоль Біопарокс добре
переноситься хворими, не має побічної дії, що
дає підставу рекомендувати його для терапії
хворих на катаральну ангіну. Аерозоль Біопарокс може поповнити арсенал засобів, що застосовуються в лікуванні катаральної ангіни у дорослих.

© М.І. Герасимюк, О.І. Яшан, І.В. Хоружий, Т.В. Проць, 2014

В.Н. ГИНЬКУТ, В.Н. АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИРАМИСТИНА ПРИ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ
ХРОНИЧЕСКИХ ГАЙМОРИТОВ
Консервативная терапия хронических
гайморитов предусматривает местное применение препаратов, обладающих антибактериальным, противовирусным, противогрибковым и
иммуноадъювантным действием (С. Baguley et
al., 2014; E. Cantone et al., 2014; T. Grzegorzek et
al., 2014; J. Ou et al., 2014; A.M. Wuister et al.,
2014).
В этой связи особого внимания заслуживает препарат мирамистин, относящийся к
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группе поверхностно активных веществ. Он обладает высокой активностью в отношении бактерий, грибов и вирусов (И.А. Дмитриева, 2014).
Доказана способность мирамистина повышать
местный иммунитет и усиливать процессы регенерациипри хроническом воспалении(М.А. Завалий, 2006; Т.Г. Маланичева и соавт., 2014).
Целью данного исследования являлось
изучение эффективности мирамистина при хронических гайморитах.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

Материалы и методы исследования.
Под наблюдением находилось 40 пациентов с
диагнозом хронический гнойный гайморит.
Средний возраст больных был 37 лет. Соотношение мужчин и женщин было 3:1.В процессе
лечения оценивали жалобы больных, динамику
риноскопической картины, данные эндоскопических, лучевых и бактериологических методов
исследования. Всем пациентам назначалось антибактериальное лечение (защищённые пенициллины либо макролиды) и мукорегуляторы
(синупрет, флюдитек), проводиласьтакже солевая ирригационная терапия. Кроме этого, ежедневно промывали верхнечелюстные пазухи
физиологическим раствором и вводили в них
лекарственные
средствапутём
выполнения
пункциии дренирования синуса либо через стому после ранее произведеннойгайморотомии.
Все больные были разделены на две группы. Больным основной группы(n=20) в предварительно промытую пазуху вводили 5 мл 0,01 %
мирамистина, а пациентам контрольной группы(n=20) – 5 мл 1 % диоксидина.
Оценка полученных результатов включала субъективную оценку больным своего общего состояния, а также динамику риноскопической картины. Эффект лечения оценивали ежедневно по нормализации температуры тела,
уменьшению болевого синдрома и прекращению ринореи.
Результаты и их обсуждение. При бактериологическом исследовании отделяемого из

пазухи в начале лечения у 14 (35,0 %) пациентов
был высеян Staphylococcus aureus, у 8 (20,0 %) –
Proteusmirabilis, у 6 (15,0 %) –Streptococcus pyogenes, у 4 (10,0 %) – Staphylococcus epidermidis,
у 3 (7,5 %) – Pseudomonas aeruginosa. У 5 больных (12,5 %) посев роста не дал.
При использовании мирамистина на 3-4
день у пациентов наблюдалось улучшение носового дыхания, значимо уменьшилось количество отделяемого из носа, улучшилось обоняние,
снизилась температура тела, стихли головные и
лицевые боли. У 75,0 % больных основной
группы уже при 3-м промывании патологического отделяемого не получено.
При использовании диоксидина клиническое улучшение в среднем наблюдалось на 3-4
дня позже. При 3-м промывании патологического отделяемого не получено у 60,0 % пациентов.
В целом при использовании мирамистинаклинически улучшение наступало на 4 дня
раньше, а число промываний было на 2-3 меньше, чем при использовании диоксидина.
Следует отметить, что применение мирамистина не сопровождалось нежелательными
явлениями и аллергическими реакциями. Кроме
того, при лечении хронического гнойного гайморита использование мирамистина позволило
сократить сроки пребывания пациентов в стационаре в среднем на 3 дня.
Вывод. Мирамистин целесообразно применять при местной терапии хронических гайморитов.

© В.Н. Гинькут, В.Н. Андреев, 2014

В.Н. ГИНЬКУТ, В.В. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ МИРАМИСТИНА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
ГНОЙНЫХ МЕЗОТИМПАНИТАХ
Консервативная терапия хронического
гнойного среднего отита направлена на элиминациювоспалительного процесса в барабанной
полости (В.И. Шахов, В.У. Эделева, 1999).При
этом отоларингологи сталкиваются с растущей
резистентностью патогенных микроорганизмов
к традиционно используемым противобактериальным средствам (В.М. Чешарский и соавт.,
1999; А.М. Талишинский, А.Р. Гараев, 2001;
А.В. Завадский и соавт., 2002).
Внимание клиницистов всё больше привлекают антисептики, которые обладают высоким избирательным действием в отношении
микроорганизмов, практически не действуют на
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мембраны клеток человека иобладают высокой
эффективностьюпри местном лечении гнойного
воспаленияв среднем ухе (В.М. Зайцев, 2002;
М.П. Николаев и соавт., 2003).
Целью данного исследования явилось
сравнительное изучение эффективности применения мирамистина и диоксидинапри местном
лечении хронических гнойных мезотимпанитов.
Материалы и методы исследования.
Под наблюдением находилось 22 пациента (основная группа) в возрасте от 23 до 62 лет с диагнозом хронический гнойный мезотимпанит,
которым три раза в день транстимпанально вводили 0,01 % раствор мирамистина (Офтамирин).
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В качестве контроля была взята группа
больных (20 человек), репрезентативных по полу и возрасту, которым для местного лечения
хронического гнойного мезотимпанита использовали 1 % раствор диоксидина.
Базисная терапия больных основной и
контрольной групп была идентичной и включала тканевую терапию, пероральный приём муколитиков и антигистаминных препаратов.
Кроме того, пациентам назначали деконгестанты и выполняли пальцевой массажглоточного устья слуховой трубы.
Больным производилась аудиометрия и
производился забор материала из больного уха
для бактериологического исследования.
Эффективность лечения оценивали по
динамике жалоб больных и изменениям отоскопическойкартины.После лечения выполняли
контрольную аудиометрию.
Результаты и их обсуждение. У 18 больных основной группы гноетечение прекратилось
на 4-5 день, у 4 (18,2%) – к концу лечения.
Боль в ухе, шум и дискомфорт купировались на 4-5 сутки от начала лечения у всех па-

циентов. Заложенность уха сохранялась лишь у
одной пациентки. Все больные хорошо перенесли лечение, побочных эффектов не отмечено.
На контрольной аудиограмме отмечено
сокращение костно-воздушного разрыва до 15
дБ.
Высокий бактерицидный эффект мирамистина подтверждают данные бактериологических исследовании. Микрофлора не определялась после лечения у 20 (90,9 %) больных (до
лечения у 14 высевался Staphylococcus epidermidis и у 8 – Pseudomonas aeruginosa.
В результате транстимпанального введения диоксидина у 17 (85,0 %)больных контрольной группы отмечено прекращение гноетечения на 6-7-е сутки. К концу лечения (10-й
день) у всех больных гноетечение прекратилось,
но оставалась заложенность больного уха. Только у 10 (50,0 %)больных контрольной группы
отмечено улучшение слуха по всей тоншкале на
10-15 дБ(р< 0,05).
Вывод. Офтамирин (мирамистин) целесообразно применять при местном лечении хронических гнойных мезотимпанитов.

© В.Н. Гинькут, В.В. Гинькут, 2014

С.С. ГЛАЗУНОВА (КИЕВ, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ КОХЛЕАРНЫХ ИМПЛАНТОВ У ДЕТЕЙ
Нормальный слух необходим для гармоничного развития ребенка. При нарушении слуха страдает психоневрологическое развитие и
чем раньше начата реабилитация слуха, тем
лучше результат.
Основным критерием эффективности
кохлеарной имплантации является способность
детей воспринимать разговорную и шепотную
речь.
В связи с возрастными особенностями
правильная настройка речевого процессора кохлеарного импланта у детей в настоящее время
является непростой и актуальной задачей.
Для оценки правильности настройки речевого процессора применяются субъективные
методы исследования слуха: тональная и речевая аудиометрия в свободном звуковом поле.
Материально-техническое обеспечение
(оборудование и методы исследования).
Для проведения настройки кохлеарного
импланта использовался компьютер со специальной программой MAESTRO – 4 и согласующее устройство DIB II фирмы "Med – El" (Австрия).
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Для тональной и речевой аудиометрии
применялся диагностический аудиометр Itera II
(Дания) и 2 динамика, расположенные перед
исследуемым под углом 90°.
Тональная пороговая аудиометрия в свободном звуковом поле и детская речевая аудиометрия (с использованием стандартных сбалансированных речевых таблиц русского языка)
проводились с целью оценки эффективности
кохлеарной имплантации и качества настройки
речевого процессора.
В Городском медицинском центре проблем слуха и речи «СУВАГ» проводились обследования с помощью тональной и речевой
аудиометрии в свободном звуковом поле, определение уровня комфортного слушания и порогов восприятия звука, тесты разборчивости
(EARS), а также настройка речевого процессора
на основании проведенных обследований у 25
имплантированных детей.
В группу обследования вошли дети, прошедшие предоперационный курс реабилитации,
перенесшие одностороннюю кохлеарную имплантацию и проходящие послеоперационных
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курс реабилитации. Среди них было 13 мальчиков и 12 девочек в возрасте от 3 до 9 лет. Опыт
ношения кохлеарного импланта (КИ) составлял
1,5 – 3 года: 1 – ая группа – аудиометрическое
обследование и настройка речевого процессора
проводились согласно рекомендациям (1 – 3 – 6
– 8 – 12 – 18 месяцев); 2 – ая группа – 2 – раза в
год; 3 – я группа – нерегулярно (один раз в год).
Выводы
У первой группы детей данные речевой
аудиометрии имели тенденцию к изменению
порога восприятия сигнала и улучшению разборчивости речи (в % соотношении, учитывая
помехоустойчивость).
Вторая группа детей имела результаты
речевой аудиограммы намного ниже, чем первая
группа.
Третья группа детей показала самый низкий % разборчивости на речевой аудиометрии.
Заключение
Результаты исследования показали, КИ –
комплекс мероприятий, где основное звено реабилитация, которое должно проходить с соблюдением алгоритма мероприятий:
1. Систематическое аудиометрическое обследование с периодичностью 1 – 3 – 6 – 8 – 12
– 18 месяцев в первый год после имплантации и
не реже 1 – 2 раз в год в последующий период.
2. Тестирование.
3. Мониторинг работы речевого процессора.

4. Коррекция реабилитационной программы.
Как показывает наш опыт, оптимальная
длительность настроечной сессии составляет 2 –
3 недели и включает 6 настроек. В общей сложности в течение первого года должно проводиться 6 настроечных сессий длительностью 5-7
дней, в течение второго года – 1-2 настроечные
сессии, а в последующий период времени по
мере необходимости, но не менее 1-2 раза в год.
Следует отметить, что приведенные выше временные рамки мероприятий, количество настроек речевого процессора носят усредненный характер и могут иметь существенные различия с
учетом индивидуальных особенностей обследуемых детей.
При кохлеарной имплантации и последующей речевой реабилитацией, и контролем
настройки речевого процессора нормализуется
психоневрологическое развитие ребенка, формируется речь, дети будут обучаться в общеобразовательной школе.
Пути решения проблем, связанных с контролем эффективности настройки кохлеарного
импланта в Украине – это создание единого общепринятого алгоритма и контроля оценки эффективности использования (КИ), включающего, в
зависимости от возраста и уровня развития: тональная аудиометрия в свободном звуковом поле
(игровая аудиометрия для маленьких детей) и речевая аудиометрия в свободном звуковом поле.

© С.С. Глазунова, 2014

О.В. ГОВДА, І.В. ХОРУЖИЙ, К.О. ЯШАН, Я.С. МЕЛЬНИК (ТЕРНОПІЛЬ, КОЗОВА; УКРАЇНА)
МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Теронопільщини по місцевому 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 2012рр. по місцевому лікуванню катаральної ангіни у дорослих ними опубліковано 3 наукові праці, що складає 0,27% від
загальної кількості (1102) публікацій наукових
робіт оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в «Журналі вушних,
носових і горлових хвороб» (м. Київ). Всі публікації є тезами.
Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, А.І. Гавура і
співавтори (2010) в тезах «Фурасол в лікуванні
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катаральної ангіни» наводять результати застосування препарату Фурасол (фурагін розчинний) як антибактерійного засобу для місцевої
терапії катаральної ангіни у дорослих пацієнтів.
Хворі отримували протизапальну терапію і полоскання горла розчином Фурасолу. Розчин Фурасолу готували безпосередньо перед застосуванням. Вміст пакетика розводили в склянці
гарячої води і використовували на одне полоскання. Теплим розчином хворі полоскали горло
3-4 рази на добу. Зазначається, що застосування
Фурасолу для місцевого лікування катаральної
ангіни у дорослих виявилось ефективним. На
підставі отриманих результатів можна рекомендувати Фурасол для місцевої терапії катаральної
ангіни у хворих як антибактерійний засіб, відмі-
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чають автори. В.А. Башинський, О.І. Яшан, О.І.
Шило і співавтори (2012) в тезах «Септофіт в
місцевому лікуванні катаральної ангіни у дорослих» наводять результати застосування носового природного фітосептика місцевої дії Септофіту у місцевому лікуванні катаральної ангіни у
15 хворих віком від 20 до 46 років. Септофіт
призначався по 1 таблетці кожні 4 год, розсмоктуючи, але не розжовуючи і не запиваючи. Підкреслюється, що застосування Септофіту у місцевому лікуванні катаральної 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 катаральну ангіну, зазначають автори.
О.В. Говда, Г.С, Протасевич, І.В. Хоружий і співавтори (2011) в тезах «Лікування катаральної ангіни у дорослих» наводять результати використання спрею для горла «Аква Маріс» в комплексному лікуванні катаральної ангіни у 16 хворих віком від 20 до 46 років. Спрей
призначався хворим 4-5 разів на день по 2-3
упорскування на задню стінку ротової частини
горла і ділянки піднебінних мигдаликів. Зазначається, що застосування спрею для горла «Аква
Маріс» у комплексному лікуванні катаральної

ангіни у дорослих суттєво покращує самопочуття хворих, значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Спрей для горла «Аква Маріс» простий у застосуванні, добре переноситься
хворими, системно не впливає на організм, застосовується разом з іншими лікарськими засобами для лікування катаральної ангіни, не має
побічної дії, що дає підставу рекомендувати його для лікування пацієнтів з вказаною патологією, відмічають автори.
Таким чином, наведені в цій статті відомості свідчать про те, що місцеве лікування катаральної ангіни у дорослих в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини
описане надзвичайно рідко - в 0,27% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Всі опубліковані
праці являють собою тези. При цьому місцеве
лікування катаральної ангіни у дорослих висвітлене в трьох публікаціях (з застосуванням Фурасолу, Септофіту і спрею для горла «Аква Маріс»). Вважаємо, що описані відомості про місцеве лікування катаральної ангіни у дорослих з
використанням найновіших препаратів матимуть пізнавальне і практичне значення для оториноларингологів, інфекціоністів, терапевтів,
сімейних лікарів та інших фахівців.

© О.В. Говда, І.В. Хоружий, К.О. Яшан, Я.С. Мельник, 2014

А.Е. ГОЛОВАНОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ЧЕЛОВЕКА
НА ПОДДЕРЖАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА
Со времени предложения Е.Б. Бабским,
В.С. Гурфинкелем и Э.Л. Ромелем в 1955 г. стабилометрии в качестве нового способа исследования стояния человека она приобрела широкую
популярность среди биомехаников, физиологов
и врачей различных специальностей. Наряду с
первичными показателями стабилограмм (СГ) и
статокинезиграммы (СКГ), которыми являются
длина стабилограмм (Lx,y) и их амплитудночастотные характеристики, площадь статокинезиграммы (Sскг), средняя скорость перемещения
центра давления (ЦД) стоп (V) и средний радиус
его отклонения (R), разработано множество других показателей, два из которых (показатель
Качества функции равновесия (КФР), %, и Индекс динамической стабилизации вертикального
положения тела (ИДС), %) теоретически претендовали на отражение энергозатрат человека
на поддержание вертикального положения тела
человека.
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Целью нашей работы являлась оценка
взаимосвязи указанных выше стабилометрических показателей с энергозатратами человека в
вертикальном положении тела.
Для этого 108-ми молодым мужчинам
добровольцам – была проведена компьютерная
стабилометрия на стабилоанализаторе «Стабилан – 01-2. Исследование проводилось в течение
трёх минут с закрытыми глазами, так как при
отсутствии зрительного контроля за окружающей обстановкой у подавляющего большинства
людей отмечается ухудшение функции равновесия тела, требующее большего расхода энергии.
Во время стабилометрии с помощью компьютерного газоанализатора масочного типа «Cortex
MetaLyzer 3B», Leipzig, Germany с кислородным
датчиком «UFO-130 OXYGEN SENSOR», оценивали объём энергии в ккал.
После завершения эксперимента проведен
корреляционный анализ следующих показатеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

лей: рост, м; масса тела (m), кг; потенциальная
энергия (Ep), Дж; кинетическая энергия (Ek),
Дж; КФР, %; ИДС, %; Sскг, мм2; R, мм; Lx, мм;
Ly, мм; средняя линейная скорость (СЛС) перемещения ЦД, м/с; средняя угловая скорость
(СУЛ) перемещения ЦД, 0/с; основной обмен за
3 мин. (Осн.обм.), ккал; объём энергии за 3 мин.
(Об.эн.), ккал.
Энергозатраты при вертикальном положении тела превышали уровень основного обмена в 1,4 раза, что свидетельствует о корректности условий постановки эксперимента.
Все стабилометрические показатели слабо
коррелировали с ростом и особенно с массой
тела, что согласуется с данными В.С. Гурфинкеля с соавт. Но неожиданным результатом исследования явилось то, что объём энергии практически не коррелировал ни с одним стабилометрическим показателем.
Возможно, динамическая стабилизация
вертикального положения тела, отражением
которой являются результаты стабилометрии,

не требует значительных энергозатрат ввиду
совершенства центрального нервного механизма её регуляции. По-видимому, основная часть
энергии расходуется мощной тонической системой установки тела в вертикальное положение, детально описанной Рудольфом Магнусом. Может быть, поэтому сила связи объёма
энергии с отклонением тела в сагиттальной
плоскости, значения которой не вошли в таблицу, была хоть слабой, но всё же заметной (r =
0,18).
Таким образом стабилометрические показатели, отражая процесс динамической стабилизации вертикального положения тела, не показали связи с его энергозатратами, что может
быть связано с тем, что основная доля энергии
расходуется тонической системой установки
тела в вертикальное положение. Необходим
дальнейший поиск адекватного математического аппарата расчета кинетической энергии тела
человека, как саморегулирующейся биодинамической системы.

© А.Е. Голованов, 2014

Я.Ю. ГОМЗА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБУ КАЛОРИЧНОЇ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ
СТИМУЛЯЦІЇ ПРИ УРАЖЕННІ ЛАБІРИНТНОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ
НА СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Мета – визначити ефективність оптимального способу калоричної вестибулярної стимуляції при ураженні лабіринтної функції у
хворих на судинні захворювання головного мозку.
Матеріали і методи. Проведена вестибулометрія 150 хворим, які в середньому
15,0±1,2 дні тому перенесли церебральний гіпертонічнй криз та в яких під час вестибулометрії
визначалась гіпорефлексія лабіринтів. Калорична вестибулярна стимуляція проводилась обстежуваним хворим по розробленому нами способу. Обстежуваних хворих рандомізували на 5
груп залежно від поєднання температурних
стимуляцій з ураженого і здорового боку.
Результати і їх обговорення
Найбільша кількість випадків наявності
вестибулярних розладів серед основних досліджуваних груп виявлена в групі 1 – у хворих на
церебральний гіпертонічнй криз з гіпорефлексією лабіринту, яким проводилась холодна калоризація ураженого лабіринту, і складає 46,7%,
але не зважаючи на це, в порівнянні з контрольною групою (у 93,3% хворих після традиційного
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

лікування церебрального гіпертонічного кризу
залишаються наявними вестибулярні розлади)
отримані результати і тут демонструють наявність достовірного покращення показників вестибулярної функції.
Помірна кількість випадків наявності порушень вестибулярної функції виявлена в групах 2 та 3 – у хворих на церебральний гіпертонічнй криз з гіпорефлексією лабіринту, яким
проводилась гаряча калоризація ураженого лабіринту та у хворих на церебральний гіпертонічнй криз з гіпорефлексією лабіринту, яким
проводилась гаряча калоризація ураженого лабіринту та гаряча калоризація протилежного
лабіринту, і складає по 33,3% в кожній групі
відповідно.
Найменша кількість випадків порушень
вестибулярної функції виявлена в групі 4 – у
хворих на церебральний гіпертонічнй криз з
гіпорефлексією лабіринту, яким проводилась
гаряча калоризація ураженого лабіринту та холодна калоризація протилежного лабіринту, яка
складає 20,0%, що в 4,7 рази менше ніж в контрольній групі. Це доводить найбільшу ефектив-
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ність саме такого способу калоричної вестибуляної стимуляції.
Таким чином, після проведеного курсу
калоричної вестибулярної стимуляції поєднаний
вестибулярний синдром – центральний і периферичний – виявлено у 12 (40,0%) хворих групи
1; 10 (33,3%) хворих групи 2; 8 (26,7%) хворих
групи 3; і 6 (20,0%) хворих групи 4. У 2 хворих (
6,7%) в групах 1 та 3 після лікування залишились наявними тільки центральні вестибулярні
розлади, за відновлення лабіринтної функції. У
решти обстежуваних хворих основних досліджуваних груп функція обох відділів вестибулярного апарату – і центрального, і периферичного – повністю відновилась і прийшла до норми. В контрольній групі 5 хворих, які перенесли

церебральний гіпертонічний криз та в яких під
час вестибулометрії визначалась гіпорефлексія
лабіринтів, яким не проводилась калоризація
лабіринтів, поєднаний вестибулярний синдром –
центральний і периферичний – виявлено у 26
(86,7%) обстежуваних, у 2 (6,7%) залишились
наявними тільки центральні вестибулярні розлади, та у 2 (6,7%) вестибулярна функція повністю відновилась.
Висновки. Застосування калоричної вестибулярної стимуляції у хворих на церебральний гіпертонічнй криз із гіпорефлексією лабіринту за умови проведення гарячої калоризації
ураженого лабіринту та холодної калоризації
протилежного лабіринту, є найбільш ефективним способом калоризації вух.

© Я.Ю. Гомза, 2014

А.А. ГОРОХОВ, П.А. ПАНЕВИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЛОР ОРГАНОВ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ
Отравляющие вещества и различные химические соединения, которые могут использовать при военных действиях, а также образующиеся в процессе боевой деятельности войск,
приводят к поражению носа, глотки, гортани и
уха. Чаще всего повреждения ЛОР-органов
встречаются при контакте людей с отравляющими веществами и ядами кожно-нарывного
действия, удушающего действия, раздражающими ОВ, окислителями жидких ракетных топлив, взрывными – пороховыми газами. Поражение ЛОР-органов возможно при воздействии и
других химических агентов, обладающих раздражающим, прижигающим и некротизирующим действием. Следует отметить, что химическая травма ЛОР-органов не является ведущим
по тяжести поражением и носит сопутствующий
характер. Эвакуационные мероприятия пострадавших предусматривают их направление в терапевтические отделения госпиталей, где ЛОРврач выступает в роли консультанта, хотя в ряде
случаев и необходимого.
Местная реакция тканей протекает по типу катарального, фибринозного или фибринозно-некротического воспалительного процесса,
нередко с явлениями ульцерации слизистой
оболочки верхних дыхательных путей.
Раздражение афферентных тригеминальных окончаний полости носа ведет к появлению
защитных рефлексов: остановке дыхания, чиха-

нию, обильному слизеотделению и слезотечению. Сильной струей выдыхаемого при чихании
воздуха и обильным промыванием слизистой
оболочки слизью и слезной жидкостью, попадающей в полость носа через слезно-носовой
канал, раздражающее вещество удаляется.
При раздражении защитных зон гортани
возникают рефлекторные защитные реакции в
виде пароксизмального кашля и спазма голосовых складок (ларингоспазм). Кашель способствует удалению химического вещества со слизистой
оболочки гортани, а остановка дыхания препятствует поступлению его в трахею и легкие.
Попадание на слизистую оболочку верхних дыхательных путей различных химических
веществ (особенно с резко выраженным раздражающим действием) вызывает не только ряд
патологических рефлекторных реакций, обусловленных раздражением ветвей блуждающего, тройничного и языко-глоточного нервов (кашель, бронхоспазм, замедление частоты
дыхания и др.), но может также вести к развитию патологоанатомических изменений в полости носа, глотки и гортани. Это обстоятельство не может не влиять на патогенез и симптомокомплекс общего поражения. Следовательно,
химическое вещество, попавшее на слизистую
оболочку верхних дыхательных путей, должно
быть удалено как можно быстрее или же нейтрализовано.

© А.А. Горохов, П.А. Паневин, 2014
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В.В. ГОФМАН, В.Р. ГОФМАН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА
В БОРЬБЕ С БИОПЛЁНКАМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ
В настоящее время при лечении хронического тонзиллита в качестве антибактериальных
средств традиционно используются антибиотики. Однако, в силу разных причин (внутриклеточная персистенция патогенов, вегетирование
микроорганизмов в составе бактериальных биоплёнок, конституитивная антибиотикорезистентность или ассоциированность патогенного
микроба с бактериями, продуцирующими антибиотик-деградирующие ферменты) антибиотикотерапия чаще всего оказывается малоэффективной. Поэтому поиск патогенетически обоснованных способов лечения хронического тонзиллита является актуальным.
Исследования, проведённые в последние
десятилетия, показали, что патогенные бактерии, ассоциированные с воспалением нёбных
миндалин, лизогенны, т.е. содержат в составе
генома один или более профагов. Профаги,
обогащая геном микроорганизма, обеспечивают вариабельность свойств штаммов патогенных бактерий, кодируют факторы вирулентности и наделяют способность эффективно создавать бактериальные биоплёнки в лакунах нёбных миндалин, вследствие определённых анатомо –топографических особенностей их
строения.
Также хорошо известно, что пероксид водорода, будучи водорастворимым неполярным
соединением, способен быстро диффундировать
через биологические мембраны и проникать в
клетки эукариот и бактериальные биоплёнки.
Воздействуя в микромолярном диапазоне концентраций (не оказывающих бактерицидного
действия на нормальные микроорганизмы при
экспозиции в десятки минут) на лизогенные
штаммы патогенных бактерий, пероксид водорода стимулирует экспрессию комплекса энзимов экстренной репарации бактериальной ДНК
(SOS-регулона). Индукция SOS-регулонов лизогенных патогенов сопровождается активацией
их резидентных профагов, мультипликацией
вирусных частиц и последующей гибелью бактерий, что может обеспечить весьма быстрый
клиренс зоны воспаления от патогенной микрофлоры при хроническом тонзиллите. Одновременно в эукариотических клетках под влиянием
пероксида водорода (как вторичного мессенджера) наблюдаются:
– при уровне Н2О2 в цитозоле клеток,
превышающем 12,5 мкМ, стимуляция активности ядерного фактора транскрипции NF-kB смеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

няется его ингибированием и, следовательно,
блокированием экспрессии провоспалительных
факторов;
– под влиянием микромолярных концентраций Н2О2 (физиологические уровни пероксида водорода в цитозоле до 100 мкМ, токсические эффекты не обнаруживаются и в диапазоне
концентраций 100-200 мкМ) стимулируются
транскрипция и трансляция ядерного фактора
транскрипции Nrf2 (в течение 1-2 часов уровень
Nrf2 в цитозоле увеличивается на 100 %), его
активация и транслокация в ядро клетки, что
сопровож-дается стимуляцией экспрессии противовоспалительных факторов;
– ингибирование формирования митохондриальной транзитной проницаемости посредством увеличения проводимости митохондриальных АТФ-чувствительных К+-каналов под
влиянием микромолярных концентраций Н2О2,
что проявляется цитопротективными эффектами.
Продукция Н2О2 в качестве бактерицидного агента, обеспечивающего дистантно контролируемую индукцию профагов в лизогенных
микроорганизмах, – широко распространенная в
мире прокариот стратегия вытеснения конкурентов из микроэкологических ниш. Экспрессия
Н2О2 симбионтной микрофлорой слизистой
оболочки глотки и нёбных миндалин – действенный фактор колонизационной резистентности, обеспечивающий трансформацию профагов
нерезидентных микроорганизмов в их литическую форму. Симбионтные лактобациллы и лактококки в условиях аэробной среды лакун нёбных миндалинфлавин-зависимым путём способны продуцировать пероксид водорода. Поскольку молочнокислые бактерии относятся к
группе каталаза-негативных микроорганизмов,
постольку Н2О2 может аккумулироваться в
среде их вегетирования до аутоингибиторных
концентраций. Симбионтные штаммы молочнокислых бактерий являются носителями дефектных профагов, которые не способны трансформироваться в их литическую форму при индукции SOS-регулонов данных прокариот. Поэтому
они на порядок менее чувствительны к действию пероксида водорода, чем нерезидентные
микроорганизмы (Staphylococcus, Pseudomonas
и др.).
Следовательно, 0,01-0,03 М (0,03-0,1 %)
раствор пероксида водорода, не оказывая бактериостатического или бактерицидного действия
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на симбионтов слизистой оболочки ротоглотки
и нёбных миндалин, не только не формирует (не
усугубляет) микроэкологический дисбаланс, но
и способствует восстановлению эубиоза путём
селективной элиминации нерезидентных бактерий. Значимо, что элиминации подвергаются
как внутриклеточные патогены, так и микроорганизмы, персистирующие в составе бактериальных биоплёнок. Также важно, что пероксид
водорода, не стимулируя экспрессию фактора

ингибирования миграции макрофагов клеточными элементами слизистой оболочки глотки и
нёбных миндалин, выполняет роль аттрактанта
для лейкоцитов, что способствует разрешению
воспаления.
Таким образом, представленные данные
позволяют рекомендовать 0,03 - 0,1% раствор
пероксида водорода для местного применения
при лечении больных хроническим компенсированным тонзиллитом.

© В.В. Гофман, В.Р. Гофман, 2014

В.В. ДВОРЯНЧИКОВ, В.Р. ГОФМАН, А.В. ВОРОНОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
НОВЫЙ СПОСОБ ПЛАСТИКИ ПЕРФОРАЦИИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
ХОНДРОФАСЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПЛАНТАТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛАТЕКСНОГО КЛЕЯ
Перфорация перегородки носа – нередкая
патология, с которой встречается каждый отоларинголог. Причины возникновения данного
патологического состояния полости носа могут
быть совершенно разные, это и последствия
оперативных вмешательств, хронические заболевания слизистой оболочки, образования полости носа и т.д. Наличие у пациентов перфорации перегородки носа, в зависимости от локализации и диаметра, очень часто приводит к
ухудшению качества жизни. Самое грозное осложнение – это рецидивирующие носовые кровотечения, рецидивы которых могут приводить
к нарушению гемодинамических показателей и
влиять на общее состояние больного.
Мы предлагаем новую методику пластики
перфорации перегородки носа, которая заключается в использовании хондрофасциального
трансплантата, который состоит из хрящевого
диска, толщиной около 2 мм, и диаметром на 1
см больше дефекта с каждого края, 2 фасциальных лоскутов, по диаметру на 1 см больше хрящевого диска. Фиксация фасций к хрящу и между собой выполнялась латексным клеем. Хондрофасциальный трансплантат укладывался между листками слизистой оболочки перегородки
носа. Необходимо добиться максимального
сближения краев перфорации за счет наложения
простых узловых швов. Между листками слизи-

стой оболочки перегородки носа укладывается
трансплантат. Фиксация выполняется матрасными швами через все слои перегородки носа. С
обеих сторон пришивается силиконовый сплинт
сроком до 20 суток.
По предлагаемой методике было выполнено 14 оперативных вмешательств, как этап
функциональной эндоскопической хирургии
полости носа и околоносовых пазух. Вмешательство проводилось больным с перфорацией
длиной от 1 до 2 см, а высота варьировала от 0,5
см до 1,5 см с различной локализацией на перегородке носа. Сроки наблюдения за пациентами
составляли от 3 до 12 месяцев. Закрытие перфорации наблюдалось у 12 (86%) пациентов, у 2
(14%) пациентов произошел рецидив перфорации в сроки до 6 месяцев после операции, но
сопровождалось полным регрессом симптоматики заболевания, со значительным уменьшением диаметра дефекта перегородки носа.
Ценность метода заключается в физиологичности используемого трансплантата, сохранении анатомии полости носа, отсутствии сужения наружного и внутреннего носового клапана,
что может негативно сказываться на носовом
дыхании в послеоперационном периоде и также
способствовать повторному развитию перфорации перегородки носа.

© В.В. Дворянчиков, В.Р. Гофман, А.В. Воронов, 2014
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А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ, В.В. КІЩУК, Г.В. ШЕТМАНЮК, Є.Д. ЗАВАДСЬКИЙ,
К.А. ЛОБКО, О.Д. БОНДАРЧУК (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ СКЛЕРОМИ
Для покращення диференційної діагностики дерматологічних проявів захворювань
шкіри і склероми в Українському склеромному
центрі (м. Вінниця) нами проведено пошук доступних літературних джерел про ураження шкіри склеромою згідно електронної бази даних
PubMed в період з 1909 по 2010 рік.
Вперше хвороба була описана австрійським дерматологом Ferdinand von Hebra у 1870
році та отримала назву риносклерома – «твердонісся». В основному захворювання вражає
слизову оболонку верхніх дихальних шляхів і
проявляється утворенням специфічних склеромних гранулем, які у процесі перебігу хвороби
рубцюються і призводять до стенозування
(Salima K. at al., 2005; Herrak L. at al., 2007). В
більшості випадків діагностується склерома носа, глотки, гортані та трахеї (Sun Y. at al., 2004;
Szyfter W. at al., 2009; Muсoz-Saavedra D.,
Olavarrнa-Leiva C., 2010). Проте, описано поширення склероми на шкіру обличчя та верхню
губу (Tapia A., 1987; Sedano H.O. at al., 2006).
Американські
науковці
K.Chiller,
B.A.Selkin і G.J.Murakawa (2001) у своєму дослідженні «Skin microflora and bacterial infections
of the skin», стверджують, що Klebsiella
rhinoscleromatis не є типовим представником
мікрофлори шкіри, але може спричиняти інфікування шкіри. Зокрема, H.A.Gaafar та M.H.Assi
(1988) досліджували клінічні, гістологічні та
електронно-мікроскопічні особливості у 4-х
хворих на склерому з ураженням сльозовидільних шляхів та шкіри спинки носа і верхньої губи. Гістологічно глибоко в дермі було виявлено
вакуоляризовані клітини Мікуліча, оточені лімфоцитами і плазматичними клітинами. При електронній мікроскопії в клітинах Мікуліча та за
їх межами були знайдені численні палички Волковича-Фриша.
Датські дослідники M.J. Stougaard, T.
Vimpel і K. Petersen (1996) представили випадок
риносклероми у 84-річної жінки. Захворювання
проявлялось у вигляді ринореї, набряку колюмели і верхньої губи та гранульоматозних мас в

правій носовій порожнині та гайморовій пазусі.
Діагноз був верифікований патогістологічно.
Клінічне одужання настало після хірургічного
лікування та антибіотикотерапії. Однак, склеротичне потовщення в ділянці колюмели і верхньої губи залишився.
J.M. Fernаndez-Vozmediano зі співавт.
(2004) описали риносклерому у трьох дітей
(братів і сестер), що проявлялась безболісними
виразками та утворенням кірок на слизовій оболонці носа. У однієї дитини склеромний процес
зруйнував все ліве крило носа і правий великий
крилоподібний хрящ. Дерматологіче дослідження ідентифікувало клітини Мікуліча зі збудниками захворювання. Лікування триметопримсульфаметоксазолом і цефалексином тривало 3
місяці. B.K. Diallo зі співавт. (2004), повідомляючи про випадок склероми з ураженням шкіри,
наголошують, що при вдалому підборі антибактеріального засобу прогноз досить сприятливий.
В наших спостереженнях за останні 5 років спостерігалось 14 випадків переходу склеромного процесу на шкіру крил, перегородки
носа і верхньої губи на час обстеження або в
минулому, про свідчила рубцева деформація
крил носа зі звуженням присінку носа. Ряд досліджень присвячених дерматології у тропіках і
субтропіках, вказують, що склерому необхідно
вносити в схему диференційної діагностики захворювань шкіри, особливо в ендемічних регіонах (Marshall J., 1964; Gartmann H., 1970; KerdelVegas F., 1973; Tapia Collantes A., 1995).
Отже, патологічний процес при склеромі,
поширюючись з верхніх дихальних шляхів, може залучати шкіру зовнішнього носа та губи,
особливо при тривалому перебігу захворювання
без відповідного лікування, створюючи при
цьому значний дефект обличчя, що несприятливо для соціальної адаптації пацієнтів. Тому,
склерому необхідно вносити в схему диференційної діагностики захворювань шкіри, особливо в ендемічних регіонах, в Україні цей контингент хворих може бути дообстежені в Українському склеромному центрі (м. Вінниця).
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Я.І. ГЕНИК, М.М. БАГРІЙ, В.І. ЛЕВАНДОВСЬКИЙ, Н.А. КОМАШКО, Н.В. ВАНЧЕНКО
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ГЛОТКОВОМУ МИГДАЛИКУ
ПРИ ІНВАЗІЇ ВІРУСУ ЕПШТЕЙНА-БАРР
Інфекції TORCH-групи посідають значне
місце в патології людини. Їх було виділено в
окрему групу у зв'язку з особливою значущістю в
патології вагітності і неонатології. Проте ці інфекції актуальні не тільки в патології дитячого віку.
Досить часто вони спричинюють захворюваність
дорослого населення. Клінічні прояви можуть
бути як монорганними так і системними.
Мета дослідження. Встановити особливості морфологічних змін в глотковому мигдалику при хронічному епіфарингіті ЕБВ етіології.
Матеріали та методи. Для здійснення
поставленої мети було обстежено та прооперовано 30 пацієнтів з діагнозом хронічний епіфарингіт ЕБВ етіології. Групу порівняння складали пацієнти з хронічним епіфарингітом без інфікування вірусом Епштейна-Барр.
При поступленні хворим проводився
комплекс загальноприйнятих методів обстеження. Додатково хворим проводилось визначення
в крові імуноглобулінів класів M, G а також
ПЛР (відповідно для встановлення гостроти інфекційного процесу та наявності ДНК вірусу
Епштейна-Барр).
Забір матеріалу проводили шляхом ендоскопічного оперативного втручання з видаленням гіпертрофованої частини глоткового мигдалика, за допомогою о – градусної оптики d-4 мм.
і 30 – градусної оптики d-4 мм. фірми Карл
Шторц та спеціального ендоскопічного інструментарію.
Патоморфологічне дослідження проводили в імуногістохімічній лабораторії. Операційний матеріал фіксували у 10% розчині нейтрального формаліну (Ph-7,0). Для виготовлення
нейтрального формаліну використовувався одно- та двохзаміщений фосфат натрію. Ph розчину вимірювався Рh-метром 150-М. Об'єм фіксатора у 10 разів перевищував об'єм шматочка
(шматочків) тканини, яка підлягала гістологічному дослідженню. Час фіксації складав 24 години. В подальшому шматочки тканини промивали у водопровідній воді протягом 10-20 хвилин та поміщали у висхідну батарею спиртів для
дегідратації, далі у хлороформ, суміш хлороформ-парафін (1:1), парафін (при температурі
37°С). Після парафінової препідготовки, шматочки заливали у парафін. На санному мікротомі
робили гістологічні зрізи товщиною 5-6 мкм на
предметні скла. Зрізи забарвлювали гематоксиліном і еозином.
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Гістологічні препарати досліджувались
світлооптично на мікроскопі Leica DME при
збільшенні х40, х100, х200, х400 і х1000. Мікрофотографування забарвлених зрізів здійснювали за допомогою цифрової фотокамери "Nikon
P5100" та розробленої на кафедрі патоморфології Івано-Франківського національного медичного університету системи для отримання мікроскопічних зображень гістологічних мікропрепаратів [12]. Морфометричне дослідження проводили за допомогою вище вказаної системи
отримання цифрових зображень гістопрепаратів
і морфометричної програми Image Tool 2,0 for
Windows.
Отримані результати
та їх обговорення
При визначенні вмісту специфічних імуноглобулінів у всіх обстежених пацієнтів виявлені імуноглобуліни до пізнього нуклеарного
антигену (EBNA-IgG). Їх кількість в обстежених
пацієнтів складає від 1,223 до 2,78 при нормі від
0,1 до 0,27.
При визначенні наявності ДНК вірусу
Епштейна-Барр методом ПЛР у частини хворих
(24) вона була позитивною (+).
Патоморфологічні зміни у глотковому
мигдалику при клінічній картині аденоїдних
вегетацій характеризуються перебудовою як у
поверхневому призматичному епітелії, так і в
лімфоїдній тканині.
Лімфоїдна тканина мигдаликів (VEBетіології та групи порівняння) вкрита переважно
респіраторним епітелієм, що є псевдобагатошаровим циліндричним війчастим висотою
57,42±2,63 мкм.
На окремих ділянках призматичний епітелій метаплазується в багатошаровий плоский
незроговілий. Метаплазія поверхневого епітелію
є морфологічним маркером хронічного запалення. В покривному епітелії спостерігаються великі еозинофільні внутріядерні включення оточені світлим обідком, що є характерною гістологічною ознакою ураження тканини вірусом
герпесу 4 типу.
Характерною особливістю гіпертрофованих глоткових мигдаликів при VEB-інфікуванні
є наявність різного розміру та форми кистозних
утворів у товщі лімфоїдної тканини. У епітелії
частини кист і в покривному епітелії візуалізуються клітини з гіперхромними пікнотичними
ядрами та перинуклеарним гало. Виявлений
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койлоцитоз епітелію є непрямим доказом вірусної інфекції.
Висновки
Таким чином, у гіперплазованих глоткових мигдаликах VEB-етіології спостерігається
вогнищева метаплазія поверхневого респіраторного епітелію у багатошаровий плоский незроговілий; наявність у покривному епітелії та стінці кисти клітин з еозинофільними внутріядер-

ними включеннями; гіперплазія лімфоїдної тканини фолікулів і парафолікулярної тканини; кистоутворення з формуванням справжніх кист і
псевдокист, внаслідок проникнення слизистого
секрету у лімфоїдну тканину; койлоцитоз поверхневого епітелію й епітелію кист; дифузновогнищевий склероз, який корелює з ангіоматозом; поява поодиноких інтраепітеліальних широкопротоплазматичних лімфоцитів.
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Я.І. ГЕНИК, Н.А. КОМАШКО, Н.В. ВАНЧЕНКО (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТИВІРУСНИХ ТА ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИХ
ПРЕПАРАТІВ В ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ГЕРПЕС-ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
Актуальність проблеми TORCH-інфекцій
пов’язана з декількома аспектами: велика поширеність їх серед дорослого та дитячого населення, простота та різноманітність у реалізації механізмів передавання, тяжкі, іноді незворотні
наслідки після перенесеного захворювання.
Унікальність цих інфекцій полягає як в особливостях їх клінічного перебігу, здатності до довічного персистування, так і у викривленні імунної відповіді з формуванням вторинного імунодефіцитного стану.
В ЛОР-практиці найбільш актуальною є
група герпес-вірусів, особливо 4 (вірус Епштейна-Барр) та 7 (являється імовірною причиною
синдрому хронічної втоми) типів, які володіють
тропізмом до лімфоїдної тканини.
На даний час розроблено безліч схем
консервативного лікування пацієнтів з хронічною герпес-вірусною інфекцією, однак деякі
аспекти залишаються недостатньо висвітленими. До типової схеми лікування нами було додано препарат Ізопринозин, який використовується в світовій медичній практиці з початку
1970 р. Він зареєстрований в 73 країнах світу.
Хімічно Ізопринозин є похідним пурину, тому
метаболізується по циклу, типовому для пуринових нуклеотидів, з утворенням сечової кислоти, і виводиться нирками протягом 48 годин.
Фармакологічна дія Ізопринозину пов'язана з
пригніченням синтезу ДНК і мРНК вірусів в
рибосомі клітин, активацією Т-лімфоцитів
(причому він навіть блокує переважну дію на
них глюкокортикоїдів), із стимуляцією клітин,
що фагоцитують (завдяки активації в них біохімічних процесів). Окрім клітинного імунітету
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препарат активує синтез противірусних білківінтерферонів.
Матеріали і методи
Нами проведено обстеження та лікування
50 пацієнтів з хронічною герпес-вірусною інфекцією (4 та 7 типи). Найбільш частими скаргами
серед обстежених хворих були першіння, відчуття «комка» в горлі, відчуття «стікання» по задній стінці глотки, рецидивуючі ринітіи, фарингіти, синусити, тонзиліти, часті ГРВІ, частий вечірній субфебрилітет і поліаденопатія лімфовузлів задньої шийної групи, загальна слабість,
швидка втомлюваність. З анамнезу захворювання пацієнтів хронічною герпес-вірусною інфекцією стало відомо, що хворіють протягом тривалого часу ( від 4 до 10 і більше років), неодноразово лікувались амбулаторно і стаціонарно
без ефекту.
Інфікування герпес-вірусами 4 та 7 типів
встановлювали на основі імуноферментного
аналізу та полімеразної ланцюгової реакції.
Хворі були розподілені на 2 групи. Перша
група пацієнтів отримувала стандартний курс
етіотропного та симптоматичного лікування.
Другій групі пацієнтів в схему лікування було
додатково включено Ізопринозин в дозі 1000 мг 3
рази на день протягом 15 днів. Оцінюючи результати слід відмітити, що клініко-серологічний
ефект від лікування у пацієнтів другої групи був
значно вищим ніж у першої. У пацієнтів другої
групи відзначено більш інтенсивний регрес симптомів захворювання, та тривалий період ремісії.
Слід зазначити, що одночасно з вірусологічним
був також досягнутий імунологічний ефект: підвищилося число Т-лімфоцитів.
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Таким чином, прийом Ізопринозину послаблює симптоми герпес-вірусної інфекції, скорочує час хвороби, запобігає ускладненням і
відновлює ослаблений імунітет, є препаратом
багатоцільового впливу, окрім прямої противірусної дії він володіє імуномодулюючим та ене-

рготропним ефектами. Вживання препарату при
лікуванні герпес-вірусної інфекції дозволяє зменшити потребу в призначенні інших лікарських
засобів та знизити медикаментозне навантаження на організм.
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Н.В.ГУБИН, В.А.ОЛЬХОВСКИЙ, Г.И.ГАРЮК, Ю.Н.КРАВЧЕНКО, В.В.САПЕЛКИН, В.Н.ГУБИН
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ТРАВМЫ ТРАХЕИ ЗУБАМИ СОБАК
ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Укусы зубами собак, как домашних, так и
бездомных, приводят к единичным, а в некоторых случаях множественным, достаточно серьезным повреждениям на теле человека. Возникающие от укусов раны, как правило, инфицированные, нагнаиваются, что приводит к длительному расстройству здоровья и даже смерти.
Литературные данные относительно морфологии таких повреждений и механизме их образования, не многочисленны, что может приводить
к сложностям при клинической и судебномедицинской диагностике. Исходя из этого,
представляет интерес случай травмы трахеи зубами бездомных собак несовершеннолетней И.,
7 лет, которая проживала со своей матерью в
дачном поселке одной из областей Украины.
Одним утром И. без присмотра родителей, направилась к своей подруге, которая проживала
на соседней улице. Дорога к подруге вела мимо
свалки, на которой обитала стая бездомных собак. Вскоре жители поселка возле свалки на
земле обнаружили И., которую тягали собаки в
разные стороны. После случившегося И. с множественными ссадинами, кровоподтеками и ранами на шее и остальных участках тела госпитализирована в стационар. Одна из ран на шее
И. сообщалась с полостью трахеи, в которой
усматривалось ее повреждение на ½ диаметра,
поперек. При этом большинство ран на теле И.,
в том числе и на шее, имели удлиненную форму,
относительно ровные края, и поэтому лечащими
врачами были расценены, как колото-резанные,
о чем сообщено судебно-следственным органам.
Было начато досудебное следствие, возбуждено
уголовное дело. Через 7 дней пребывания в отделении реанимации И. умерла. Причиной ее
смерти послужил комплекс повреждений в виде
множественных ран, ссадин, кровоподтеков на
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голове, шее, туловище и конечностях, повреждения трахеи, приведший к кровопотере, травматическому шоку, и в последующем осложнившийся на фоне шока нагноением ран и развитием сепсиса. По факту смерти И. назначена
судебно-медицинская экспертиза, которая не
подтвердила суждение лечащих врачей о наличии у И. колото-резанных ранений, а пришла к
заключению, что установленные у нее повреждения причинены зубами и когтями животных.
Однако заключения лечащих врачей привели к
волнениям в обществе с суждениями о том, что
повреждения И. причинили не собаки, а маньяк,
который убивает детей. В связи с этим правоохранительными органами назначена повторная
комплексная экспертиза в Харьковское областное
судебно-медицинское бюро. В ходе экспертизы
установлено, что на теле И. имелось более 100
ран. На втором и третьем полукольцах трахеи
определялось повреждение хрящевой ткани и
слизистой оболочки на всю толщу на участке
размером 2,5x2 см с формированием щелевидной
формы просветов, из которых в полость трахеи
выстояли фрагменты хрящей. На основании проведенной экспертизы комиссия экспертов пришла к выводам, что повреждения у И. образовались от множественных воздействий тупозаостренных предметов с ограниченной поверхностью
в различных направлениях по отношению к телу
пострадавшей, под различными углами к повреждаемой поверхности кожи, с различной силой.
Часть травматических воздействий сопровождалась зацеплением, сдавлением, натяжением, перерастяжением и разрывами кожи, подкожной
клетчатки и мышц. Установленный механизм
телесных повреждений свидетельствовал о действии зубов и когтей животных. Кроме того, такой механизм подтверждался множественностью
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и разнообразием повреждений, расположенных
местами попарно, по дуге, с отображением в некоторых повреждениях «отпечатков» зубов животных, характером кровоподтеков и ссадин в
области повреждений, преобладанием поверхностных, несквозных ран на кровоподтечной основе, имеющих в целом незначительную глубину

раневых каналов, наличием отслойки кожи по
краям некоторых ран. Таким образом, выводы
последней экспертизы полностью опровергли
заключения лечащих врачей.
Необходимо комплексное изучение такой
травмы для выявления четких диагностических
критериев.
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Н.В.ГУБИН, В.А.ОЛЬХОВСКИЙ, Г.И.ГАРЮК, В.Н.ГУБИН, В.Л.ЧУВАКОВ
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ТУПАЯ ТРАВМА ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЖИВЫХ ЛИЦ
ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Анализ литературных источников свидетельствует, что отсутствуют основательные научные исследования по разработке методики и
технологии проведения судебно-медицинской
экспертизы у пострадавших с травмами органов
дыхательной системы. Учитывая выше изложенное целью наших исследований в ходе данной работы стал контент-анализ проблемных
вопросов, которые возникают при судебномедицинской экспертизе тупой травмы органов
дыхательной системы.
Материалом нашего исследования послужил ретроспективный анализ заключений судебно-медицинской экспертизы по поводу тупой травмы органов дыхательной системы у
живых лиц из архива Харьковского областного
бюро судебно-медицинской экспертизы за 20082012 гг. Всего было проанализировано 53 экспертизы. По характеру повреждений материал
распределился на: 34,8 % наблюдений – травмы
гортани, трахеи, с возникновением острого посттравматического ларингита, переломов хрящей гортани, нарушением целостности щитоподъязычной мембраны, переломов подъязычной кости; 65,2 % наблюдений – закрытая тупая
травма груди, которая сопровождалась контузионными повреждениями легких.
При изучении проведенных экспертиз обращает на себя внимание то, что в предоставляемой экспертам медицинской документации
пострадавших с травмами гортани и, соответственно, в заключениях экспертов не всегда делается акцент на характере и тяжести воспалительного процесса. При переломах хрящей гортани не указывается характер перелома, наличие
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и степень смещения фрагментов. Иногда клиницистами просто указывается диагноз «повреждение хрящей гортани» без соответствующего
подтверждения рентгенологическим исследованием. При проведении исследований, в ходе
клинической и судебно-медицинской диагностики, редко проводится компьютерная томография, позволяющая выявить повреждения
хрящей гортани, трахеи, подъязычной кости их
характеристики и особенности. В ряде экспертиз, в случаях сходных повреждений гортани,
они экспертами оцениваются по-разному, и соответственно устанавливается разная степень
тяжести телесных повреждений.
Среди повреждений легких наибольшие
трудности у экспертов вызывают случаи судебномедицинской оценки их тупой травмы с возникновением гемопневмоторакса. Эксперты при проведении таких экспертиз в своих выводах ссылаются на пункт 2.1.2 «Правил судово-медичного
визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень» и относят подобную травму к тяжким телесным повреждениям, как опасным для жизни.
При этом они ссылаются на то, что в случае не
оказания медицинской помощи травма грудной
клетки могла закончиться смертью. Затем в ходе
последующих, повторных комиссионных экспертизах (40% наблюдений) тяжкие телесные повреждения, заменяются на легкие телесные повреждения повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья. При этом эксперты ссылаются на отсутствие дыхательной недостаточности,
как опасного для жизни явления в соответствии с
пунктом 2.1.3 «о» «Правил…». Вместе с тем, медицинская помощь пострадавшим оказывается
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еще до возникновения признаков дыхательной
недостаточности, либо в медицинской документации не фиксируются ее признаки.
Возникает необходимость в повышении
эффективности
клинической
судебномедицинской диагностики у пострадавших с

травмами органов дыхательной системы на основе комплексного исследования ее морфологии
и патофизиологии, особенностей клинического
течения, последствий и исходов применительно
к задачам клиники и экспертизы с использованием современных исследовательских приемов.
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К.О. ДВОРЩЕНКО, Т.В. БЕРЕГОВА, В.Д. ГАЙДУК, Л.Д. КРИВОХАТСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ МУЛЬТИПРОБІОТИКА НА ПРО-АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС КРОВІ
ХВОРИХ НА ГАЙМОРИТ
У розвитку загострень хронічних гнійних
запальних захворювань дихальних шляхів велике значення мають активація процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і недостатність
ферментних систем антиоксидантного захисту
організму (АЗО). За даними літератури у таких
хворих в сиворотці крові зростає концентрація
продуктів ПОЛ та змінюється активність ферментів АЗО. Зважаючи на те, що у частини пацієнтів був виявлений дисбактеріоз, в стандартну
схему лікування пацієнтів основної групи був
включений мультипробіотик «Симбітер ацидофільний» концентрований. Доцільність його
включення була обумовлена також виявленими
іншими авторами антиоксидантні властивості
даного препарату.
Методи досліджень.
В сироватці крові пацієнтів контрольної і
основної групи до та після лікування стан ПОЛ
оцінювався за концентрацією тіобарбітурова
кислота (ТБК)- активних продуктів [Барабой,2006]. Антиоксидантний захист був оціне-

ний за активністю супероксиддисмутази (СОД)
[Chevari, et al,1985] і каталази [Королюк і співавт., 1988].
Результати досліджень.
У пацієнтів контрольної групи після стандартного лікування концентрація (ТБК)- активних продуктів в сиворотці крові не змінювалася.
При цьому активність СОД зростала на 78,5%
(p<0,005), а активність каталази не змінювалась,
що свідчить про накопичення пероксиду водню,
так СОД каталізує реакцію перетворення супероксидного радикалу в пероксид водню. У пацієнтів основної групи, яким в стандартну схему
лікування включали мультипробіотик, після лікування концентрація (ТБК)- активних продуктів зменшувалася на 41,9% (p<0,01), активність
СОД і каталази зростала на 106,8% (p<0,005) і
30,4% (p<0,05), відповідно. Отже, отримані результати свідчать про активацію антиоксидантного захисту, а саме посилення супероксиддисмутазної та каталазної активності в сиворотці
під впливом досліджуваного мультипробіотика.

© К.О. Дворщенко, Т.В. Берегова, В.Д. Гайдук, Л.Д. Кривохатська, 2014
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И.В. ДЕМЕНКОВ, В.Р.ДЕМЕНКОВ, Т.М. ПРИСТАВКО, Т.Ю. ВАТАНСКАЯ
(ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ
И БАКТЕРИАЛЬНЫХ СИНУСИТОВ
Околоносовые пазухи закладываются у
человека в период внутриутробной жизни и достигают своего полного развития к 12-21 году.
Интерес к этим образованиям обусловлен тем,
что они часто вовлекаются в воспалительный
процесс. Острые синуситы занимают одно из
ведущих мест в структуре заболеваемости верхних дыхательных путей. Эта категория больных
составляет 65-70% от общего числа госпитализированных в ЛОР-отделения (Ю.В. Митин и
соавт., 2006; Г.Е. Тимен и соавт., 2009; А.В. Овчинников и соавт., 2010; А.А. Абызов и соавт.,
2011).
Б.С. Безшапочный, В.В. Лобурец (2004)
считают, что в 80% случаев встречаются вирусные синуситы, это подтверждается и тем, что
количество этих больных резко возрастает в период эпидемий гриппа и других вирусных инфекций. Как правило, инфекция попадает в околоносовые пазухи из полости носа через естественные соустья. Из всех околоносовых пазух
наиболее часто в воспалительный процесс вовлекаются верхнечелюстные. Это обусловлено
их расположением, размерами, наличием узкого
2-3 мм в диаметре естественного соустья, расположенного под крышей пазух на медиальной
стенке, что затрудняет отток содержимого.
В условиях острого воспаления функция
мукоциллиарного транспорта слизистой оболочки полости носа и пазух нарушена 45-80% и
в ряде случаев полностью блокируется, что объясняется резким отеком соустьев, увеличением
вязкости мокроты (Брюс У.Ф. Джафек, Энн
Старк, 2001)
Мы наблюдали 44 больных с острыми параназальными синуситами в возрасте 19-56 лет.
Из анамнеза было установлено, что заболевание
началось внезапно. Основными симптомами в
первые-вторые сутки была головная боль в лобной области, заложенность носа, ринорея, слабость. При передней риноскопии отмечался отек
слизистой оболочки носа, слизистое отделяемое.
При присоединении бактериальной инфекции,
как правило, с третьих суток от начала заболевания состояние больных резко ухудшилось:
усиливалась головная боль, температура с суб-

фебрильной поднималась до 37,6-38,1оС. Выделяемое из носа приобретало гнойный характер.
При передней риноскопии в средних носовых
ходах обнаруживались гнойные полоски или
прожилки гноя.
В постановке диагноза больным подспорьем является рентгенография пазух в прямой проекции. Компьютерная томография обладает высокой разрешающей способностью, но ее
не обязательно использовать у этих больных изза высокой стоимости. При вирусных острых
синуситах в первые трое суток с начала заболевания мы антибиотики больным не назначали.
Использовали сосудосуживающие препараты,
гипосенсибилизирующую терапию, средства,
разжижающие мокроту. Для уменьшения отека
слизистой оболочки носа и быстрейшего открытия естественных соустий, мы в средние носовые ходы вводили турунды, смоченные 0,18%
раствором адреналина.
Несмотря на то, что бактериальные синуситы часто излечиваются самостоятельно, в лечении этих больных мы с первых суток заболевания назначали им антибиотики. На наш взгляд
это было оправдано, так как они снижали остроту воспалительного процесса, предотвращали
возникновение осложнений и переход острых
синуситов в хронические. Чаще для этих целей
использовали цефаклор, амоксициллин и амоксициллин с клавулановой кислотой на 7-10 суток.
При бактериальных острых синуситах у
больных широко использовали пункционный
метод лечения. Он оказался эффективней в
сравнении с методом перемещения. Последний
очень тяжело переносился больными и после
выполнения его в пазухах остается гной (это мы
многократно проверяли у наших больных).
После выписки из стационара больным
рекомендовали использовать интраназально назонекс в течение месяца по 200 мкг в день.
Своевременная диагностика, комплексное
лечение с использованием пункционного метода
при бактериальных острых синуситах позволили избежать осложнений, обеспечить своевременную выписку больных.
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В.Р. ДЕМЕНКОВ, Т.М. ПРИСТАВКО, И.Е. БЕРЕСТ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕРРАПЕПТАЗЫ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ РИНОСИНУСИТАМИ
В качестве альтернативы традиционным
подходам к лечению воспалительных заболеваний различной этиологии достаточно широкое
применение в последние десятилетия находит
системная энзимотерапия.
Серрапептаза — протеолитический фермент, выделенный из непатогенной кишечной
бактерии Serratia E15. Оказывает муколитическое, противовоспалительное и противоотечное
действие, улучшает проникновение антибиотиков в очаг воспаления. Помимо уменьшения
воспалительного
процесса,
серрапептаза
уменьшает выраженность боли посредством
снижения высвобождения болевых аминов из
воспаленных тканей.
Целью нашей работы было изучить клиническую эффективность серрапептазы в комплексном лечении больных с острыми формами
риносинуситов.
Объектом исследования были 2 группы
(75 больных) острым гнойным риносинуситом в
возрасте от 19 до 46 лет, получавших лечение
согласно протоколам оказания помощи. Во второй группе (35 пациентов) помимо стандартного
лечения была назначена серрапептаза по 10мг 3
раза в сутки после еды в течение 10 дней. Клиническую эффективность лечения оценивали по
4-бальной шкале по субъективным (боль, заложенность носа, отделяемое из носа) и объектив-

ным признакам (риноскопия, температурная
реакция, время мукоцилиарного транспорта) на
3, 5, 7, 14 день лечения.
У пациентов, принимавших серрапептазу, значительный регресс симптомов наблюдали уже на 5-й день лечения (выраженность
симптомов снизилась от 3-4 баллов до 0-1).
Через 7 дней существенное улучшение состояния отмечено у пациентов обеих групп, однако
в группе, где использовалась серрапептаза, ответ на лечение был более выраженным: время
мукоцилиарного транспорта нормализовалось в
первой группе у 90,0% больных, во второй – у
97,1%. К 14 дню наблюдения в обеих группах
отклонений от нормы не выявлено. Статистический анализ подтвердил бoльшую эффективность серрапептазы и более быстрое наступление терапевтического эффекта при приеме
препарата по сравнению с первой группой в
отношении всех тестируемых симптомов. У
всех участников исследования отмечена очень
хорошая переносимость лечения, сопоставимая
в обеих группах.
Таким образом, результаты проведенного
клинического исследования подтверждают противовоспалительное, противоотечное и муколитическое действие серрапептазы и быстрый терапевтический эффект препарата у больных с
острыми риносинуситами.

© В.Р. Деменков, Т.М. Приставко, И.Е. Берест, 2014

И.В. ДЕМЕНКОВ, Т.М. ПРИСТАВКО, Р.М. АЛЕШИНА, В.Р. ДЕМЕНКОВ, И.Ю. ВАТАНСКАЯ
(ЛУГАНСК, УКРАИНА)
МЕТОДЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Полипозный риносинусит является достаточно распространенным заболеванием верхних
дыхательных путей. По данным разных авторов
он регистрируется в разных возрастных группах
взрослого населения от 2 до 29% (Пухлик С.М.,
2010).
Механизм этой патологии до настоящего
времени полностью не установлен. Согласно
существующей многофакторной теории патогенеза ПР в основе формирования двусторонних
полипов лежит аллергическое воспаление с эо-

50

зинофильной инфильтрацией слизистой оболочки носа и околоносовых пазух. Такие полипы
склонны к частому рецидивированию с короткими периодами ремиссии. Целью исследования
было уменьшить число рецидивов ПР с помощью применения терапевтического противоаллергического лечения в пред- и послеоперационный период.
Под наблюдением были 2 группы больных с полипозной формой ПР: 1 группа (п=46) и
11 группа (п=28) в возрасте от 48 до 62 лет. У
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всех больных обнаруживали в обеих половина
носа полипы на ножке преимущественно в
средних и верхних носовых ходах, в параназальных синусах они были в виде полипозного
конгломерата. С целью снижения степени сенсибилизации больным 1 группы назначали гипоаллергенную диету, энтеросорбенты, инсуффляции назонекса фуроата по 100 мг в каждый
носовой ход 2 раза в день, левоцитеризина гидрохлорид по 5 мг 1 раз в день, ксимелин экстра
по 1-2 впрыскивания в нос « по необходимости», но не более 3 раз в день. Во 11 гр. больные
подобную терапию не получали. Во время хирургического вмешательства полипы из полости
носа удалялись с помощью полипной петли,
либо специальной кюреткой Деменкова И.В.
или конхотомом, место полипов тщательно зачищалось. Во избежание образования синехий
обозримые места оснований ножек полипов тушировались раствором трихлоруксусной кислоты. В послеоперационном периоде больные
продолжали ту же фармакотерапию, но мометазона фуроат назначался в дозе 200 мкг 1 раз в
день в течение 2 мес. Анализ отдаленных результатов показал, что в сроки до 1 года рецидивы заболевания в 1 группе возникали в 1,6
раза реже, чем во 11 группе (Р 0, 05). посвящен
1Европейский 1конгресс в Германии в 2009 году. В соответствии с рекомендацией его при
лечении этой категории больных следует использовать кортикостероиды и функциональную эндоскопическую хирургию носа и параназальных синусов для восстановления вентиляции и дренажа их.
Гарюк Г.И., Арнольди К.Э.(2009) наблюдали группу взрослых больных в количестве 112
человек с хроническим полипозным риносинуситом, которых лечили комбинированным методом. Вначале проводили предварительное
консервативное лечение с использованием мометазона фуроата в дозе 200 мкг один раз в сутки в течение трех месяцев с последующим удалением полипов из полости носа и параназальных синусов с помощью функциональной эндоскопической хирургии. Такое лечение позволило избежать рецидивов заболевания в течение
1,5-2 лет. В группе сравнения, где вместо моме-

тазона фуроата использовали плацебо, рецидивы заболевания возникали чаще в 2,8 раза, чем в
основной группе.
Мы наблюдали 46 больных в возрасте 4862 года с хроническим полипозным полисинуситом. Как правило, у этой категории обследованных пациентов полипы обнаруживались в
обеих половинах носа, преимущественно в
средних и верхних носовых ходах на ножке, в
параназальных синусах в виде полипозного
конгломерата. Группа сравнения составила 28
человек одинакового возраста и пола.
Для проведения предоперационного курса
лечения больные основной группы направлялись к аллергологам, где они в течение 7-10
суток получали следующую терапию: гипоаллергенную диету; энтеросорбенты (атоксил),
назонекс по 100 мкг в каждый носовой ход 2
раза в день; ксимелин Экстра по 1-2 впрыскивания в нос через 6-8 часов, т.е. 3-4 раза в день
от 40 мкг до 200 мкг. Из антигистаминных
препаратов левоцитеризин гидрохлорид (алерон) 5 мг по 1 таблетке один раз в день. После
чего больные госпитализировались в ЛОРотделение, где производилось хирургическое
вмешательство. Полипы из полости носа на
ножке удалялись с помощью полипной петли,
специальной кюреткой Деменкова И.В. (патент
И.А. 3127 А) или конхотомом. Место фиксации
полипов тщательно зачищалось. В случаях,
когда ножки полипов были хорошо обозримы
после удаления их, аккуратно во избежания
образования синехий, основание их тушировалось р-ром трихлоруксусной кислоты. В послеоперационном периоде основной группы больных назначали мометазон фуроат по 200 мкг в
обе половины носа один раз в день в течение
двух месяцев.
В последние годы у нас появилась возможность удалять полипы из полости носа и
околоносовых пазух с помощью функциональной эндоскопической хирургии.
Сравнивая отдаленные результаты лечения в обеих группах было установлено, что рецидивы заболевания в основной группе в сроки
до года встречались в 1,6 раза реже, чем в группе сравнения.
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М.І. ДЕРЕВ’ЯНКО, М.А. МАЗЕПА, В.І. ПОПОВИЧ, І.В. БАЧИНСЬКИЙ, І.В. КОШЕЛЬ
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
РОЛЬ ЕФЕРЕНТНОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ЦІЛОРІЧНИЙ
АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОРГАНІЗМІ
«Еферентна терапія» видається як збірне
поняття комплексу заходів по видаленню з організму шкідливих для нього речовин (патогенних метаболітів, антигенів та алергенів, токсинів, важких металів, метаболічних продуктів з
токсигенною спрямованістю).
Алергічний риніт (АР) посідає вагоме місце в структурі оториноларингологічних захворювань. Вивчення ролі важких металів у перебігу АР становить значний інтерес, оскільки саме
важкі метали, накопичуючись в рослинних, харчових та побутових алергенах, можуть істотно
посилювати їх алергенні властивості, модифікуючи імунну відповідь, призводячи до гіперсенсибілізації. При цьому дози важких металів,
що викликають гіперчутливість, значно менші
від токсичних, а хворі, що мають підвищену
чутливість до одного металу, стають чутливими
до дії інших.
Нами було використано сорбуючі речовини, які сприяють виведенню важких металів з
організму, в комплексній терапії цілорічного
алергічного риніту (ЦАР). Було відібрано 47

осіб, що страждають ЦАР і мають підвищений
вміст нікелю та хрому в периферичній крові.
Хворі були розділені на 2 групи: 1-а (основна) –
25 осіб, яким поряд з інтраназальними кортикостероїдами, антигістамінними препаратами і
вітамінами з антиоксидантною дією (А,У,С)
хворі отримували ентеросгель(два курси по 10
днів з перервою 10 днів), а також отримували
яблучно-пектинову дієту (не менше 150 г яблучного пюре свіжого приготування на добу) протягом усього лікування; 2-а група (22 особи), де
проводилась аналогічна базова терапія без використання ентеросгелю і яблучно-пектинової
дієти.
Ефективність лікування оцінювали за клінічними ознаками, ринопневмометричними характеристиками та лабораторними даними: рівень загального IgE в крові; рівень сироваткових імуноглобулінів класів А, М, G; рівень ЦІК
в крові; наявність ФТМЛ в крові; кількість еозинофільних лейкоцитів в мазках периферичної
крові, вміст нікелю та хрому в крові; продукція
ФТМЛ в культурі клітин крові ЦАР на нікель.

Порівняльна характеристика скарг хворих на алергічний цілорічний риніт
до та після лікування по групах
Скарги
Погіршення носового дихання
Виділення з носа
Погіршення нюху
Приступи чхання
Свербіж у носі

постійне
періодичне

Дані клінічного обстеження показали, що в
найближчому періоді після лікування у хворих
першої групи, що отримували комбіновану імунофармакотеріпію (ІФТ+) та ентеросорбцію, а
також у пацієнтів другої групи, що отримували
лише курс ІФТ, спостерігалося покращення носового дихання, зменшення виділень з носу, послаблення свербіння у носі, зменшення частоти та інтенсивності приступів чхання, покращення нюху.
Що стосується вмісту в крові імуноглобуліну класу Е, то спостерігалось зниження вмісту, особливо в групі пацієнтів, де ІФТ проводи-

група 1
(n=25)
13
12
23
5
9
8

До лікування
група 2
(n=22)
10
12
21
4
5
7

Після лікування
група 1
група 2
(n=25)
(n=22)
1
2
2
3
11
8
2
1
1
2
2
1

лась комбінованим способом.
Таким чином, проведені дослідження по
впливу імунофармакотерапії антиалергічними
засобами в поєднанні із прийомом ентеросорбентів свідчать про доцільність апробованої схеми
лікування. Головним надбанням цих досліджень
є той факт, що зменшення вмісту важких металів в організмі людини, яка хворіє на АР, не
тільки покращує імунологічну характеристику
хворих після лікування, а є доказом суттєвої
ролі важких металів у ґенезі та клінічному перебігу алергічного риніту.

© М.І. Дерев’янко, М.А. Мазепа, В.І. Попович, І.В. Бачинський, І.В. Кошель, 2014
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В.И. ДИДЕНКО, В.В. ДИДЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ РИНОПЛАСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОРИСТОГО ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
Известно, что наружный нос больше всего определяет эстетику лица человека, что его
врожденные и приобретенные косметические
дефекты ведут к психоэмоциональным нарушениям, существенно снижают качество жизни.
Поэтому ринопластика относится числу наиболее распространенных операций.
Качество проведенной ринопластики, ее
эстетичность во многом зависит от используемого пластического материала. Однако, до настоящего времени этот вопрос не нашел своего
полного решения. Поэтому поиск более совершенных пластических материалов для ринопластики является актуальным и необходимым.
Цель исследования: изучение эффективности применения современного пористого политетрафторэтилена при ринопластике в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах.
Материалы и методы исследования:
Под нашим наблюдением находилось 85 пациентов в возрасте от 14 до 59 лет. Детей было 19,
женщин-41, мужчин-27.
Ринолордоз в хрящевом отделе имел место в 40 случаях, в костном отделе в 7, в хрящевом и костном в 22. Платириния наблюдалась у
7 пациентов. Несостоятельность носового клапана имела место у 6 пациентов, ретракция колумеллы была у 5, дефекты крыла носа имели
место у 4 пациентов.
Косметические дефекты наружного носа
сочетались с деформацией перегородки носа
различных типов в 78,4% случаях.
Для ринопластики использовался пористый политетрафторэтилен (пПТФЭ) производства НПО «ЭКОФЛОН» (г. Санкт-Петербург).
Данные пластические материалы сегодня производятся на современных нанотехнологиях и
способны восстанавливать соединительнотканные и костные структуры (дефекты).
Пластические материалы из пористого
политетрафторэтилена зарегистрированы и сертифицированы в Украине.
На сегодняшний день в мире накоплен
большой положительный опыт использования

пластических материалов из пПТФЭ в кардиососудистой и общей хирургии, офтальмо- и челюстно-лицевой хирургии.
По имеющимся их данным, данные пластические материалы обладают хорошей биосовместимостью, гарантирующей минимальную
реакцию окружающих тканей, быстрой интеграцией в прилежащие материнские ткани, легкостью моделирования, оптимальными характеристиками жесткости и пластичности, повышенной устойчивостью к гнойной инфекции, не
препятствуют диффузии питательных веществ,
газообмену между очагом регенерации кости и
прилежащими тканями.
Начальным этапом операции всегда выполнялась хирургическая коррекция деформации перегородки носа при необходимости с пластикой резецированного остова пластинкой пористого политетрафторэтилена.
Первичная ринопластика выполнена у 74
(87%) пациентов – вторичная у 11 (13%).
У 73,4% пациентов ринопластика производилась по открытому варианту.
У всех оперированных отечно-реактивные
явления в тканях носа были умеренными и непродолжительными, а болевой синдром незначительный.
Во всех случаях получен хороший
косметический эффект, как в ближайшем,
так и в отдаленном послеоперационном периодах.
У одного пациента в раннем послеоперационном периоде после устранения платиринии
возникла гематома, которая после пункции и
ношения наружной фиксирующей повязки
больше не возобновлялась. У другого пациента
через два месяца после операции, на месте межхрящевого доступа сформировался свищевой
ход, который после местной и общей антибактериальной терапии был устранен.
Все выше изложенное позволяет нам заключить о том, что пористый политетрафторэтилен является хорошим пластическим материалом, который наиболее полно отвечает задачам и условиям ринопластики.

© В.И. Диденко, В.В. Диденко, 2014
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В.Я. ДІХТЯРУК, Е.В. ЛУКАЧ, Ю.О. СЕРЕЖКО, В.В.СТРЕЖАК, Д.А.КРАВЧЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
СПОСІБ РЕЗЕКЦІЇ ГОРТАНІ ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕННЯХ ГОРТАНІ
З ПЛАСТИЧНИМ ЗАКРИТТЯМ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО ДЕФЕКТУ
ШКІРЯНИМ ЛОСКУТОМ НА НІЖЦІ
При виконанні органозберігаючих операцій, окрім онкологічних результатів, важливою
проблемою є підвищення функціонального резерву збереженої частини гортані та попередження стенозування просвіту в гортані .
З метою профілактики післяопераційного
рубцевого стенозу гортані після резекції, для
відновлення просвіту гортані використовуються
різні пластичні матеріали. Вякості класичного
матеріалу для заміщення дефекту, який утворюється після резекції гортані, можна використовувати вільний шкіряний лоскут, шкіряний лоскут на ніжці, аутотрансплантат із слизової оболонки щоки, хрящовий трансплантат із вушної
раковини та переділки носа, лоскут із трахеї. Це
сприяє також відновленню дихальної та голосової функцій у прооперованого пацієнта.
В дослідження було включено 9 первинних хворих із злоякісними новоутвореннями
гортані із яких: у 4-х хворих (T1N0M0) новоутворення локалізувалося на голосовій складці і
у 5-х хворих(T2N0M0) – на голосовій складці з
поширенням на морганієвий шлуночок та вестибулярну складку при інтактності передньої
комісури та черпакуватого хряща.
Техніка операції. Під оротрахеальним
наркозом виконується тіреотомія. Розсічені краї
щитовидного хряща розводяться в сторони. Після інфільтрації 0,5% розчином новокаїну або
фізіологогічним розчином з допомогою елект-

роножа видаляється пухлина в межах здорових
тканин до внутрішнього охристя. Для закриття
післяопераційного дефекту, який утворився після видалення пухлини, ми використовуєм шкіряний лоскут на ніжці з попередньою деепідермізацією. Останній викроюють
паралельно
краю рани на відстані 2 см від краю рани в вигляді букви «П» довжиною до 7 см і шириною
до 3 см(в залежності від ширини післяопераційного дефекту). Через підшкірний тунель лоскут
вкладається в післяопераційне ложе і підшивається вікриловими швами до слизової оболонки.
Пластинки щитовидного хряща ставляться в їх
фізіологічне їх положення і рана пошарово зашивається наглухо.
Післяопераційний період протікав без
особливостей у всіх хворих. У віддаленому періоді у одного хворого з’явилась грануляційна
тканина, яка була видалена за допомогою лазера
при мікроларингоскопії. У двох хворих виник
рецидив пухлини і їм був призначений курс
променевої терапії.
Висновок.
Збереження остова гортані і можливість
закриття інтаопераційного дефекту деепідермізованим шкірним клаптем на ніжці, дозволяє
резецирувати значний об’єм внутрігортанних
структур без ризику послідуючого стенозування, а також сприяє покращеню голосової функції гортані.

© В.Я. Діхтярук, Е.В. Лукач, Ю.О. Сережко, В.В.Стрежак, Д.А.Кравченко, 2014

И.В. ДОБРОНРАВОВА, Н.В. ПИЛИПЮК (ОДЕССА, УКРАИНА)
ЭТИОЛОГИЯ КОНТАКТНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ГОРТАНИ
Среди органических заболеваний голосового аппарата особое место занимает контактная
гранулема гортани. Это обусловлено тяжелым,
часто рецидивирующим течением заболевания,
разноречивыми взглядами на этиологию, патогенез и лечение данной патологии, получившими освещение в отечественной и зарубежной
литературе.
По данным многих авторов контактная
гранулема является результатом острой или
хронической травмы гортани, возникающей при
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больших голосовых нагрузках, при «жесткой»
атаке звука у лиц голосо-речевых профессий,
особенно у певцов, обладающих мощно развитой грудной клеткой и атлетической мускулатурой. Наряду с таким механизмом образования
гранулем существует и другая - психоневротическая теория. Существует точка зрения на возможность развития контактных гранулем у
больных с гастроэзофагальным рефлюксом, а
также о вирусной природе заболевания, за счет
чего и происходят рецидивы гранулемы гортаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ни. Также нет единого мнения о функциональном состоянии голосовых складок. Встречаются
сообщения как о сниженном, так и нормальном
тонусе голосовых складок.
Учитывая разноречивость данных об
этиологии контактных гранулем гортани, мы
сочли возможным представить наши наблюдения по данному вопросу.
Исследуемая группа составила 29 пациентов мужского пола в возрасте от 32 до 65 лет,
страдающих контактной гранулемой гортани с
длительностью заболевания от 6 месяцев до 5
лет. Четкой связи с голосовой профессией установлено не было.
Проведены традиционные методы исследования голосового аппарата, эзофагогастроскопия, вирусологическое исследование.
Одновременно проводилось изучение
психо-эмоционального состояния пациентов с
использованием методик "УНП" и "САН", что
позволило выявить преневротические расстройства, определить и оценить "группу риска" с предрасположенностью к развитию острых неврастенических реакций, зависимость
степени изменения самочувствия, активности и
настроения от выраженности болезненного состояния, этапа его развития, устойчивости пациента к воздействию различных стрессовых
факторов.
В результате обследования больных получены следующие результаты: в 27 случаях
выявлено снижение тонуса голосовых складок.
Голосовая щель имела форму овала, что способствовало перераспределению нагрузки при
фонации на задние отделы гортани. В 18 случаях был обнаружен рефлюкс-эзофагит, в 4-х хронический гиперацидный гастрит. В 7 случа-

ях при ПЦР был обнаружен вирус ЭпштейнБарр. При изучении психо-эмоционального состояния пациентов обратило на себя внимание
повышение уровней невротизации и психопатизации, с превалированием последнего, во всех
исследованных случаях. Наиболее высокие
уровни невротизации 3 и 4 (из 6) степеней и
уровни психопатизации 3 и 4 (из 4) степеней
выявлены у 20 пациентов с тяжелым и длительным (больше 2-х лет) течением заболевания,
частыми рецидивами, выраженными явлениями
гипотонусной дисфонии. В случаях с длительностью заболевания до 2-х лет (9 пациентов),
среднетяжелым течением заболевания, небольшим снижением тонуса голосовых складок, отмечены уровни невротизации 1-2 степеней и
психопатизации 2-3 степеней. Уровни самочувствия, активности, настроения, изученные в динамике, были значительно снижены во всех
случаях, что говорит о нарушенном психоэмоциональном фоне пациентов, дезадаптации,
апатии, повышенном риске развития психосоматических заболеваний.
В результате проведенных исследований
мы пришли к выводу о полиэтиологической
природе данного заболевания, в которой немаловажную роль играет психо-эмоциональное
состояние пациента. Это дало возможность разработать комплекс лечебных мероприятий,
включающий в себя рациональную психотерапию, седативную, ноотропную, противовоспалительную, общеукрепляющую терапию, реэдукацию голоса. При необходимости проводилась
противовирусная терапия, лечение эзофагита,
гастрита под наблюдением соответствующих
специалистов. Проводится оценка непосредственных и отдаленных результатов.

© И.В. Добронравова, Н.В. Пилипюк, 2014

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ «АГРЕСИВНИХ» СТРОННІХ ТІЛ
СТРАВОХОДУ У ДІТЕЙ
Сторонні тіла стравоходу у дітей займають
значне місце в структурі ургентної ЛОР-допомоги
та інших спеціальностей. По даних різних авторів
питома вага сторонніх тіл стравоходу складає в
межах 8%. Найчастіше у малих дітей виявляють в
стравоході металічні сторонні тіла - монети. Основними методами діагностики сторонніх тіл стравоходу є його рентгенологічне та ендоскопічне
обстеження. Достовірність рентгенологічного меЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

тоду по даних Малева О.В. і співавт. (2009) складає 63,9%, ендоскопічного – 99,8% випадків. Велику небезпеку для здоров’я дитини і навіть її
життя створюють гострі предмети та батарейки,
які своєю дією травмують стінку стравоходу. Частота випадків заковтування дітьми дискових (кнопкових) батарейок складає до 10% від загальної
кількості сторонніх тіл шлунково-кишкового тракту (Б.О. Кравчук і співавт., 2009). При потрап-
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лянні у стравохід батарейки можуть викликати
важкі ускладнення внаслідок їх токсичного впливу
і електрохімічного опіку (некроз, ерозії, виразки,
кровотечу, запалення та його перфорацію. У переважній більшості випадків (54%) батарейки видаляються із стравоходу і шлунку за допомогою фіброезофагогастродуоденоскопії (В.Н. Грона і співавт., 2011).
Під нашим спостереженням було п’ять дітей, віком від 2 до 4 років, в яких було виявлено
плоскі батарейки в стравоході. Діагноз захворювання встановлювався на основі скарг хворих на
біль за грудиною. Спостерігався неспокій, вимушене положення голови дитини до переду,
відмова від приймання їжі, значна салівація. У
2-х дітей одночасно був кашель, який значно
усилювався під час їди і прийому рідини. Тривалість перебування батарейок в стравоході була у 3-х дітей одна доба, у 1 - три дні і ще у однієї – три тижні. Сторонні тіла стравоходу перебували в другому фізіологічному звуженні.
Видалення сторонніх тіл із стравоходу
проведено в ургентному порядку під загальним
інтубаційним наркозом з допомогою жорсткого
езофагоскопа Мезріна. В ділянці знаходження
стороннього тіла було багато мокроти чорного
кольору, після відсмоктування якої, виявлено
дискові батарейки, які видалені щипцями. По
місцю знаходження батарейки у 4-х хворих слизова оболонка стравоходу була покрита темними фібринозно-некротичними масами, місцями
кровоточила. У трьох хворих спостерігався езота періезофагіт. У одного хворого було встановлено мікроперфорацію стравоходу в трахею
(при диханні появлялися пухирці повітря), яка в

процесі лікування закрилася. В іншого хворого,
з тривалим (три тижні) перебуванням батарейки
в стравоході, після її видалення, виявлено норицю в трахею, розміром 1 см. в діаметрі. Цій дитині успішно проведена в м. Києві пластика
стравоходу з наступнім одужанням.
Всім хворим проведено комплексне лікування з використанням знеболюючих, спазмолітичних, протизапальних, загальноукріплюючих,
ранозаживлюючих препаратів. Харчування дітей виконувалося через зонд. З метою визначення плану подальшого лікування хворих проводилася ендоскопічна контрольна фіброезофагоскопія, у двох дітей ларінготрахеоскопія. Використання ендоскопії в діагностиці «агресивних»
сторонніх тіл стравоходу дозволило отримати
об’єктивну інформацію про стан стравоходу та
вибрати оптимальну тактику лікування. Перевагою фіброезофагоскопії була простота, зручність та більш детальний оптичний огляд стравоходу. Чітко визначалася локалізація, характер
та ступінь ураження слизової оболонки.
Таким чином, основним діагностичним
методом для виявлення сторонніх тіл стравоходу є рентгенографія та ендоскопія. Видалення
сторонніх тіл стравоходу повинно проводитися
в ургентному порядку за допомогою жорсткого
езофагоскопа або фіброезофагоскопії. Лікування
хворих з «агресивними» сторонніми тілами
стравоходу виконується з врахуванням загальних клінічних проявів захворювання, ендоскопічних даних, для визначення ступеня і характеру ураження слизової оболонки, наявності
ускладнень, що дозволяє привести до повного
одужання дітей.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ДЕРМОЇДНИХ КІСТ СПИНКИ НОСА
Дермоїдні кісти спинки носа рідко
зустрічаються в практиці дитячого отоларинголога. Це доброякісні вроджені пухлини, які утворюються в результаті не заростання щілин в
ембріональному періоді розвитку носа дитини.
Виявляються вони в ранньому дитячому віці та
локалізуються на передній поверхні спинки носа.
Розрізняють прості і складні дермоїди, коли процес розповсюджується на носові кістки, хрящі і
глибші ділянки, але не проникають в порожнину
носа (G. Katona, I. Lelli, 1988). Дермоїдні кісти
можуть інфікуватися і тоді вони червоніють,
збільшуються
в
розмірі
через
набряк
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навколишніх тканин, а з нориці виділяється гній.
Диференційну діагностику необхідно проводити
з ускладненим етмоїдитом та дакріоциститом.
Клінічно пухлина представляє собою невелику припухлість, яка має округлу або
еліпсоїдну форму, гладку поверхню, сірого
кольору, не болюча, щільна, нерухома, оскільки
зв’язана з тканинами носа, має здатність до поступового збільшення. Лікування дермоїдних
кіст спинки носа виключно хірургічне. Пункція
кісти є неефективною.
Під нашим спостереженням з 1975 по
2013 рр. було 4 випадки дермоїдних кіст спинки
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

носа у дітей віком від 3 до 5 років (2 хлопці і 2
дівчини). Родилися вони здоровими, розвивалися згідно віку. У всіх випадках пухлини локалізувалися на спинці носа у місці з’єднання носових кісточок з хрящами. Після народження дітей, в перші місяці життя, батьки замітили фістулу 1 мм в діаметрі на спинці носа з якої періодично виділялася в’язка жовтувата рідина. Вище фістули поступово почали збільшуватися
тканини, без явищ запалення. Величина виявлених кіст коливалася від 2 до 4 см. в діаметрі.
Інші ЛОР-органи були в нормі. Спадковість дітей не обтяжлива. Лабораторні дослідження були в нормі.
Хірургічне видалення дермоїдних кіст
проводилося під місцевим знеболенням. Через
середній розріз пухлина видалялася разом з но-

рицею і стінками та прилеглими охрястям і окістям, з якими кіста була спаяна. Післяопераційний
період протікав гладко. У двох випадках в кашкоподібних виділеннях були виявлені скручені
волосинки. Патогістологічне дослідження виявляло елементи шкіри з його придатками, залозами. При тривалому контрольному дослідженні
хворих рецидиву захворювання не виявлено.
Отже, діагноз захворювання не представляє складності. У всіх випадках дермоїдні кісти
локалізувалися на передній поверхні спинки
носа. Для уточнення діагнозу необхідне гістологічне дослідження. З метою попередження рецидиву захворювання необхідно радикальне
видалення вроджених дермоїдних кіст в ранньому дитячому віці, що дозволяє отримати в
подальшому естетичні і косметичні результати.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГІСТІОЦИТОЗОМ Х
Гістіоцитоз Х – об’єднує групу рідкісних
захворювань: хворобу Літтерера-Зіве, ХендаШюлера-Крісчена, еозинофільну гранульому,
які мають неясну етіологію. По літературних
даних ці хвороби визначаються, як перехідні
вікові форми протікання єдиного патологічного
процесу із специфічними клінічними проявами і
однаковою морфологічною структурою ураження тканин. Прогноз хвороби в малечому віці
часто несприятливий.
При гістіоцитозі Х уражаються переважно
плоскі кістки черепа у вигляді множинних дефектів різної величини з чіткими границями,
заповнених пухлинною тканиною. Вогнища
атипових гістіоцитів можуть виявлятися в різних органах людини.
Клінічно виявляється часте підвищення
температура тіла, виникнення анемії, прояви
нецукрового діабету та різні бактеріальні захворювання: отити, синусити, бронхіти тощо.
Під нашим спостереженням з 1982 по
2013 рр. знаходяться троє пацієнтів з гістіоцитозом Х. У одного хворого у віці 1 рік 9 міс. була
виявлена припухлість в правій завушній ділянці,
підвищення температури тіла, схуднення. Дитина постійно пила багато води. При рентгенографії соскоподібних відростків виявлено його деструкцію справа, а також окремі дефекти
тім’яної та потиличної кісток черепа розміром
2,5х3,0 см. в діаметрі. Лабораторні аналізи були
в нормі.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

В зв’язку з підозрінням на явний отоантрит проведена правостороння антромастоїдотомія. Під час операції виявлено обширну деструкцію соскоподібного відростку, яка розповсюджувалася на частину тім’яної, потиличної кісток, а також на лабіринт, піраміду з оголенням
твердої мозкової оболонки середньої і задньої
черепних ям та сигмовидного синуса. Вся порожнина була заповнена тканиною жовтого кольору, яка не кровила. При гістологічному дослідженні видаленої тканини виявлено багато еозинофільних гранулоцитів, великі гістіоцитарні
клітини з помірною кількістю ліпідних вакуолей
в цитоплазмі і ядрах, клітини Шарко-Лейдена.
Ядра були великі, овальні або закруглені. Цитоплазма мала коміркову структуру. В окремих
клітинах був мітоз.
В двох інших хворих, більш старшого віку, з явищами риносинуситу було виявлено
руйнування передніх відділів верхньощелепних
та лобних кісток різного ступеня з припухлістю
м’яких тканин уражених ділянок без гіперемії та
болючості. Специфічний характер захворювання був підтверджений при цитології і біопсії
уражених ділянок.
Позитивний результат лікування цих
хворих був отриманий лише після використання гормональних препаратів та рентгенотерапії.
Всі діти на протязі тривалого часу знаходилися на диспансерному нагляді. Кісткові де-
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фекти поступово зменшувалися і через 3,5 роки
були повністю замінені новою кістковою тканиною, але у хворого з ураженням соскоподібного
відростка, тім’яної та потиличної кісток після
ГРВІ у 6 і 10 річному віці знову виникла полідипсія і поліурія та невеликі, до 1,5 см. в діаметрі дефекти кісток черепа, які знову поступово

зникали лише після отримання короткочасного
курсу кортикостероїдних препаратів.
Отже, хворі з гістіоцитозом Х потребують
постійного і тривалого диспансерного спостереження та адекватного лікування з метою забезпечення їм нормального загального стану
здоров’я.
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ І НІЧНЕ НЕТРИМАННЯ СЕЧІ У ДІТЕЙ
Хронічний тонзиліт (ХТ) у дітей займає
одне з перших місць серед усіх захворювань
ЛОР-органів. Відомо, що піднебінні мигдалики
відіграють важливу роль у формуванні різних
патофізіологічних станів в організмі людини.
Лімфаденоїдна тканина мигдаликів здійснює
інформаційну відповідь, підтримує реактивність, толерантність та адаптацію імунної системи організму. Вона має досить виражений
імунологічний потенціал захисту організму людини від негативного впливу зовнішніх факторів
та ряд інших функцій. Вплив ХТ на формування
ряду захворювань добре описані в літературі. В
даний час доказано більше 100 різних захворювань, які в тій чи іншій мірі пов’язані з хронічним тонзилітом. При ХТ у дітей нерідко зустрічається нічне нетримання сечі - енурез, але в
літературі не висвітлений його зв'язок з тонзилогенною патологією.
Нічне нетримання сечі у дітей частіше
обумовлене психогенними чи функціональними
порушеннями вегетативних відділів нервової
системи, її парасимпатичної сечоміхурової іннервації, рідше – органічними процесами. Функціональна форма енурезу, як правило,
пов’язана з дисфункцією кори головного мозку,
інколи – з впливом рефлекторних відображень
нервових механізмів породжених рядом місцевих процесів в лімфоглотковому кільці. Органічна форма енурезу в деяких випадках обумовлена неврогенними процесами, переважно ураженням крижових корінців спинного мозку при
аномаліях розвитку відповідних відділів хребта,
інколи хворобами сечового міхура тощо. В механізмі тонзилогенних зв’язків з іншими органами важливим є нервово-рефлекторний фактор. Аферентні сигнали з піднебінних мигдаликів впливають на функціональний стан ядер підпагорбкової ділянки гіпоталамусу, які є пусковим механізмом в розвитку розладів вегетативних відділів нервових структур. Подібні порушення нейродинамічних процесів у відповідних
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підкоркових і кіркових відділах головного мозку
є передумовою розвитку метатонзилярних процесів.
Під нашим спостереженням за 1990-2010
роки було 25 дітей віком від 7 до 14 років з ХТ,
поєднаним з енурезом, яким була проведена
операція двостороння тонзилектомія. Давність
захворювання коливалася від 3 до 6 років. Контрольну групу складали також 25 дітей такого ж
віку з ХТ, яким проводилося консервативне
лікування. Всі діти оглядалися неврологом, урологом, проводилися лабораторні, рентгенологічні та інші дослідження.
Хворі скаржилися на часті ангіни (3-4 рази і більше на рік), періодичну слабкість, підвищення температури тіла, зниження апетиту
тощо.
ЛОР статус. Піднебінні дужки гіперемовані, набряклі. Мигдалики виходять за межі
дужок. При натискуванні шпателем на передні
дужки з лакун мигдаликів виходили гнійні
детритні маси з неприємним запахом. Двостороння тонзилектомія виконана під місцевим
знеболенням. Техніка операції звичайна. Післяопераційний період протікав без особливостей.
В даний час спостерігається тенденція до
проведення ощадливих і органозберігаючих методів лікування хронічного тонзиліту. В той же
час не втратила значення і операція тонзилектомія, яка проводиться в багатьох випадках. У дітей контрольної групи консервативне лікування
ХТ мало відбивалося на стані енурезу. Лише у 7
дітей енурез зникав на нетривалий (2-3 тижні)
час, у 5 дітей - на 6 місяців, але після загострення ХТ, знову відновлювався. В той же час тонзилектомія дуже позитивно впливала на перебіг
енурезу. У 9 дітей зразу після операції зник енурез, а у інших – на протязі одного, двох тижнів.
При контрольному огляді оперованих дітей через 3,6 і 12 місяців і в подальшому, рецидиву
енурезу не спостерігалося.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

Отже, проведене дослідження показало,
що у дітей з наявністю ХТ і тривалого нічного
нетримання сечі функціонального характеру при
відсутності належного ефекту від консерватив-

ного лікування, показано провести хірургічне
втручання. Після тонзилектомії зникають явища
хронічного запалення в мигдаликах та швидко
ліквідовується енурез.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2014

В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА)
ДОСВІД КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ
З ХРОНІЧНИМ ГНІЙНИМ МЕЗОТИМПАНІТОМ
Кількість хворих дітей з хронічним гнійним мезотимпанітом (ХГМ) не зменшується.
Часті загострення хронічного мезотимпаніту
можуть приводити до прогресуючого зниження
слуху і переходу патологічного процесу на кісткові структури середнього і внутрішнього вуха
та викликати внутрішньочерепні ускладнення і
створювати, таким чином, небезпеку для життя
дитини. Ерадикація мікрофлори у порожнині
середнього вуха є запорукою досягнення ремісії
хронічного запального процесу та ефективного
в подальшому функціонально-реконструктивного втручання.
Під нашим спостереженням за 2003-2013
рр. знаходилося 64 дітей з ХГМ в стадії загострення, віком від 7 до 18 років. Основну групу
склали 44 хворих, контрольну – 20. Хлопців було 38, дівчат – 26. Двосторонній процес виявлено у 18, односторонній – у 46 дітей. Тривалість
захворювання була від одного до 6 років. У 17
дітей загострення процесу у вусі виявлялося по
3-4 рази на рік, переважно зимою, після ГРВІ та
літом, при купанні у водоймах. Діагноз захворювання встановлювався на основі скарг хворих, даних анамнезу та об’єктивного ЛОРогляду дитини. Всім хворим проводилися бакдослідження виділень з вух і носоглотки на
флору і чутливість до антибіотиків, рентгенографія приносових пазух, КТ скроневих кісток та
аудіометрія.
ЛОР статус. У 10 хворих було порушення
носового дихання, набряк нижніх носових раковин та слизово-гнійні виділення. При рентгенографії приносових пазух підтверджено риносинусит на стороні ураженого вуха. У 8 хворих
виявлено аденоїдні вегетації П ступеня, у 12 –
хронічний тонзиліт. При оптичній отоскопії добре було видно перфорацію барабанної перетинки та слизову оболонку барабанної порожнини,
її гіперемію, набряк. Мікробіологічний спектр
гнійних виділень вух включав: Staph. аureus, Str.
epidermidis, Str. viridians, Moraxella catarrhalis,
Ps. aeruginosa, Proteus vulgaris. Асоціація мікроЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

флори була у 7,5% випадках. У 12,3% ріст мікробів не виявлено. У 35,4% мікрофлора вуха
співпадала з такою в носоглотці.
По даним аудіометрії у 42 хворих була змішана приглухуватість 1-П ст. При КТ не було виявлено деструктивних змін в скроневих кістках.
В контрольній групі діти отримували традиційне лікування: щоденна очистка вух, місцево вдування антибіотиків, згідно чутливості
флори, призначення судинозвужуючих крапель
у ніс, антигістамінних препаратів, санація приносових пазух, аденотомія (8 дітей) в процесі
лікування, введення деконгестантів транстимпанально, що зменшувало набряк та слизоутворення в барабанній порожнині, відновлювалася
функція слухової труби.
В основній групі одночасно з традиційною схемою лікування, всім хворим проводилася аерація озоном барабанної порожнини через
перфораційний отвір апаратом Green Tech
environmental USA Model No: GT-50. Озон має
протизапальні, бактерицидні, фунгіцидні, противірусні, знеболюючі та імуномоделюючі властивості. Він подавлює ріст аеробної і анаеробної
флори. Сеанс озонотерапії складав 8-10 хвилин,
1 раз в день на протязі 4-5 днів.
При додатковій місцевій прямій контактній аерації озоном слизової барабанної порожнини спостерігалася більш швидка та більш виражена ефективність лікування. Уже на 3-4 день
лікування зникали виділення з вух, перестала
висіватися мікрофлора. Скорочення строків лікування відбувалося в середньому на 5-6 днів.
Відпадала необхідність антибіотикотерапії, що
здешевлювало лікування.
При контрольному огляді хворих через
рік у 48 дітей, основної і контрольної груп, не
виявлено ні одного загострення ХГМ, існувала
суха перфорація. У 10 пацієнтів появилася гноєтеча з вуха після ниряння у водоймі, у 6 дітей
відбулося дворазове загострення ХГМ після
ГРВІ. При контрольній аудіометрії у половини
хворих покращилася повітряна провідність.
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Таким чином, ефективність лікування дітей
з ХГМ залежить від комплексного обстеження
хворих з виявленням і ліквідацією можливих причин захворювання, цілеспрямованого лікування та

динамічного спостереження за хворими. Місцеве
використання озонна в комплексному лікуванні
ХГМ у дітей дає виражений клінічний ефект, прискорює одужання та економить кошти.

© В.В. Дячук, В.В. Дячук, 2014

Ф.Д. ЕВЧЕВ, М.А. ЗАЙЦЕВА, Л.В. АНИЩЕНКО, А.Ф. ЕВЧЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ШЕИ
Сосудистые и неврогенные опухоли шеи
занимают по сложности диагностики и лечения
одно из первых мест среди внеорганных опухолей шеи, составляя 45%. Клинический диагноз
новообразований шеи основывается на симптомах, которые проявляются значительно позднее в
виде местных и общих сосудисто-неврологических нарушений. Степень их выраженности
зависит не только от размеров опухоли, но также
от локализации и характера их роста.
Многообразие морфологических форм
опухолей шеи и сложность их топографоанатомических взаимоотношений с глубокими
образованиями лица и шеи создают серьезные
трудности не только в их диагностики, но и в
лечении.
Сегодня, недостаточно изучена послеоперационная клиника и лечебная тактика опухолей
со сложной локализации, т.е. когда опухоль локализуется в зоне сосудисто-нервных структур
или врастает в них из окружающих органов и
тканей. К опухолям сосудисто-нервных структур также следует отнести и метастазы фарингопарафарингеальной локализации рака без первично выявленной опухоли.
Хирургическое лечение является единственным методом лечения опухолей шеи, так как
доброкачественные и большинство злокачественных опухолей устойчивы к лучевой терапии и для
морфологической верификации показан забор материала. Выжидательная тактика не оправдана,
так как рост опухоли приводит к вовлечению в
опухолевый процесс сосудисто-нервных структур
и как следствие обезображивание лица и выраженные функциональные сосудисто-нервные нарушения, что отражается на качестве жизни больных. Поэтому оправдано их изучение и включение
этих опухолей в группу исследований.
Цель исследования. Оценка возможных
сосудисто-нервных нарушений в зависимости от
локализации и размеров опухоли шеи на основе
лучевой диагностики.

Материал и методы. Всего в исследовании приняли участие 21 пациент с клиническими признаками новообразований шеи, лечившиеся в условиях Лор-онко отделения. Больным
проведена комплексная лучевая диагностика.
Дооперационный диагноз: у 6 больных нейрофиброма, у 2-х больных шванома, у 5 больных
параганглиома и 8 пациентов с метастазами рака
парафарингеального локализации без первичновыявленного очага.
Основным клиническим симптомом была
выраженная деформация контуров шеи, размеры новообразований достигали 15х13см, подвижные. Эти образования занимали передне и
задне-боковое окологлоточное пространство,
т.е. смешанная локализация. Особое внимание
заслуживают два новообразования шеи, локализованные в нижних отделах доходящие до ключицы. Лучевая диагностика подтвердила диагноз: шваннома, исходящая из С5-С6 на основании их топической локализации. Однако, в целом лучевая идентификация нервных структур
была не удовлетворительной.
Результаты исследования. Результаты
лучевой диагностики позволили 20 больным
перенести удовлетворительно хирургическое
лечениев расширенном варианте с интраоперационной идентификацией сосудисто-нервных
структур. Послеоперационные нарушения проявились в виде преходящих неврологических
нарушений, которые были компенсированы в
сроки наблюдения 1-2 месяца.
Выводы. Интраоперационная идентификация лицевого нерва, каудальной группы ЧМН
и ответвлений симпатического ствола позволяет
исключить стойкую неврологическую симптоматику. При смешанной локализации иразмеров
опухоли более 10см следует дифференцировано
подходить к выделению: IX – n. glossopharyngeus, X – n. vagus, XI – n. accissorius и XII – n.
hypoglossus, ветвей VII – n. facialis, tryncus
sympaticus.

© Ф.Д. Евчев, М.А. Зайцева, Л.В. Анищенко, А.Ф. Евчева, 2014
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, О.В.ТИТАРЕНКО, В.В. ГАЕВСКИЙ, И.Э. ЧЕРНЫШЕВА (ОДЕССА, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛУЧЕВОГО ЭПИТЕЛИИТА
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Среди злокачественных новообразований
верхних дыхательных путей опухоли среднего
отдела глотки занимают по частоте второе место после опухолей гортани. Многолетний опыт
изучения злокачественных опухолей верхних
дыхательных путей свидетельствует, что в
большинстве случаев опухоли развиваются на
патологически измененных тканях.
Неопластический процесс чаще всего развивается на фоне длительно протекающего воспалительного процесса и кератоза слизистой
оболочки. К существенным факторам способствующим развитию злокачественной опухоли
следует также отнести вредные агенты внешней
среды и бытовые привычки. И наконец, характер питания, наличие патогенной флоры ротоглотки на фоне снижения иммунитета удерживает и пролонгирует воспалительный процесс, что
приводит к накоплению агрессивных окислительных радикалов. Поэтому для успеха в лечении злокачественных новообразований верхних
дыхательных путей следует разорвать эту условную цепь, применяя комплекс профилактических и лечебных мероприятий во время проведения лучевой терапии по радикальной программе.
Цель исследования. Определить закономерности клинических проявлений во время
лучевой терапии опухолей верхних дыхательных путей в зависимости от проводимых лечебных мероприятий.
Материал и методы. На базе Лоронкологического отделения в период 2013 года
находилось 80 пациентов с злокачественными
опухолями верхних дыхательных путей. Возраст
больных колебался от 45 до 70 лет и старше.
Больные распределены на две группы по 40 пациентов, не зависимо от локализации опухоли и
ее гистотиппа. До лечения, через две недели и
после лечения проводился забор на бактериальный посев из ротоглотки и лакун небных миндалин. Все больные получали лучевую терапию
по радикальной программе в дозе 65 Гр. I-й
группе пациентов назначали во время лечения

полоскания ротоглотки и ингаляции раствором
фурациллина + поливитамины. II-я группа получала орошения ротоглотки 0,02% раствором
Декасана, ингаляции 0,01% раствора Мирамистина 2 раза в сутки и поливитамина течении
двух недель.
Результаты исследования. У 100%
больных высеяна патогенная флоры в виде полифлоры:
β-гемолитические
и
Υгемолитические стрептококки, H. influenzae, S.
Pneumoniae, Neisseria spp., Staphyloccus spp., и
Haemophilus spp.
Результаты лечения оценивали по субъективным и объективным данным.
Больные I-й группы после 10-12 сеансов
лучевой терапии отмечали выраженную сухость
и боль в глотке, усиливающуюся при глотании.
Объективно определялась гиперемия, отек и
обструктивные процессы слизистой оболочки. К
концу первого этапа лучевого лечения у 12
больных развились язвенно-некротические изменения слизистой оболочки рото- и гортаноглотки, что увеличило пребывание их в стационаре на 6-8 дней. Через 4-6 дней после выписки
8 пациентов I-й группы ургентно госпитализировано с язвено-некротическими поражениями
слизистой оболочки, которым проводилась инфузионная терапии в течение 8-10 дней. Эта
группа больных приступила ко второму этапу
лучевой терапии на 10 позже, что увеличило
время радикального лечения. Контрольные посевы из ротоглотки показали наличие патогенной флоры 106.
Пациенты II группы перенесли лучевое
лечение без осложнений с полной регрессией
опухоли. Контрольные бактериальные посевы
показали единичные колонии монопатогенной
флоры 101-3.
Выводы. Наличие язвенно-некротических
изменений слизистой оболочки рото- и гортаноглотки у 20 (50%) больных I-й группы свидетельствует о низкой эффективности терапии
сопровождения лучевого лечения, что привело к
увеличению срока лечения.

© Ф.Д. Евчев, О.В.Титаренко, В.В. Гаевский, И.Э. Чернышева, 2014

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

61

А.Я. ЖЕЛТОВ, А.Д. ГУСАКОВ, В.Ю. ТКАЧЕНКО, С.С. АНТОНЕВИЧ
(ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ХОЛОДНОПЛАЗМЕННАЯ ХИРУРГИЯ НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ,
БОЛЕЮЩИХ ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Одной из важных причин, приводящих к
экссудативному среднему отиту у детей, является гипертрофия лимфоидной ткани глоточной
миндалины. По данным В.П. Быковой (2005) и
М.Н. Мельникова (2005) данная патология составляет около 62% в структуре заболеваний
уха, горла и носа у детей.
В детской практике хирургические вмешательства на лимфоглоточном кольце являются самыми распространенными, причем значительную их часть (76,9%) занимают операции,
направленные на удаление аденоидных вегетаций (Гаращенко Т.И., Богомильский М.Р., 2004).
Операция, выполняемая практически «вслепую»
под местной анестезией или без неё не всегда
приводит к полному восстановлению носового
дыхания, нередко возникают послеоперационные осложнения и рецидивы (Карпов В.А., Козлов B.C., Мельников М.Н., 2005). В связи с
этим, для визуализации операционного поля
применяется эндоскопический и микроскопический осмотр носоглотки во время проведения
операции, которое должно стать «золотым стандартом» в оториноларингологии. В связи с этим
актуальным в клинической практике представляется вопрос выбора необходимого оборудования, инструментария и методики для качественного проведения аденотомии.
Цель исследования: изучить эффективность холодноплазменной аденотомии у детей с
патологией носоглотки болеющих экссудативным средним отитом.
Материалы и методы: в исследование
было включено 37 детей 5-7ми лет продолжающих болеть экссудативным средним отитом,
ранее уже перенесших аденотомию классическим методом и имеющих рецидив аденоидов.

Холодноплазменная аденотомия производилась под общим обезболиванием, под контролем операционного микроскопа с использованием гортанного зеркала и недоступной при обычной аденотомии. Особое внимание уделялось
лимфоидной ткани располагающейся в куполе
носоглотки с распространением в полость носа.
Использовался Coblator II с электродами EVac
70 Xtra. При проведении аденотомии холодноплазменный электрод позволяет оперировать не
только в бескровном операционном поле, но и
учитывать индивидуальные особенности строения носоглотки ребенка для максимальной санации.
Послеоперационный осмотр ребенка проводился через месяц, три месяца и один год.
Эффективность лечения оценивалась по данным
осмотра носоглотки с помощью эндоскопа диаметром 2.7 мм и углом зрения 00 через полость
носа, а также по данным отоскопии и тимпанометрии.
Явно положительная динамика нами отмечена у 36 повторно оперированных больных;
она заключалась в нормализации носового дыхания, в уменьшении отека и гиперемии слизистой оболочки носоглотки и задних отделов полости носа, а также в нормализации слуховой
функции и показателей тимпанограммы. У одного ребенка была выявлена в последующем
нейросенсорная тугоухость.
Выводы: холодноплазменная хирургия
является высокоэффективным и удобно контролируемым хирургическим методом в лечении патологии носоглотки у детей, страдающих экссудативным отитом. Его можно рекомендовать при выборе метода хирургического
лечения.

© А.Я. Желтов, А.Д. Гусаков, В.Ю. Ткаченко, С.С. Антоневич, 2014

А.С. ЖУРАВЛЕВ, О.Г. АВРУНИН, Н.О. ШУШЛЯПИНА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
НОВОЕ О ВЗАИМОСВЯЗИ ОБОНЯНИЯ С ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ НОСА
В настоящее время методы количественной оценки обонятельной функции основаны,
прежде всего, на фундаментальных представлениях о восприятии запахов. Разработано несколько типов специализированных приборов
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для исследования обонятельной функции – ольфактометров. Однако большинство предлагаемых методов и устройств не отвечают современным стандартам доказательной медицины –
обладают большой методической сложностью,
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

затрудняющей их применение в повседневной
клинической практике, высокой субъективностью и низкой повторяемостью результатов обследования. Отсутствие достоверных диагностических данных о степени дисфункции обонятельного анализатора с учетом аэродинамических характеристик воздушного потока в носовой полости не позволяет на доказательном
уровне выбрать адекватную лечебную тактику.
Для повышения информативности обонятельных тестов нами на базе клиники Харьковского национального медицинского университета предложен и апробирован диагностический
метод основанный на фиксации мощностных
характеристик носового дыхания (перепада
давления и расхода воздуха). Собственно методика измерений заключается в проведении задней риноманометрии (для дыхания обеими половинами носа, или для каждой половины отдельно) с использованием специально разработанных ольфактометрических насадок с одоривекторами, устанавливаемых в воздушном тракте риноманометра. Известно, что восприятия
запаха формируется за счет I, V, IX черепномозговых нервов. Использование одного запаха
позволяет охарактеризовать соответствующую
модальность. Следовательно, для исследования
обонятельной чувствительности, обусловленной n. olfactorius, использовали настойку валерианы; уксусную кислоту применяли для оценки обонятельной чувствительности n. trigeminis,
нашатырный спирт – n. glossopharingeus. Обследование обоняния позволяет в четкой последовательности оценить обонятельную чувствительность по валериане, а затем по уксусной
кислоте и нашатырному спирту. Это достигается регулированием доступа воздуха, проходящего через ольфакторное вещество. Концентра-

ция используемых растворов была подобрана
опытным путем, а также с учетом литературных
данных (А.А. Домрачев, В.Ю. Афонькин, 2002).
Средняя величина ольфакторной чувствительности при использовании растворов с малым
изменением процентной концентрации колебалась в пределах: по настойке валерианы в диапазоне 0,05-0,1 %; по уксусной кислоте – 0,040,1%; по нашатырному спирту – 0,004-0,008%.
Объектом исследования явились здоровые лица
в возрасте от 18 до 55 лет. Женщин – 12, мужчин – 15. Определение порога обоняния начинали с минимальной концентрации для каждого
ольфакторного вещества отдельно. Обследование проводили для каждой половины носа и при
дыхании через обе половины носа. Мощность
дыхания при соответствующей процентной
концентрации ольфакторного вещества, ощущаемого или распознаваемого обследуемым,
принимается за порог ощущения или идентификации вещества. Измерения проводят по серии
нарастающих по интенсивности циклов дыхания
до появления едва ощутимых признаков запаха.
Таким образом, разработанный способ
доказательной ольфактометрии, основанный на
измерении энергетических характеристик носового дыхания (перепад давления, расход воздуха, пневматическая мощность), позволяет повысить объективность и достоверность диагностики обонятельных нарушений при дисфункции
носового дыхания.
Перспективой работы является точное
определение концентраций ольфакторных веществ и совершенствование конструкции ольфактометрической насадки, заключающееся в
оптимальном размещении емкостей с растворами пахучих веществ или пропитанных ими гигроскопических материалов.

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

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
Характеристика методов и способов купирования носовых кровотечений свидетельствует о многообразии этиологических моментов,
которые их провоцируют. Значительные успехи
в устранении носовых кровотечений обусловлены применением современных методов, основанных на использовании селективной дистальной внутрисосудистой эмболизации магистральных или приводящих сосудов. В то же
время, высокая стоимость расходных материаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

лов до некоторой степени ограничивает их использование. Поэтому перевязка приводящих
магистральных сосудов в бассейне наружной
сонной артерии сохраняет свое значение и до
настоящего времени.
Несмотря на достаточную рутинность
метода, могут возникать трудности при его выполнении, чаще всего обусловленные особенностями анатомического строения сосудов данной области шеи.
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В этой связи, нами проведен анализ клинико-анатомических особенностей, выявленных
при лечении 28 пациентов с носовым кровотечением, которым производилась перевязка наружной сонной артерии. Анализ индивидуальных
демографических показателей свидетельствовал
о преобладании лиц преклонного возраста с 47 до
73 лет, из числа которых мужчин было 11
(39,2%) и женщин 17 (61,8%). Всем больным
проведена каротидная ангиография. Выявлены
определенные анатомические особенности архитектоники дистальных отделов наружной сонной
артерии. Так, у 5 (17,9%) пациентов ответвление
верхней щитовидной артерии наблюдалось непосредственно в зоне развилки общей сонной
артерии, что затрудняло проведение четкой верификации наружных и внутренних ее стволов.
У 7 (25,0%) пациентов отсутствовали сосудистые
ответвления от ствола наружной сонной артерии на протяжении 5-8 см. от бифуркации. У
остальных 16 (57,2%) характер васкуляризации
соответствовал анатомической норме. Таким образом, у 12 (42,8%) больных наблюдались анатомические аномалии, затруднявшие определение зоны перевязки магистрального сосуда.

Поэтому, для уточнения анатомии сосуда
производилось кратковременное провизорное
прекращение кровотока в предполагаемой наружной сонной артерии. При отсутствии видимых сосудистых церебральных изменений осуществлялась мобилизация ствола артерии до
ближайшего места отхождения периферических
сосудистых ответвлений на протяжении 6-9 см.
После окончательной верификации артерии выполнялась ее перевязка. Рассечение между дистальным и проксимальным отделами артерии
не производилось.
Таким образом, характер профузных носовых кровотечений может быть обусловлен
анатомическими особенностями васкуляризации, одним из показателей которого является
анамалийное строение магистральных сосудов в
области бифуркации общей сонной артерии.
Для устранения возникших трудностей целесообразно использовать кратковременное провизорное прерывание кровотока в бассейне предполагаемой наружной сонной артерии с последующей пролонгированной мобилизацией ее
ствола до места отхождения периферических
сосудов.

© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, 2014

А.С. ЖУРАВЛЕВ, А.В. ЛУПЫРЬ, Н.А. ЮРЕВИЧ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ИНОРОДНОЕ ТЕЛО НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА
Одной из важнейших проблем в неотложной отоларингологии являются инородные тела.
Ни одна анатомическая область человеческого
организма не является столь уязвимой в плане
попадания инородных тел как ЛОР органы.
Следует помнить, что такое безобидное,
на первый взгляд, заболевание как инородное
тело наружного слухового прохода при неправильной тактике лечения может привести к
серьезным осложнениям.
В связи с этим, считаем необходимым поделиться своим клиническим наблюдением, которое имело место в КУОЗ «ОКБ ЦЭМП и МК »
г. Харькова.
Больная Б. доставлена МСП с жалобами
на боли в области левого уха, обильное гнойное
отделяемое из наружного слухового прохода с
неприятным запахом, снижение слуха на левое
ухо, повышение температуры тела до 38оС, слабость, недомагание. Из анамнеза известно, что в
течении года больную беспокоили дискомфорт,
заложенность и незначительные боли в левом
ухе. Неоднократно лечилась у ЛОР врача по
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месту жительства с диагнозом острого левостороннего наружного диффузного отита. Вследствие кратковременного эффекта от проводимого
лечения и ухудшения состояния, пациентка доставлена в ЛОР-отделение ОКБ. Больная стоит на
учете в психиатрической больнице по поводу
шизофрении.
При осмотре в заушной области слева, а
также кпереди от ушной раковины отмечается
отек, гиперемия мягких тканей, их резкая болезненность. Обращает на себя внимание наличие
свищевого хода в заушной области, отоскопически в наружном слуховом проходе обильное
гнойное отделяемое с неприятным запахом, кожа наружного слухового прохода резко отечна,
гиперемирована, барабанная перепонка не визуализируется. Остальные ЛОР-органы без особенностей.
На СКТ пирамид височных костей: признаки деструктивного левостороннего отита,
гипоплазия правого сосцевидного отростка,
инородное тело наружного слухового прохода
слева. Диагноз: инородное тело левого наружЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ного слухового прохода, осложненного острым
абсцедирующим наружным диффузным отитом,
нагноившимся свищом околоушной области
слева. Оперативным путем удалены инородные
тела в количестве 5 штук (4 металлических, 1
деревянный), некротические массы, мицелий
гриба из наружного слухового прохода. В области передней стенки наружного слухового
прохода расширена полость абсцесса, удалены
некротические ткани. В заушной области расширен свищевой ход длиной 1,5 см, вычищен
костной ложкой, удалены гнойно-некротические
массы, промыт раствором метрогила. Раны велись открытым способом. Проводилась массив-

ная антибактериальная, противоотечная терапия. Больная выписана с выздоровлением.
Таким образом, приведенное клиническое
наблюдение продемонстрировало возможность
развития достаточно серьезных осложнений,
которые могут повлечь за собой инородные тела
ЛОР-органов. Это диктует необходимость проведения лечения пациентов с инородными телами ЛОР-органов настолько быстро, насколько
это возможно. Поэтому оказание своевременной
и квалифицированной помощи при данной патологии является одной из ответственных задач,
значительно снижающих смертность как детей
так и взрослых.

© А.С. Журавлев, А.В. Лупырь, Н.А. Юревич, 2014

А.С. ЖУРАВЛЬОВ, А.В. ЛУПИР, О.М. МІЩЕНКО, Л.П. КОЦЮРА (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ
НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ
На теперішній час частота поліпозного
риносинуїту (ПРС) в загальній популяції складає 2-4% з тенденцією до зростання зі збільшенням віку пацієнта. Було проведено безліч
досліджень, на основі яких запропоновано цілу
низку новітніх методів лікування, але не дивлячись на це, ПРС залишається однією з найбільш
вагомих проблем сучасної оториноларингології.
Таким чином, в першу чергу необхідно провести вивчення основних характеристик хворих на
ПРС (віко-статеві особливості, причини та тривалість захворювання, супутня патологія, кількість оперативних втручань).
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.
Аналізуючи віко-статеву структуру досліджених хворих, нами визначено, що в цілому
більшість обстежених нами пацієнтів мають
чоловічу стать (57,3±2,65%) у порівнянні з жіночою (42,7±2,65%) та вірогідно (р≤0,001) відносяться до вікової групи 46-55 (24,2±2,30%) та
36-45 (23,1±2,26%) років. При цьому, нами
встановлено, що в залежності від статі та вікової
групи максимальна кількість пацієнтів має також чоловічу стать у віці 36-45 (12,1±1,75%) та
46-55 (14,4±1,89%) років. Вивчаючи тривалість
захворювання обстежених пацієнтів в залежносЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ті від вікових характеристик, нами встановлено,
що серед них перші місця займають особи, які
хворіють від 2 до 4 років у віковій групі 36-45
років – 8,4±1,49% (р≤0,05); на другому місці
знаходяться обстежені, що страждають на ПРС
2-4 роки, вікова група 56-65 (6,6±1,34%) та 1120 років у віці 46-55 (6,6±1,34%); третє місце
займають пацієнти, що хворіють також 2-4 роки
у віковій групі 26-35 та 5-7 років, вікова група
36-45 (по 5,5±1,22% відповідно). В цілому більшість обстежених пацієнтів з високою вірогідністю (р≤0,001) мали тривалість захворювання від
2 до 4 років (31,1±2,49%). Окрім вищезазначених характеристик нами досліджено поширеність супутньої патології, на яку страждають
обстежені нами пацієнти, найбільш вірогідні
причини захворювання та основні скарги обстежених. При цьому встановлено, що максимальну кількість серед них займають захворювання
серцево-судинної
системи
(ССС)
(43,5±2,66%), викривлення носової переділки
(40,9±2,64%) та бронхіальна астма (19,0±2,11%).
Останні місця займають цукровий діабет
(2,02±0,75%), хронічний отит (1,2±0,57%) та
піодермія з фурункульозом (1,2±0,57%).
Серед основних вірогідних причин захворювання основна маса пацієнтів відзначає часті
гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) –
29,4±2,45%, алергії (17,6±2,04%) та переохолодження (14,4±1,89%); на останніх місцях серед
причин виникнення захворювання обстежені
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пацієнти відзначають професійні фактори –
3,2±0,94, травми носа – 1,4±0,64 (р≤0,05) та
стреси – 1,2±0,57. При цьому, значна кількість
пацієнтів була не спроможна вказати причину
виникнення захворювання (25,1±2,33%).
Досить суттєве значення для дослідження
основних клініко-епідеміологічних особливостей пацієнтів надається з’ясуванню взаємозв’язку тривалості хвороби та кількості оперативних втручань. В цілому більшості з обстежених нами пацієнтів не було проведене оперативне втручання з приводу ПРС жодного разу
(48,4±2,68%), на другому та третьому місцях
знаходяться пацієнти з проведеним одним оперативним втручанням з приводу ПРС
(23,3±2,27%) та двома (12,1±1,75%). При цьому,
як доводять результати нашого дослідження,
серед осіб, яким проведене одне оперативне
втручання максимальна кількість обстежених
пацієнтів страждає поліпозним риносинуїтом
від 5 до 7 (6,3±1,31%) та 11-20 років

(5,5±1,22%). Така ж тенденція простежується у
хворих, яким проведено два оперативних втручання. Серед них також переважають особи, з
давністю хвороби 11–20 років (6,1±1,28%).
Ретельно дослідивши та проаналізувавши характеристики обстежених нами хворих на
ПРС ми встановили переважну кількість обстежених осіб чоловічої статі та хворих вікової
групи 46-55 та 36-45 років. При цьому,
з’ясована вірогідна перевага хворих, що страждають на ПРС від 2 до 4 років в цілому та у
віковій групі 36-45 та 56-65 років. Вивчення
наявності супутньої патології хворих на ПРС
визначило, що максимальну кількість серед
них займають захворювання серцево-судинної
системи, викривлення носової переділки та
бронхіальна астма. При цьому, встановлені основні вірогідні причини захворювання: часті
гострі респіраторні захворювання та гострі респіраторні вірусні інфекції, алергії та переохолодження.

© А.С. Журавльов, А.В. Лупир, О.М. Міщенко, Л.П. Коцюра, 2014

А.С. ЖУРАВЛЕВ, ХАНС МАНИ, М.И. ЯЩЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГИПЕРТРОФИИ НЕБНЫХ МИНДАЛИН
Гипертрофия небных миндалин является
одним из показателей ряда патологических процессов. Измерение их величины и определение
степени гипертрофии в рутинной практике проводят по методу Преображенского Б.С (Б.С.
Преображенский, Г.Н. Попова, 1970) путем визуального изучения фарингоскопической картины больного. В соответствии с этим выделяют 3
степени гипертрофии: 1 степень – когда миндалина занимает 1/3 расстояния между краем передней небной дужки и виртуальной линии проведенной через середину зева в вертикальном
направлении; 2 степень гипертрофии – миндалины занимают 2/3 указанного расстояния и 3
степень гипертрофии миндалины смыкаются по
средней линии. Вышеуказанный визуальный
метод зависит от индивидуальных особенностей
зрения исследователя, в значительной степени
обозримости глотки, выраженности рвотного
рефлекса – это исключает соблюдение стандартизации и может приводить к ложному заключению и как следствие проведенного неадекватного метода лечения.
В связи с этим целью нашей работы явилось усовершенствование метода определения
степени гипертрофии небных миндалин.
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Для достижения поставленной цели нами
предложен количественный метод определения
размеров небных миндалин путем измерения
расстояния между свободными краями передних
небных дужек и расстояния между небными
миндалинами в месте наибольшего их выпячивания. Соотношением этих двух величин можно
вывести коэффициент, соответствующий каждой степени гипертрофии небных миндалин (Заявка на патент Украины на полезную модель №
u 2014 01733 дата подачи 24.02.2014). Для проведения измерений в полость рта обследуемого
пациента вводится пластмассовая, легко гнущаяся лента с нанесенными на нее штрихами и
заданными метрическими параметрами, подсчитывается количество штрихов, фиксируются
полученные численные значения и устанавливается их соотношение – коэффициент гипертрофии.
В предложенном способе при гипертрофии 1 степени по классификации Б.С. Преображенского коэффициент находится в пределах от
1,026 – 1,319; 2 степени от 1,320-1,759 и 3 степени от 1,760-2,524.
Использование этого диагностического
метода позволяет легко и точно определить стеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

пень гипертрофии небных миндалин и провести
адекватное лечение. Лента имеет малую массу,
легко удерживается в нужном положении при
помощи пинцета либо другого инструмента,
может обрабатываться стандартными методами
стерилизации. Отсутствие прямого контакта с

тканями глотки больного исключает травмирование миндалин и не вызывает рвотного рефлекса и болевых ощущений у пациента. Проведение исследования не требует дополнительного оборудования и может быть выполнено в амбулаторных условиях.

© А.С. Журавлев, Ханс Мани, М.И. Ященко, 2014

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.И. ЯЩЕНКО, О.В. БОНДАРЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Острые респираторные заболевания
(ОРЗ) – группа острых вирусных, бактериальных или вирусно-бактериальных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем и характеризующихся преимущественным поражением органов дыхания. Как известно, ОРЗ протекают с вовлечением в воспалительный процесс слизистой оболочки верхних дыхательных
путей. При этом в области патологического очага возникает отек и гиперемия покровного эпителия, замедляется или прекращается его функционирование
Сегодня благодаря фитониринговым разработкам раскрыты новые схемы применения
растительных препаратов и определено их место
в лечении многих респираторных воспалительных заболеваний
С целью сокращения сроков лечения ОРЗ
в комплексной терапии нами применен растительный
препарат
Синупрет
компании
,,Bionorica,, (Германия). Сочетание активных
компонентов этого лекарственного препарата
обусловливает его секретолитическое, противоотечное, противовоспалительное, иммуностимулирующее и противовирусное действие.
Нами на базе поликлиники №2 г.Харькова
было проведено клиническое исследование 40
больных с выражеными явлениями ОРЗ, в возрасте от 18 до 54 лет. Из них мужчин 22, женщин 18. Все пациенты были разделены на 2
клинические группы по 20 человек в каждой,
равноценные по полу и возрасту.
Препарат Синупрет назначали пациентам
I группы по 1тх3 раза в день, или по 50 капель
х3 раза в день. Длительность лечения фитопрепаратом Синупрет в этой группе составила от 7
до 14 дней и зависела от динамики клинической
картины заболевания. Во II группе проводилось
традиционное лечение, которое включало про-

тивовирусные препараты, назальные деконгестанты, физиотерапию.
Всем больным проводился общий и специальный оториноларингологический осмотр.
Кроме того изучалось состояние мукоциллиарного клиренса с помощью сахаринового теста.
Время мукоцилиарного клиренса по сахариновому тесту у здоровых людей составляет 24 ± 7
минут (Плужников М.С., Лавренова Г.В., 1990)
Контрольный осмотр пациентов проводили на 3,
5, 7 сутки после обращения и назначения лечения.
Из полученых данных видно, что после
начала лечения в I группе симптомы заложенности носа, гипо-аносмии, гиперемии слизистой
оболочки носа и глотки стали быстро уменьшаться или исчезать к 7 дню от начала лечения.
Средние показатели времени мукоцилиарного
клиренса по сахариновому тесту составили 30 ±
7 минут. Во II группе наблюдалась несколько
иная динамика клинической картины. Выявленные симптомы приобрели регрессирующий характер, однако этот процесс протекал более
медленно, чем в I группе. Так, к 7-му дню лечения у 44,4 % обследованных еще оставались
заложенность носа, а явления гипо-аносмии сохранились у 27,7%. Показатель двигательной
активности мерцательного эпителия по сахариновому тесту достоверно превышал 30 ± 7 минут.
Результаты данного исследования демонстрируют, что Синупрет в комплексном лечении
больных с ОРЗ характеризуется высокой эффективностью. Отсутствие побочных эффектов позволяет применять его во всех возрастных группах, а также в период беременности. Назначение
Синупрета существенно снижает частоту развития осложнений и необходимость использования во многих ситуациях антибиотиков.

© А.С. Журавлев, М.И. Ященко, О.В. Бондаренко, 2014
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В.С. ЗАЙЦЕВ, Л.В. ЛЕСНИЧУК, Я.И. ШАПОВАЛОВА, И.В. ИВАХ
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ОЦЕНКА РОЛИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
В КЛИНИКЕ ФАРИНГОЛАРИНГИТОВ
В структуре патологии верхних дыхательных путей воспалительные заболевания
глотки и гортани составляют от 8 до 30%. Этиологические факторы и патогенетические механизмы их развития чрезвычайно разнообразны.
В последние годы к таковым относят хронические воспалительные заболевания пищеварительного тракта, в частности – гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), которая
приводит к возникновению и рецидивированию
фарингитов и ларингитов (С.Я. Косяков и соавт., 2008; В.Э. Кокоркина, 2010). По данным
многочисленных исследований распространенность ГЭРБ среди взрослого населения составляет 30-40%, причем отмечается тенденция к
постоянному росту данного показателя.
Главным фактором развития ГЭРБ является нарушение работы нижнего пищеводного
сфинктера, вследствие чего он остается открытым, не препятствуя попаданию содержимого
желудка в пищевод и формированию рефлюксэзофагита. Дальнейший заброс агрессивных
компонентов желудочно-кишечного тракта через верхний пищеводный сфинктер в гортаноглотку – ларингофарингеальный рефлюкс является причиной появления внепищеводной, в частности оториноларингологической симптоматики. В связи с этим проблема диагностики и
лечения заболеваний глотки и гортани вышла за
рамки лечебно-диагностического процесса в
оториноларингологии, так как их клинические
проявления могут быть «маской», скрывающей
истинную причину заболевания, в первую очередь, патологии гастродуоденальной области.
Целью нашего исследования явилась
оценка роли ГЭРБ в клинической картине фаринголарингитов и влияние её коррекции на
течение заболеваний. В 2013 г. в кабинетах ЛОР
и гастроэнтерологии Медицинского центра
«Клиника семейной медицины» находилось под
наблюдением 37 больных с диагнозом хронический фаринголарингит (ХФЛ), ассоциированный с ГЭРБ. Мужчин было 24 (64,9%), женщин
13 (35,1%). Возраст больных варьировал от 28
до 64 лет, составляя в среднем 52 года. Длительность заболевания колебалась от 3 до 12
лет. У всех пациентов в момент обращения в
ЛОР кабинет отмечалось обострение ХФЛ.
Всем больным проведено комплексное
оториноларингологическое и гастроэнтерологи-

68

ческое обследование. Диагностический алгоритм включал выяснение жалоб, анамнестических данных, тщательный осмотр глотки и гортани с использованием эндоскопов фирмы Karl
Storz с оптикой 30° и 70°, фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС), внутрипищеводную
рН-метрию и уреазные тесты в качестве непрямого метода выявления продуктов жизнедеятельности Helicobacter pylori (Hp) в организме
пациента. Исследования проводились до и после
лечения.
Наиболее частыми жалобами у больных
были першение в горле, болезненность при глотании, осиплость голоса, кашель, изжога, дисфагия, отмечавшиеся в разных комбинациях. К
редким симптомам можно отнести оталгию, наблюдавшуюся у 2 (5,6%) пациентов. Фарингоскопическая картина характеризовалась раздражением слизистой оболочки задней стенки
глотки, застойной отечностью и гиперемией,
наличием на ней гранул лимфоидной ткани. Обращала на себя внимание большая выраженность симптомов со стороны гортаноглотки и
анатомических структур гортани: слизистой
оболочки грушевидных синусов, надгортанника,
черпаловидных хрящей, вестибулярных и голосовых складок. Непосредственно в гортани отмечалось усиление признаков воспаления в направлении от передней комиссуры к межчерпаловидному пространству. По результатам осмотра глотки и гортани у 22 (59,4%) пациентов
ХФЛ отнесен к гипертрофической форме, а у 15
(40,6%) – к катаральной.
При проведении ФЭГДС были установлены следующие клинико-эндоскопические формы ГЭРБ: эрозивно-язвенная – 5 (23%), неэрозивная – катаральный эзофагит – 16 (72,5%),
пищевод Баррета – 1 (4,5%). Кроме эндоскопически подтвержденных форм ГЭРБ у 15 (40,5%)
пациентов слизистая оболочка пищевода оказалась интактной при наличии признаков гастродуоденита и дуоденогастрального рефлюкса.
Именно в группах эндоскопически негативной и
неэрозивной форм ГЭРБ с наибольшим постоянством встречались внепищеводные проявления заболевания. Следует отметить, что у 22
пациентов с эндоскопическими проявлениями
ГЭРБ, и у 12 с клиническими – при ФЭГДС было подтверждено наличие Нр, что в общей массе
обследованных составило 91,9%.
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Лечение больных проводилось в соответствии со стандартами оказания медицинской
помощи при данной патологии и регламентирующими документами. Традиционные схемы,
применяемые при лечении ХФЛ включали топические препараты с антимикробным действием. Назначение системных антибиотиков потребовалось лишь у 8 (21,6%) пациентов при выраженности симптомов заболевания. Наряду с
этим у 22 (59,4%) больных с достоверно подтвержденными эндоскопически формами ГЭРБ
с момента установления диагноза проводилось
комплексное лечение, которое включало назначение прокинетиков из группы антагонистов
допаминовых рецепторов и ингибиторов протонной помпы по общепринятым схемам. С целью эрадикации Нр всем больным назначались
антибиотики из групп пенициллинов широкого
спектра действия и фторхинолонов. Эти пациенты составили основную исследуемую группу.
В контрольную группу включены 15 (40,6%)
больных ХФЛ с интактной слизистой оболочкой
пищевода при наличии дуоденогастрального
рефлюкса. Лечение в этой группе пациентов
ограничивалось назначением антимикробных
препаратов местного действия.
Критерии оценки эффективности лечения
ХФЛ в группах являлись субъективные ощущения
пациентов и результаты объективного обследования. В основной группе исследования субъектив-

но оценили свое состояние как «хорошее» 14
(63,6%) пациентов, «с улучшением» - 7 (31,8%),
«без динамики» - 1 (4,6%). Нормализация фаринголарингоскопической картины отмечена у 19
(86,4%) пациентов, незначительное улучшение у 3
(13,6%). При контрольной ФЭГДС хороший результат отмечен у 17 (77,3%) пациентов, тенденция к улучшению – у 5 (22,7%).
В группе сравнения регресс симптомов
заболевания был менее выражен. Субъективное
улучшение отметили всего 7 (46,6%) пациентов,
4 (26,7%) – незначительное ослабление симптомов, еще 4 (26,7%) – без улучшения. Назначение
больным этой группы пробного лечения с использованием антисекреторных препаратов из
группы ингибиторов протонной помпы способствовало быстрому купированию симптомов
заболевания у 13 (86,6%) пациентов, что указывало на связь ХФЛ с ГЭРБ.
Таким образом, ГЭРБ является важным
фактором в развитии ХФЛ и их рецидивировании. Увеличение частоты встречаемости данной
патологии в популяции свидетельствует об актуальности этой проблемы. Выявление у больных ХФЛ симптомов ГЭРБ должно учитываться
при планировании схем лечения. Своевременная
адекватная коррекция проявлений ГЭРБ приводит к скорейшему стиханию воспалительного
процесса в глотке и гортани и снижает риск рецидива заболеваний.

© В.С. Зайцев, Л.В. Лесничук, Я.И. Шаповалова, И.В. Ивах, 2014
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(ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «БИОГАЯ ПРОДЕНТИС» В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСИХ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ ФАРИНГИТОВ
В последние годы отмечается неуклонная
тенденция к росту распространенности хронического фарингита среди взрослого населения.
Почти половина современных городских жителей страдает различными формами данного заболевания. Основной причиной принято считать
неконтролируемый, беспричинный прием антибактериальных препаратов, как средства самолечения от всех болезней, что приводит к выраженным дисбиозам ротоглотки в будещем. Также неблагоприятные экологические факторы,
вредные привычки, несбалансированное питание, профессиональные вредности, наличие сопутствующей патологии желудочно-кишечного
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

тракта – все это провоцирует возникновение
заболевания.
Общеизвестно, что микробиоценоз слизистой глотки в норме весьма разнообразен. Представителями резидентной микрофлоры ротоглотки считаются нейссерии, дифтероиды, гемолитические стрептококки, энтерококки, микоплазмы, коагулазо-отрицательные стафилококки, моракселлы, бактероиды, боррелии, актиномицеты. В то же время, перечисленные возбудители традиционно называются и среди провокаторов обострений хронического фарингита. Это
лишний раз подтверждает важность соотношения баланса микрофлоры, который нарушается
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при хроническом воспалительном процессе в
ротоглотке, приводя к стойким дисбиотическим
изменениям слизистой оболочки. В связи с
этим, в лечении хронических фарингитов патогенетически обоснованным является применение препаратов, действие которых направлено
на нормализацию микрофлоры, в частности,
пробиотиков.
Целью данного исследования было изучение влияния комбинированного пробиотика
«Биогая Продентис» в схеме комплексной терапии на клиническое течение хронического фарингита у взрослых.
Нами было обследовано 52 пациента с
хроническим гипертрофическим фарингитом
(ХГФ), средний возраст которых составлял
42±4,5 года. Среди них было 30 (57,7%) женщин
и 22 (42,3%) мужчин. Все они были разделены
на 2 группы, рандомизированных по возрасту,
полу и длительности заболевания. Контрольная
группа из 24-х пациентов получала базисную
местную терапию – орошение задней стенки
глотки растворами протеолитических ферментов, локальное применение нестероидных противовоспалительных средств (спрей бензидамина), курс физиотерапии (гелий-неоновый лазер).
В основной группе (28 пациентов) на фоне базисной терапии применялся пробиотик «Биогая
Продентис» в дозе – 1 пастилка для рассасывания 2 раза в день.
Оценка состояния больного осуществлялась при первом визите (анализ жалоб больного,
подробный анамнез, фарингоскопия), а также
при повторном визите на 7й день лечения. Кри-

териями оценки эффективности лечения была
нормализация/улучшение фарингоскопических
показателей и исчезновение/уменьшение першения (болей) в горле. Фарингоскопическая
картина оценивалась по специально разработанной шкале от 0 до 50 баллов (нормальная слизистая - максимальная гиперемия), для оценки болевого ощущения использовалась вербальная
ранговая шкала, состоящая из набора дескрипторов, характеризующих степень дискомфорта в
горле – от 0 (отсутствие неприятных ощущений)
до 5 (выраженный болевой синдром).
В результате исследования было установлено, что применение комбинированного пробиотика «Биогая Продентис» в комплексном
лечении ХГФ позволяет добиться более заметных результатов, нежели изолированное применение базисной терапии. Так, объективный показатель эффективности лечения (результаты
фарингоскопии) в основной группе пациентов
согласно разработанной шкале, на 7й день лечения достоверно (Р<0,01) был ниже показателя
контроля на 18%. Уменьшение болевого синдрома в основной и контрольной группах к 7-му
дню лечения согласно расчетного показателя по
ранговой шкале составило 54,0% и 43%
(Р<0,001) соответственно.
Таким образом, применение препарата
«Биогая Продентис» в схеме комплексного лечения больных с ХГФ оказалось высокоэффективным в сравнении с контрольной группой, что
подтверждается положительной динамикой
клинической симптоматики и улучшением качества жизни пациентов с ХГФ.

© Т.Ю. Запорожец, А.В. Меркулова, Ю.К. Запорожец, А.Ю. Коновалов, 2014

Т.Ю. ЗАПОРОЖЕЦЬ, В.Ю. НЕКРАСОВ, Ю.К. ЗАПОРОЖЕЦЬ, О.В. ЯСИНСЬКИЙ,
А.Ю. КОНОВАЛОВ (ЛУГАНСЬК, УКРАЇНА)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КРАПЕЛЬ КОМБІНІЛ-ДУО В ЛІКУВАННІ
ХВОРИХ НА ЕКСУДАТИВНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ ПІСЛЯ ТИМПАНОШУНТУВАННЯ
Ексудативний середній отит (ЕСО) з кожним роком набуває розповсюдженості серед захворювань середнього вуха у дорослого населення. Причиною цього є те, що й досі не виявлено
єдиного етіопатогенетичного аспекту розвитку
цієї патології, а з цим й відсутність загальних
ефективних схем лікування. Ми в своїх роботах
підтримуємо "запальну" теорію при дисфункції
слухової труби. Хірургічне лікування ЕСО складається з санації верхніх дихальних шляхів, тим-
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панопункції, парацентезу, міринготомії. Але висока кількість рецидивів ексудату після цих хірургічних втручань обмежує їх використання, у
зв’язку з цим виникає потреба в шунтуванні барабанної порожнини (В.Н. Яковлев, Н.Л. Кунельская, Е.С. Янюшкина;2010). Краплі Комбініл-Дуо
привернули нашу увагу для санації барабанної
порожнини після тимпаношунтування, до складу
яких входять антибактеріальні, антисептичні,
протизапальні та антигістамінні складові.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

Метою нашого дослідження було виявити
доцільність призначення крапель Комбініл-Дуо
при лікування пацієнтів на ексудативний середній отит після тимпаношунтування.
Під нашим спостереженням знаходилось
42 пацієнти від 18 до 49 років, яким було встановлено діагноз ЕСО, рандомізованих за статтю,
віком та стадією захворювання. Серед них жінок
було 24 (57,1%), чоловіків 18 (42,9%) хворих.
Усі пацієнти при зверненні до стаціонару були
обстежені згідно протоколам МОЗ: збір скарг,
анамнез захворювання, отоскопія, мовне дослідження слуху шепітною та розмовною мовами,
тональна аудіометрія, риноскопія порожнини
носа, носоглотки та гирла слухових труб за допомогою риноскопа фірми Eleps 0° та 70°. Усі
пацієни були розподілені на дві групи – основну
23 (54,8%) та групу зіставлення 19 (45,2%). В
обох групах пацієнтам було проведено тимпаношунтування на другий день після госпіталізації до лікарні та призначено протинабрякову,
протизапальну, антигістамінну та муколітичну
терапію схожими медичними препаратами згідно протоколів щодо надання медичної допомоги
пацієнтам із ЕСО. В основній групі додатково
було призначено закапування вуха краплями
Комбініл-Дуо перший тиждень двічі на день по
3-4 краплини, на другому тижні в тій самій дозі,
але один раз на день.
Результати дослідження оцінювали через
два тижні, місяць та через 3-4 місяці з моменту
проведення тимпаношунтування. Критеріями
щодо відображення динаміки лікування були
збір скарг, отоскопія (нормалізація отоскопічної
картини, зменшення або припинення виділень з
барабанної порожнини крізь шунт), аудіометрія.
Так у 15 (65,2%) пацієнтів з основної групи вже
через 4-5 днів припинилися виділення з бара-

банної порожнини, зникли відчуття закладеності
у вухах. Натомість в групі спостереження така
позитивна клінічна динаміка спостерігалася в 9ти (47,4%) пацієнтів лише через 10-12 днів. Наприкінці другого тижня в основній групі вже в
20 (87%) пацієнтів повністю зникли скарги на
відчуття дискомфорту, заповненості в середині
вуха, майже повністю відновився слух. Тоді як в
групі зіставлення лише в 11 (57,9%) пацієнтів
подібна позитивна динаміка від лікування спостерігалася лише через 3-4 тижні. Перший аудіометричний контроль проводили в обох групах
через місяць від початку лікування. Відповідно,
в основній групі лише в 2-х (9%) пацієнтів зберігалися зміни повітряного звукопроведення в
діапазоні в 15-30 дБ, тоді як в групі зіставлення
такі зміни фіксувалися в 6 (31,6%) пацієнтів.
Також було зафіксовано, що в основній групі
шунти можна було видаляти в більш коротші
строки, а саме, через 3-4 місяці, тоді як у групі
зіставлення шунти зберігалися не менш ніж 6-12
місяців.
Таким чином, можна зробити висновок,
що включення крапель Комбініл Дуо до схеми
місцевого лікування пацієнтів із ексудативним
середнім отитом після тимпаношунтування позитивно впливає на скорочення термінів як лікування, так й дозволяє видаляти шунти в більш
коротші строки. Таку позитивну динаміку можна пояснити тим, що такі складові крапель Комбініл Дуо, як, по-перше, ципрофолоксацин має
широку антибактеріальну дію без вираженої
схильності до провокування дисбіозу в барабанній порожнині, по-друге, дексаметазон, як відомо, є сильним протизапальним засобом, а, потретє, було дуже вдало підібрано допоміжні
компоненти, які є добрими провідниками основних складових до вогнища запалення.
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(ЛУГАНСЬК, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ТІВОРТІНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ
НА ГОСТРУ СЕНСОНЕВРАЛЬНУ ПРИГЛУХУВАТІСТЬ ВІРУСНОГО ҐЕНЕЗУ
Серед всіх вад порушення слуху більш
ніж в 60% спостережень виявляють сенсоневральну приглухуватість. За останні роки чисельність хворих на гостру сенсоневральну приглухуватість зростає, велику турботу викликає той
факт, що все частіше це захворювання домінує
серед працездатного населення. Головною етіоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

логічною причиною виникнення гострої сенсоневральної приглухуватості (ГСНП) було прийнято вважати місцеве або реґіонарне порушення кровообігу, але на сучасному етапі не меншу
провокуючу роль відіграють вірусні інфекції,
такі як цитомегаловірус, герпес та ЕпштейнБарр віруси. (Сушко Ю.А.,Борисенко О.Н. и др.;
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2010). Нашу увагу привернув препарат Тівортін
(аргиніна гідрохлорид) в комплексному лікуванні пацієнтів із гострою сенсоневральною
приглухуватістю вірусного ґенеза. Тівортін є
препаратом з досить широким спектром лікувальної активності. Стосовно щодо нами вивчаємої патології було важливим те, що він має нейромодулюючу активність, визначає довготривале потенціювання нервових імпульсів, вазодилятуючу дію, є антиоксидантом, а також зміцнює імунну систему, підвищуючи активність Тклітинного імунітету, усуваючи імунодефіцитний стан.
Під нашим спостереженням було 48 пацієнтів із ГСНП вірусної етіології віком від 18 до
48 років. З них жінок було 26 (54,2%) та чоловіків відповідно 22 (45,8%). Усім пацієнтам було
проведено обстеження згідно протоколів надання медичної допомоги з ГСНП: збір скарг, анамнезу захворювання та життя, отоскопія, риноскопія, стандартні клінічні та біохімічні обстеження, аудіометричне дослідження з тимпанометрією. Додатково було призначено імуноферментний аналіз на Ig M та G на цитомегаловіруси, герпес та Епштейн-Барр. Всіх хворих було
проконсультовано в лікаря інфекціоністаімунолога, декому ним було призначено імунограму. В усіх пацієнтів було отримано досить
високі титри вірусної інвазії. Всіх досліджуємих
хворих було розподілено на дві групи, рандомізованих за віком, статтю та тривалістю захворювання. Групу зіставлення було сформовано з
28 (58,3%) чоловік. Їм було проведено консервативне медикаментозне лікування препаратами
пірацетам, кавінтон, діклофенак натрію, бетагістин, нейромідин, циклоферон та натрію нуклеінат призначали за схемою рекомендованою лікарем-імунологом, а також реосорбілакт. 20-ти
(41,7%) пацієнтам основної групи замість кавінтону призначався Тівортін спочатку внутрішньовенно крапельно по 100 мл один раз на день
протягом 7-ми днів, в потім по 25 мл перораль-

но 4 рази на день протягом 2-х тижнів. Також у
пацієнтів основної групи на тлі прийому Тівортіну було значно зменшено тривалість ін’єкцій
циклоферона.
Результати дослідження контролювались
через 2 тижні, місяць та 1,5 місяці від початку
лікування. Контроль за ефективністю лікування
проводили за даними скарг, отоскопії, аудіометрії з тимпанометрією та імуноферментним аналізом на віруси. Так, в основній групі через 2
тижні від початку лікування позитивна динаміка
щодо покращення слуху була відмічена в 10-ти
(50%) пацієнтів, через місяць у всіх пацієнтів
було як об’єктивно, так і аудіометрично зафіксовано відновлення слуху до нормальних значень, титри вірусів дещо зменшувались. В групі
зіставлення лише в 7-ми (25%) пацієнтів була
значуща позитивна динаміка від лікування через
два тижні. Через місяць покращення було зареєстровано в цілому вже в 12-ти (42,9%) пацієнтів.
Решті 16 (57,1%) хворим групи зіставлення, що
були без вираженої позитивної динаміки додатково було призначено перорально Тівортін. Так,
вже через наступні 2 тижні в усіх пацієнтів групи зіставлення було відмічено позитивні зміни
щодо відновлення слуху, зменшення шуму у
вухах. Але всі пацієнти, як основної, так й групи
зіставлення, повинні будуть проходити повторні
курси противірусного імунокорегуючого лікування з доктором імунологом, а також контрольний моніторинг лікаря отоларинголога за скаргами та аудіометричним дослідженням.
Таким чином, було доведено доцільність
включення препарату Тівортін в комплексне
лікування хворих на гостру сенсоневральну
приглухуватість вірусного ґенезу. Що дозволяє
скоротити кількість та тривалість приймаємих
медичних препаратів, прискорити відновлення
слухової функції та покращити імунологічний
статус хворого, що в цілому дозволяє нам скороти строки лікування хворих із ГСНП вірусного ґенезу на 4-5 днів (Р<0,01).

© Т.Ю. Запорожець, М.І. Шапіро, Ю.К. Запорожець, А.Ю. Коновалов, 2014

О.М. ЗАСТАВНА, В.І. ПОПОВИЧ, Р.Й. КОТУРБАШ, Л.І. ПІЛЕЦЬКА, В.П. СЕМЕНЮК
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ПІСЛЯ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ
Значення слуху в житті людини дуже велике. Мабуть, можна погодитись, що слух –
один із найважливіших органів почуттів людини. Саме він допомагає людині стати такою,
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якою вона є, на слух лягає відповідальність у
розвитку мовлення у дитинстві. Слух, як відомо,
не закінчує свого розвитку з народження дитини, а поступово формується протягом перших
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років життя. Якщо трапляється так, що з тих чи
інших причин, слух втрачається або відсутній,
то надалі потребується вміле втручання фахівців
медико-педагогічного профілю.
Порушення слуху негативно відображається на всіх сторонах життєздатності дитини. Особливо сильно це впливає на фізичний та психічний розвиток. Відомо, що фізичний розвиток відіграє важливу роль в формуванні всіх психічних
функцій і особливості дитини в цілому.
Крім порушень слуху, як наслідок, розвитку мовлення у цих дітей спостерігається цілий комплекс вторинних відхилень у фізичному
та психічному здоров’ї. Дослідження з’ясували
своєрідність моторики глухих дітей. У них спостерігається порушення координації точних рухів, низький рівень розвитку просторової орієнтації, динамічної та статистичної рівноваги,
уповільнену швидкість виконання дій. Також
для слабочуючих дітей характерне відставання у
фізичному розвитку в порівнянні з чуючими
однолітками. Ураження слуху спричиняє у дітей
відставання в розвитку таких психічних процесів, як сприйняття, пам'ять, мислення, пізнання,
увага, формування усного мовлення.
Стандартом медичної корекції дитячої
глухоти в Україні є проведення кохлеарної імплантації (КІ). Проте відновлювальний процес
після такого хірургічного втручання відбувається тривалий час, і дана робота є частиною комплексної реабілітації слабочуючих дітей, яка
відбувається спільними зусиллями фахівців медичного і немедичного профіля.
Метод кохлеарної імплантації – забезпечує людям із значною втратою слуху мож-

ливість чути. Але після проведення кохлеарної імплантації діти з вадами слуху потребують
комплексної
медико-психологопедагогічної допомоги, спрямованої на вчасне
проведення психолого-педагогічної реабілітаційної роботи.
Реабілітація у слухомовних центрах забезпечує відновлення слуху сучасними методами, які дають можливість більшості дітей з порушенням слуху та глухотою чути практично
всі навколишні звуки. Але необхідне подальше
інтегрування дітей з вадами слух в світ чуючих і
забезпечення цілісного гармонійного розвитку
особистості. Виходячи з цього метою реабілітації слабочуючих дітей після кохлеарної імплантації, у спеціальних закладах має бути максимально можлива корекція фізичного стану, розвиток психомоторних здібностей, мовного зростання дитини, тобто повного гармонійного розвитку особистості на основі її потенційних здібностей.
Таким чином, усе вищезазначене дозволяє зробити висновки про те, що реабілітаційному процесу слабочуючої дитини після кохлеарної імплантації потрібно приділяти особливу
увагу з точки зору цілісного гармонійного розвитку, тобто рівномірного інтелектуального,
фізичного, духовного та мовного розвитку.
Проведення подальших наукових досліджень
щодо розробки спеціальних корекційних вправ,
адаптованих до потреб та здібностей слабочуючих дітей після кохлеарної імплантації, та впливу їх на фізичне виховання, корекцію та розвиток психомоторної сфери слабочуючих дітей є
надзвичайно актуальним завданням.

© О.М. Заставна, В.І. Попович, Р.Й. Котурбаш, Л.І. Пілецька, В.П. Семенюк, 2014

О.В. ЗОНТОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АУДИОЛОГА И РЕАБИЛИТОЛОГА ПРИ НАСТРОЙКЕ
ПРОЦЕССОРА СИСТЕМЫ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Система кохлеарной имплантации, как самого современного средства реабилитации глухих
людей, представляет собой не только техническую
систему, состоящую из внутренней и наружной
части, но и систему мероприятий, включающую:
дооперационную диагностику; операцию и восстановление после нее; период реабилитации с
включением и настройкой процессора – см. схему.
Самым затратным и значимым периодом
системы мероприятий после имплантации является – период собственно реабилитации, который включает: первое подключение, периодичеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

скую систематическую настройку процессора и
коррекционно-педагогическую помощь по развитию слухового восприятия и устной речи.
Методика сотрудничества аудиолога и
сурдопедагога при проведении настроек процессоров систем кохлеарной имплантации проводится у детей с нарушенным слухом для лучшего их слухоречевого развития и интеграции.
Полученные результаты применения методики
могут быть использованы в работе сурдопедагогов, аудиологов, родителей и пользователей
систем кохлеарной имплантации.
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Методика сурдопедагогической диагностики адекватности настройки процессора системы кохлеарной имплантации включает в себя
несколько этапов сурдопедагогической работы.
Каждый этап включает: цель, задачи и содержание работы, методику оценки эффективности
прохождения каждого этапа. Оценка эффективности прохождения каждого этапа рассматривается в бальной системе.
Первый этап – проверка возможного наличия дискомфорта на громкие звуки. Цель –
определение наличия возможного дискомфорта
на неречевые громкие звуки и его устранения
для лучшей разборчивости речи. Задачи: уточнение индивидуальной психологической характеристики ребенка и отношение его к возможному восприятию очень громких звуков; определение возможного наличия дискомфорта на
неречевые громкие звуки различной частоты.
Второй этап – выработка условнорефлекторной двигательной реакции на звук. Цель –
уточнение наличия и характера сформированности УДР для использования этих показателей в
настройке процессора. Задачи: уточнение самого факта наличия УДР, определение спектра
реакции ребенка при УДР.

Третий этап – категоризация звуков по
громкости. Цель – выявить способность ребенка
осознанно реагировать на звуки и понимать их
по громкости. Задачи: обучение ребенка правильно реагировать на подаваемые сигналы различной частоты и громкости; различение звуков
на сурдопедагогическом тестировании речевых
сигналов; различение сигналов – чистых тонов
во время настройки процессора.
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Четвертый этап – разборчивость речевых
звуков различной частоты. Цель – уточнить
возможность ребенка различать речевые звуки
на слух звуки внутри одной частотной полосы:
низкие частоты, высокие частоты. Задачи: различение низкочастотных речевых звуков; различение высокочастотных речевых звуков.
При проведении диагностики адекватности настройки сурдопедагогом по всем четырем
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этапам (проверка возможного наличия дискомфорта на громкие звуки; выработка условнорефлекторной двигательной реакции на звук;
категоризация звуков по громкости; разборчи-

вость речевых звуков различной частоты) аудиолог может эффективнее настроить процессор
ребенка, что является важным для лучшего слухоречевого развития детей и их интеграции.

© О.В. Зонтова, 2014

В.С. ИСАЧЕНКО, Л.С. ЦЫГАН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
В ПОЛОСТИ НОСА И СРЕДНЕГО УХА
Анализ литературных данных показывает,
что в настоящее время сформировалась концепция этапного хирургического лечения хронического гнойного среднего отита, включающая:
- этап предварительной санации полости
носа и околоносовых пазух, носоглотки, направленный на восстановление функции слуховой трубы;
- этап санации среднего уха и его воздухоносных полостей;
- этап реконструкции звукопроводящей
системы среднего уха.
При этом нет единого подхода к временным интервалам при выполнении этапов оперативного вмешательства. Одни авторы указывают на необходимость наблюдения после санирующего этапа в несколько месяцев, другие – на
необходимость наблюдения не менее года.
Изучение развития хирургических методов лечения хронических гнойных средних отитов в последние десятилетия показывает, что в
настоящее время все большее количество отохирургов склоняется к совмещению двух последних этапов (санирующего и реконструктивного), однако единого мнения по данному вопросу до сих пор не сформировалось.
Одним из вариантов решения проблемы лечения и профилактики хронических гнойных
средних отитов и их осложнений следует признать
пересмотр положений об очередности и этапности
хирургического лечения на основе комплексного
и системного подходов путем разработки методов
симультантной хирургии. Применение последней
оказалось довольно эффективно в лечении многих
заболеваний как с клинической, так и социальноэкономической точек зрения.
Вместе с тем, развитие современной медицины определяется разработкой в последние

годы трех основных концепций: концепции качества жизни больных, концепции доказательной медицины и концепции качества медицинской помощи. Все они направлены на достижение положительного медицинского, социального, экономического эффекта и должны рассматриваться в качестве методологических основ
развития отохирургии.
На основе указанных методологических
подходов на кафедре отоларингологии Военномедицинской академии разработана методика
симультантной риноотохирургии, которая позволяет совмещать все три этапа операции, то есть
проводить их одновременно. Для нормализации
работы слуховой трубы у больных с хроническими гнойными средними отитами необходимо:
с одной стороны отсутствие патологии в полости
носа, с другой стороны здоровое среднее ухо с
целой функционально-активной барабанной перепонкой, работающей как поршень. Это обуславливает целесообразность одномоментного
воздействия на все звенья патологического процесса всего арсенала малоинвазивной микоэндоскопической ринохирургии и микрохирургии
среднего уха. Полученные в результате проведенных исследований у 62 военнослужащих в
возрасте от 24 до 38 лет, страдающих хроническим гнойным средним отитом, данные показывают, что симультантная риноотохирургия обеспечивает не только хороший анатомо-функциональный результат, но и позволяет получить
вполне конкретные положительные социальные
и экономические эффекты за счет снижения количества госпитализаций и увольняемости из
рядов ВС РФ по болезни, а значит и затрат на
лечение и увольнение, и ускорения сроков реабилитации больных хроническими средними
отитами.

© В.С. Исаченко, Л.С. Цыган, 2014
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Ф.Д. ЕВЧЕВ, М.А. ЗАЙЦЕВА, В.В. ПУШКАРСКИЙ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
ФАРИНГО-ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Хирургическое лечение больных с новообразованиями сложной локализацией в окологлоточном пространстве всегда сопровождается
функциональными сосудисто-неврологическими
нарушениями.
В интенсивных реабилитационных мероприятиях нуждались больные, перенесшие хирургическое лечение по поводу новообразований в задне-боковом окологлоточном пространстве и со смешанной локализацией (с параганглиомой (ПГ) – 11 пациентов, с невриномой 9 и
опухолью нижнего полюса и глоточной порции
околоушной слюнной железы – 17 больных.
Двум больным с ПГ после резекции ствола общей сонной артерии проводилась лекарственная сосудистая терапия, направленная на
профилактику тромбообразования и улучшения
кровообращения головного мозга и органа зрения. Этим больным проводилась антикоагулянтная терапия с целью профилактики тромбообразования – в течение 12-14 дней. Назначали
Пирацетам по 20,0 мл в/в ежедневно 8-10 дней,
Кавинтон 2,0 мл на 200,0 мл физиологического
раствора в/в капельно ежедневно в течение 10
дней, под контролем артериального давления,
ЭКГ. Затем амбулаторно в течение месяца назначали Сермион 30 мг 1 раз в сутки и Олатропил по 1 капсуле 3 раза в день.
Результаты исследования
Эффективность проведенной реабилитационной терапии определялась по данным клинической семиотики. У 100% больных с ПГ после терапии отмечалось полное восстановление
кровотока головного мозга и органа зрения за
счет вертебробазилярных артерий, передних и
задних соединительных мозговых артерий.
Клинически больные жалоб на нарушение зрения не предъявляли, отсутствовали головные
боли и потеря сознания.
Пациентам с осложнениями после удаления неврином и смешанных аденом околоушной
слюнной железы проводили восстановительную
терапию с 10 дня после операции. Клиническая

симптоматика у этих пациентов связана с травмой веток лицевого и блуждающего нерва.
Эффективность реабилитационных мероприятий у больных с невриномой и смешанной
опухолью околоушной слюнной железы оказалась менее результативной. Она зависела от характера травмы (резекции) нервных структур
(одной или нескольких). Так, из 15- ти больных
с локализацией новообразования в заднебоковом окологлоточном пространстве и со
смешанной локализацией после интраоперационной травмы блуждающего нерва у 1 больного
наблюдался функциональный парез гортани.
После реабилитационных мероприятий (амплипульс с йодистым калием на область возвратного нерва №8), двигательная функция гортани у
этого больного полностью восстановилась. Гомолатеральный парез гортани на стороне поражения сохранялся у 7 больных, однако голос
стал более звучным благодаря указанным реабилитационным мероприятиям и компенсаторной функции противоположной половины гортани после фонопедических упражнений в течение 1-3 месяцев.
Из 30-ти у 17 пациентов после удаления
опухоли околоушной слюной железы наблюдались симптомы интраоперационной травмы веток лицевого нерва в виде обезображивание лица: сглаженности носогубной складки, опущения угла рта, что приводило к затрудненному
приему пищи, а так же отсутствию чувствительности по ходу иннервации на стороне операции.
Реабилитационные мероприятия проводились в
течение 3-6 месяцев в виде амплипульса с йодистым калием зоны поражения №10, пальцевой
массажа тонически слабых мышц лица и шеи. В
сроки наблюдения функциональные нарушения
были восстановлены.
Таким образом, результаты проведенных
реабилитационных мероприятий были эффективны у 100% больных со сложной локализацией
новообразований
фарингопарафарингеального пространства.

© Ф.Д. Евчев, М.А. Зайцева, В.В. Пушкарский, 2014
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В.В. КИЗИМ, Е.А. ЮРЕНКО, Е.Б. КАЧАНОВА, А.П. РЫБАЛКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ГРАНУЛЕМАМИ ГОРТАНИ
Этиология гранулем гортани многофакторная и зачастую связана с воспалительным
процессом, неадекватной голосовой нагрузкой,
воздействием на слизистую гортани травмирующего агента (N.R. Olson, 1991). При этом
ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) играет в
большинстве случаев ко-факторную роль, проявляясь в широком спектре ЛОР патологии (фарингит, ларингит, беспричинный кашель). Этот
же фактор может являться причиной рецидивирующего течения гранулем гортани (Kim G.H.,
2008).
Целью нашего исследования явилась
разработка схемы комплексной терапии больных с рецидивирующими гранулемами гортани
на фоне ЛФР.
Материалы и методы. В 2009-2013 гг. в
ЛОР-клинике ИНВХ мы наблюдали 39 пациентов с гранулемами гортани. Среди наблюдавшихся женщин было – 17 (43,6%), мужчин – 22
(56,4%). Возраст пациентов варьировал от 21 до
68 лет, в среднем составляя 47 лет. Учитывалась
локализация гранулем, частота рецидивов, клинические проявления ЛФР. С целью предварительной диагностики ЛФР использовали шкалу
Reflux Symptom Index (RSI). Для оценки ларингоскопических проявлений использовался тест
The Reflux Finding Score (RFS). Для объективизации ЛФР-ассоциированых поражений гортани
проводилось рН-мониторирование пищевода с
помощью ацидографа «АГ-1рН-М».
Результаты и обсуждение. Гранулемы у
всех больных локализовались в задних отделах
гортани, преимущественно в области голосовых
отростков черпаловидных хрящей. Двусторонняя локализация гранулем была установлена у
8-ми больных (20,5%), односторонняя – у 31
(79,5%). При одностороннем процессе правостороннее поражение было выявлено у 12
(38,7%) пациентов, левостороннее – у 19
(61,3%). Всем больным было произведено эндо-

ларингеальное удаление новообразований гортани, при патогистологическом исследовании
операционного материала были получены следующие результаты: хроническое воспаление –
7 наблюдений, грануляционная ткань – 12, капиллярная гемангиома – 10.
Рецидив заболевания в течении 12-ти месяцев возник у 15 (38,4%) больных, что потребовало повторных оперативных вмешательств.
После консультации данной группы
больных гастроэнтерологом и выявления недостаточности пищеводного сфинктера, схема послеоперационного лечения была откорректирована.
Всем пациентам была рекомендована соответствующая диета, даны рекомендации по
правильному образу жизни (отказ от курения,
нормализация массы тела и т.д.). В комплексную терапию были включены ингибиторы протонной помпы (омепразол 20-40мг в сутки),
прокинетики (домперидон 30-40 мг в сутки в
течении 4-х недель), антацидные препараты (1
доза 2 раза в сутки – 3 недели). Для подавления
продуктивного воспаления использовались топические кортикостероиды в виде ингаляций
(фликсотид-эвохалер 50 мкг 2 раза в сутки в течении 10 дней). При дальнейшем динамическом
наблюдении в течении 1 года повторный рецидив заболевания возник у 4 (10,2%) пациентов.
Выводы. Гранулемы гортани у 48,5%
больных ассоциированы с ларингофарингеальным рефлюксом
Больные с гранулемами гортани должны
быть обследованы гастроэнтерологом для последующей коррекции послеоперационной терапии.
Проведение этиопатогенетической терапии, включая назначение прокинетиков, антацидных препаратов, соблюдение диеты и правильного образа жизни, позволяет вдвое уменьшить число рецидивов гранулем гортани.

© В.В. Кизим, Е.А. Юренко, Е.Б. Качанова, А.П. Рыбалко, 2014
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П.В. КИРЕЕВ, А.А. ВАВИЛОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСЛИНГВАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ СТАПЕДОПЛАСТИКИ
Лечение вестибулярной дисфункции попрежнему остаётся непростой задачей, несмотря
на то, что этому направлению посвящено большое число исследований.
Нами предложено использование методики транслингвальной электростимуляции с использованием прибора “BrainPort” для уменьшения вестибулярной дисфункции у пациентов
в ранние сроки после стапедопластики.
BrainPort” является устройством для
проведения транслингвальной стимуляции с
использованием биологической обратной связи. Прибор представляет собой пластину со
встроенными электродами и датчиком равновесия. Пластина контактирует с наружной поверхностью языка и посредством раздражения
окончаний тройничного и лицевого нервов оказывает стимуляционное действие на центральные отделы вестибулярного анализатора.
Предполагается, что таким образом аппарат
воздействует на механизмы вестибулярной
компенсации.
Методика стимуляции следующая. Пациенту, находящемуся в положении стоя, на язык
устанавливается пластина прибора. Больной
инструктируется, самостоятельно регулирует
подачу тока, руководствуясь субъективными

ощущениями, до появления лёгкого покалывания в области языка. Процедура выполняется в
течение 20 минут. Курс лечения составляет десять ежедневных процедур, начиная с 3-х суток
после операции (первыми сутками считается
день операции). Исследование проводилось у
10-ти пациентов с отосклерозом (4-х мужчин и
6-х женщин) в возрасте от 31 до 52 лет.
В качестве контроля использовались стабилометрические данные 10 пациентов с отосклерозом после стапедопластики (на 3-и и 1015-е сутки), которым транслингвальная стимуляция не выполнялась.
После проведения курса реабилитационных процедур с помощью прибора “BrainPort” у
всех пациентов наблюдалась положительная
динамика стабилометрических показателей.
Субъективно пациенты также отмечали улучшение самочувствия в виде прекращения или
уменьшения выраженности головокружения или
чувства неустойчивости.
Таким образом, транслингвальная электростимуляция оказывает положительное влияние на уменьшение вестибулярной дисфункции
у пациентов в ранние сроки после вмешательства на стремени, что позволяет сократить сроки
пребывания пациентов в стационаре.

© П.В. Киреев, А.А. Вавилова, 2014

Г.І. КИРИЧЕНКО, О.І. ШИЛО, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА (ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА)
ГЕКСАЛІЗ В МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Ангіна – це гостре інфекційне захворювання з місцевими проявами у вигляді гострого
запалення лімфаденоїдної тканини різних мигдаликів горла. Переважно спостерігається ангіна
піднебінних мигдаликів, тоді як інші мигдалики
запалюються відносно рідше. Тому під терміном
“ангіна” розуміють ангіну піднебінних мигдаликів. Захворюваність населення ангіною досить висока: серед дорослих вона становить 45 %, а серед дітей – більше 6 % (В.Т. Пальчун,
Н.А. Преображенский, 1978). Розрізняють ангіни первинні і вторинні. Серед первинних ангін
найчастіше зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Найтяжче перебігає лакунар-
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на ангіна. Для її лікування застосовуються різні
загальні і місцеві середники. Ми застосували
Гексаліз для місцевого лікування лакунарної
ангіни у дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 20 хворих на лакунарну ангіну віком від 20 до 40 років. Хворі
були розподілені на 2 групи: основну (10) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і
перебігом захворювання. Пацієнти основної
групи отримували Гексаліз і загальне протизапальне лікування, контрольної – полоскання
горла розчином фурациліну 1:5000 і загальне
протизапальне лікування. Гексаліз призначався
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

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, сильний біль у горлі при ковтанні у
хворих, що приймали Гексаліз, поступово зникли через 5-6 днів у більшості (8) пацієнтів. Решта 2 хворих відмічали зменшення неприємних
відчуттів у горлі. Фарингоскопічна картина свідчила про позитивний перебіг захворювання:
слизова оболонка піднебінних мигдаликів мала

рожевий колір, мигдалики були нормальної величини, нашарування в лакунах мигдаликів відсутні. У хворих контрольної групи позитивний
ефект наставав значно пізніше (до 8-9-го дня
лікування). Нестерпності Гексалізу, алергійних
реакцій та інших небажаних явищ не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування Гексалізу у місцевому лікуванні лакунарної 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 пацієнтів на лакунарну ангіну. Гексаліз може поповнити арсенал
засобів місцевої дії, що використовуються в терапії лакунарної ангіни у дорослих.

© Г.І. Кириченко, О.І. Шило, Л.А. Чортківська, 2014

А.С. КИСЕЛЕВ, А.А. РЫБИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
К ВОПРОСУ О НЕИНВАЗИВНОМ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫЙ ФРОНТИТОВ
В последнее время ринологии стали нередко отходить от, казалось бы, обязательного
инвазивного метода лечения острого риносинусита, сопровождающегося появление воспалительного экссудата в околоносовых синусах, не
делая пункции верхнечелюстных пазух, не говоря уже о трепанопункции лобных пазух. Так,
судя по публикациям в зарубежной литературе
(Brook et al., 2000; Culik et al., 2001) ринологи
при острых риносинуситах предпочитают не
применять инвазивные методы лечения, делая
упор на антибиотикотерапию. Такой же тактики
стал придерживаться и ряд отечественных авторов (Овчинников А.Ю. и соавт., 2009). Более
того сообщается о положительном клиническом
результате при монотерапии «Синуфорте», созданном на основе цикломена европейского
(Яровая Л.А. и Пискунов Г.С, 2007; Попович
В.И, Рыжик В.М. и соавт.,2008).
Нельзя не заметить, что направление в
сторону щадящих, неинвазивных методов лечения гнойных воспалительных процессов, находит поддержку в других клинических дисциплинах, в частности нейрохирурги, которые лечат
консервативно абсцессы мозга, если они на превышают в размере 2,5 см. и не имеют плотную
сформировавшуюся капсулу (Мatelak et al.,
1995; Heran et al, 2003).
В тоже время, несмотря на успехи неинвазивного метода лечения острых риносинуситов, нельзя не согласиться с мнением С.З. ПисЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

кунова и соавторов (2011), справедливо считающих, что только одна консервативная терапия, прежде всего антибиотикотерапия, нередко
ведет к возникновению устойчивой микрофлоры, особенно, если, при этом, не был подобран
оптимальный для конкретного пациента этиотропный антибиотик. Поэтому, хотя классическое положение «ubi pus ibi evacue» уже не стало абсолютным догматом, как в доантибиотиковую эру, оно все равно не утратило свою основополагающую позицию.
Многочисленные клинические наблюдения показали, что при острых полисинуситах,
сопровождающихся появлением гнойного экссудата в нижних (верхнечелюстных) и верхних
(лобных) синусах, инвазивная терапия вполне
достаточна только для верхнечелюстных синусов. В большинстве случаев лобные синусы самостоятельно освобождаются от воспалительного экссудата при купировании воспаления в
верхнечелюстных синусах. Допускаем, при
этом, что целый ряд отечественных авторов не
разделяет этой позиции. Лобные синусы, в отличие от верхнечелюстных, при переходе человека в вертикальное положение, сохранили
удобное для естественного дренирования положение. Именно поэтому W. Draft (1983) назвал
дренирование лобных синусов «гравитационным».
Целью настоящего исследования являлось определение целесообразности инвазивной
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терапии при остром фронтите, сопровождающемся наличием в пазухе воспалительного экссудата.
Материал исследования. Было отобрано
и изучено 50 и/б больных с острыми синуситами
по признаку обязательного наличия уровня экссудата в лобном синусе и при отсутствии тех
или иных ринологических осложнений. Возраст
больных колебался от 20 до 74 лет.
Результаты лечения.
Больным проводилось стандартное лечение: пункция верхнечелюстных синусов, при
наличии воспалительного экссудата, подтвержденного лучевым исследованием. Во всех случаях назначались антибиотики, а также деконгесанты, муколитики. Основные клинические
проявления острых синуситов заканчивались к
5-7 дню лечения. Пациенты выписывались на 712-е сутки.
Контрольная рентгенография осуществлялась на 5-7-й день лечения. У всех 50 больных
отмечалось восстановление пневматизации
верхнечелюстных синусов, в то время как лобных синусов только (!) в 48 случаях, что свидетельствовало об их клиническом выздоровле-

нии. У двух пациентов с острым гнойным полисинуситом, выздоровление лобных пазух затягивалось, и им была произведена трепанопункция лобных пазух. В одном случае была выполнена диагностическая трепанопункция – при
аспирации гной из просвета пазухи не был получен, но при её промывании установлено недостаточность функционирования соустья. Во
втором случае лечение было продолжено, и через 5 дней, при очередном рентгеновском исследовании пневматизация пазухи восстановилась. Изолированные острые экссудативные
процессы в лобных синусах при проведении
адекватного консервативного лечения разрешались самостоятельно и довольно быстро.
Заключение.
Приведенные результаты лечения позволяют утверждать, что неинвазивная терапия
острых фронтитов оправдывает себя, так как
лобные пазухи, в отличие от верхнечелюстных,
дренируются «гравитационно». Особенно это
показательно при полисинусите, когда купируется воспаление верхнечелюстных пазух, нижних, по отношению к лобным, что освобождает
для них естественный дренажный путь.

© А.С. Киселев, А.А. Рыбин, 2014

В.В. КІЩУК, О.Д. БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО, К.А. ЛОБКО, А.І. БАРЦИХІВСЬКИЙ
(ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ СТОРОННЬОГО ТІЛА
ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ З ПРОНИКНЕННЯМ В СЕРЕДНЄ ТА
ВНУТРІШНЄ ВУХО В НАСЛІДОК САМОТРАВМИ (ВИПАДОК З ПРАКТИКИ)
Стороннє тіло вуха – чужорідний об'єкт,
що знаходиться в зовнішньому слуховому проході (ЗСП) або потрапив в порожнину середнього
або внутрішнього вуха. Сторонні тіла частіше
виявляються у дітей, які заштовхують у вухо різноманітні предмети. По механізму виникнення
чужорідні тіла вуха розділяють на екзогенні та
ендогенні. Екзогенне чужорідне тіло вуха проникає в нього із зовнішнього середовища, а ендогенне - утворюється безпосередньо у вусі. За своїм характером сторонні тіла вуха поділяються на
2 великі групи: неживі (інертні) і живі (рухливі).
Також виділяють сторонні тіла, які вільно лежать
і фіксовані чужорідні тіла вуха, органічні та неорганічні. Стороннім тілом вуха може бути будьякий дрібний побутовий предмет або камінчик,
іграшка, шматочок паперу, пластиліну, вати, дерев'яна тріска чи паличка, насіння рослин, комахи або інший живий організм, деталь слухового
апарату, скупчення вушної сірки та ін.
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Стороннє тіло вуха проявляється закладеністю і болем у вусі, зниженням слуху, відчуттям тиску у вусі, іноді запамороченням та блювотою, парезом лицьового нерва. Іноді стороннє
тіло довго знаходиться безсимптомно, а через
деякий час провокує запалення зовнішнього або
середнього вуха.
Діагностика стороннього тіла вуха проводиться за допомогою отоскопії, мікроотоскопії,
променевої діагностики: рентгенографія, спіральна компʼютерна томографія. Видалення стороннього тіла вуха в залежності від його розмірів, природи і форми здійснюється промиванням, інструментальним способом або шляхом
хірургічного втручання. Живі сторонні тіла попереднього умертвляють за допомогою масляних або спиртових крапель, а потім вимивають.
У Вінницьку обласну клінічну лікарню
(ВОКЛ) ім. М.І. Пирогова, в ЛОР відділення, о
04:00, за терміновими показниками поступив
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хворий з скаргами на кровотечу з правого вуха,
наявність стороннього тіла правого ЗСП. При
отоскопії: зовнішній слуховий хід виповнений
кров'янистими згустками, після туалету якого,
було візуалізовано металевий предмет. У хворого виявлено парез лицьового нерва на боці враженого вуха. Гостроту слуху визначити не виявлялося можливим, через те, що хворий не був
контактний. Анамнестично було встановлено,
що хворий намагався вчинити суїцид, за допомогою зламаної алюмінієвої ложки, направивши
її зламаний кінець в ЗСП і зробивши удар по
ній. Хворому виконано СКТ скроневих кісток,
на яких було візуалізовано проникнення стороннього тіла до рівня верхівки піраміди правої
скроневої кістки.

Під загальним знечуленням,
за допомогою масивного голкотримача захоплено стороннє тіло в ЗСП, зажим зафіксовано в замок з
кремальєрою. Контрольованими постукуваннями остеокластом по замку голкотримача з середини назовні, стороннє тіло було видалено з
ЗСП кровотеча незначна, зупинена шляхом тампонади слухового ходу. Хворому призначена
антибактеріальна, протинабрякова, протизапальна та симптоматична терапія.
Особливість даного випадку заключається
в атравматичному видаленні стороннього тіла.
Таким чином, всі сторонні тіла вуха, особливо з
проникненням в середнє та внутрішнє вухо вимагають індивідуального підходу у кожному
конкретному випадку.
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В.В. КІЩУК, І.В. ДМИТРЕНКО, О.Д. БОНДАРЧУК, О.С. ЖИЖКІНА (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
НОВІ ВИПАДКИ РІДКІСНИХ ФОРМ СКЛЕРОМИ
ЗА ДАНИМИ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО СКЛЕРОМНОГО ЦЕНТРУ
Склерома – це хронічне інфекційне захворювання, яке характеризується вираженими проліферативними змінами в слизовій оболонці дихальних шляхів. Збудником склероми є клебсієла
склероми ( бактерія Фріша-Волковича), яка локалізується внутрішньоклітинно. Ще у 1870 р., австрійський дерматолог Ф. Гебра вперше описав 10
випадків «риносклероми» - твердонісся. Зовнішній ніс у цих хворих був спотворений дуже щільними інфільтратами, що виступали з ніздрів,
руйнували кістки носа та приносових пазух, сильно деформуючи обличчя. З 70-х років ХХ сторіччя нових повідомлень про риносклерому не
спостерігалось. Актуальність проблеми склероми
демонструють два клінічні випадки, які за останні 12 місяців спостерігались в ЛОР-клініці Вінницької ОКЛ ім. М.І. Пирогова, котрі неодноразово лікувались за місцем проживання оперативно з приводу хондроми переділки носа. У Вінницькому Республіканському склеромному центрі
на стаціонарному лікуванні знаходились хвора
Г., 68 років, з м. Харків (з 8.10.2013 р. по
25.10.2013 р.) та з Тернопільської області, Чортківського району, с. Біла – хвора П, 53 роки, (з
13.02.2014 р. по 13.03.2014 р.). У хворих була
груба деформація зовнішнього носа у вигляді
горба, утруднене носове дихання, звужені носові
ходи за рахунок розширеної переділки носа в
хрящовому відділі та концентричне звуження

присінку носа і хоан з порівняно широкими загальними носовими ходами, слизова оболонка носа
блідо-рожевого кольору, вкрита кірками. На СКТ
грамах: м’яко-тканинне утворення в ділянці передніх відділів переділки носа. Хворим проведено оперативне втручання з приводу видалення
«+»-тканини переділки та пластики зовнішнього
носа і носових ходів. Гістологічне заключення в
обох випадках: склерома. Обидві хворі одночасно з оперативним втручанням отримували комплексне етіопатогенетичне лікування склероми.
При спостереженні у найближчому та віддаленому періодах відмічались позитивні результати.
Висновки:
- незважаючи на підвищення соціального
рівня населення виявляються нові випадки захворювання на склерому у різних верств населення та вікових груп, навіть таких рідкісних
форм, як риносклерома Гебра;
- склерома протікає під маскою різних захворювань, у тому числі новоутворень, аутоімунних захворювань, захворювань легень таких як
бронхіальна астма, ХОЗЛ, тому потребує від
лікарів будь-якої спеціальності настороженості
та своєчасного реагування;
- враховуючи актуальність проблеми
склероми, необхідно продовжувати пошук нових сучасних методів діагностики цієї хвороби
на ранніх стадіях.

© В.В. Кіщук, І.В. Дмитренко, О.Д. Бондарчук, О.С. Жижкіна, 2014
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А.Н. КЛИМОВ, Б.В. КУЦ, В.С. УШАКОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ЛАРИНГОТРАХЕОПЛАСТИКА
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ СТЕНОЗАХ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ
Закрытие ларинготрахеостомы (трахеостомы) является важным хирургическим вмешательством. Разнообразие способов, которыми
оно может быть выполнено, достаточно велико.
Однако, нет ни одного, который бы отвечал
всем требованиям, предъявляемым к этой операции, являющейся только на первый взгляд
несложной. Наиболее часто используемые методики пластического закрытия ларинго-, трахеостомы: по С.П. Лапченко, В.С. Погосову,
Goodyear в модификации M.L. Som, I. Еliacher.
Нами проведено лечение и успешная реабилитация 23 больных со стенозами гортани и
трахеи, и 9 пациентов с раком гортани, которым
выполнялась резекция органа с формированием
ларинготрахеостомы (трахеостомы).
Сущность методики заключалась в следующем: в условиях эндотрахеального наркоза
(оптимальный диаметр интубационной трубки
составлял 6,5-7,0 мм) выкраивались кожнофасциальные лоскуты в окружности ларинготрахеостомы (трахеостомы) шириной с боков 1,0 см,
снизу и сверху 0,5 см. После их частичной мобилизации для формирования боковых стенок и
расширения просвета гортани (трахеи) лоскуты
подшивались к мышцам шеи. Для образования
передней стенки гортани (трахеи) и ее закрытия
выкраивался языкообразный кожный лоскут,
включающий в себя m. platysma. Лоскут отсепаровывался и мобилизовалсяс сохранением пи-

тающих сосудов. После этого он поворачивался ~
на 60˚ и фиксировался узловыми швами по периметру к сформированнымстенкамларинготрахеостомы (трахеостомы). Таким образом, создавались передняя и боковые стенки. Операция заканчивалась наложением кожных швов по краю
раневого дефекта. Рана закрывалась фиксирующей марлевой наклейкой. В послеоперационном
периоде проводилась интенсивная терапия, осуществлялся контроль за дыханием. В первые 3-5
дней выполнялись: санация верхних дыхательных путей, вливание в гортань и ингаляции растворов хемопсина, гидрокортизона, персикового
масла. Голосовая функция улучшалась на 3-4
день. На 5 сутки проводилась видеоларинготрахеоскопия, во время которой оценивалось состояние лоскута, просвета гортани и трахеи. В
динамике проводились эндоскопическое исследование гортани и трахеи (с использованием жестких, гибких эндоскопов), спирометрия, компьютерная томография шеи.
Указанная методика обеспечивает улучшение дыхательной и голосовой функции за
счёт формирования стойкого просвета гортани
(трахеи), снижает вероятность развитияповторного стеноза. Использование в качестве пластического материала кожно-фасциального лоскута
шеи позволяет выполнить операцию одноэтапно
и добиться хороших функциональных и косметических результатов лечения.

© А.Н. Климов, Б.В. Куц, В.С. Ушаков, 2014

В.А. КОВАЛЕНКО (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРА
Воспалительные заболевания глотки, являются одной из самых распространенных патологий верхних дыхательных путей. Острое воспаление, как правило, является симптомом вирусной инфекции и легко поддается медикаментозному лечению.
Хронические фарингиты (катаральный,
гипертрофический, атрофический) сильно нарушают качество жизни пациента. Постоянные
ощущения сухости в горле, першение, саднение, чувство инородного тела, избыток накопления глоточной слизи, тягостны и истощают
нервную систему человека. Особенно болез-
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ненно переносятся гипертрофические формы
фарингитов, при которых происходит утолщение слизистой оболочки глотки и разрастание
лимфоидной ткани ее отделов. Причин возникновения данной патологии много. Но склонны
к хроническим заболеваниям глотки лица голосо-речевых профессий, курильщики, работающие в условиях повышенной запыленности и
загазованности воздуха, имеющие хронические
заболевания желудочно-кишечного тракта,
сердца, эндокринных желез, патологию зубочелюстного аппарата. В зоне повышенного
риска пациенты с нарушением носового дыхаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ния, дышащие ртом и постоянно пользующиеся
носовыми каплями.
С 2013 года в ЛОКБ функционирует лазерный хирургический аппарат «Лика-хирург»,
длина волны 940 мкм. Такое излучение поглощается, в основном, мягкими тканями, при этом
диффузия тепла в окружающие ткани невелика,
степень поражения окружающих тканей сводится к минимуму. После воздействия лазерного
излучения на патологический процесс слизистой
оболочки глотки снижается воспалительная реакция, выражен обезболивающий эффект, происходит более активное восстановление пораженной ткани. Применяемый метод воздействия
лазер-хирурга на слизистую оболочку глотки не
оказывает вредного влияния на организм в целом. Разрушение лазером тканей практически
бескровно, хорошо сочетается с современными
методами местного обезболивания. Лазер обеспечивает стерильность раны и профилактирует
гнойные осложнения. Вмешательство произво-

дится амбулаторно, не нарушая трудоспособности пациента. Хорошо переносится, является
максимально щадящим, не требует дополнительного применения в послеоперационном периоде антибиотиков и противовоспалительных
препаратов.
За 5 месяцев проведено: лазервапоризаций боковых валиков глотки – 12, лазер-вапоризаций гранул задней стенки глотки –
16, стимуляций слизистой глотки – 10, удаление
новообразований – 5. Состояние слизистой оболочки оценивалось на пятый день и через один
месяц после лазерного воздействия. Очищение
слизистой глотки от фибринозного налета происходит индивидуально от 3 до 10 суток и зависит от мощности лазерного воздействия. Среди
предъявляемых жалоб, в послеоперационном
периоде в первые сутки: болезненность и дискомфорт глотки у 20 пациентов, субфебрилитет
у 2 пациентов. Полное восстановление слизистой оболочки происходит через 3 недели.

© В.А. Коваленко, 2014

А.В. КОВТУНЕНКО, С.Н. ТЫМЧУК, А.А. БАКАЕВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
Рак верхнечелюстной пазухи занимает 7580% среди злокачественных опухолей придаточных пазух носа, и 1-2% среди всех локализаций рака. Основной причиной запущенности
является недостаточность визуального контроля
и позднее проявление клинических симптомов.
Большенство этих пациентов поступает на лечение с распространенными формами (Т3-4) опухолей. Современные специальные методы исследования дают возможность установить диагноз на более ранних стадиях с возможностью
верификации диагноза на дооперационном этапе
с применением эндоскопического метода диагностики, и в некоторых случаях ограничиться
эндоскопическим подходом оперативного лечения, что не влияет на результаты лечения и качество жизни пациентов.
Цель исследования: провести исследование целесообразности применения эндоскопических методов для диагностики и лечения
при злокачественных опухолях верхнечелюстной пазухи.
Материалы и методы. За период времени с 2011 по 2014г.г. обследованы 83 пациента с
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

диагнозом: Рак верхнечелюстной пазухи I-IVст.
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%).Гистологически: плоскоклеточный рак 56
(46,48%), аденокарцинома 8 (6,64%).
Всем пациентам до лечения проводилось
эндоскопическое исследовние 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. При выполнении оперативного лечения эндоскопия применялась для визуализации
образования, наличие отделяемого в носовых
ходах, визуального осмотра анатомических
структур и функционального состояния всех
анатомических образований носа.
Результаты. Эндоскопические методы
позволяли констатировать наличие объемного
образования, определить его распространённость, возможность достоверного визуального
взятия биопсийного материала верхнечелюстной пазухи в доверефикационный период, со-
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поставление топических и эндоскопических
данных для выбора тактики оперативного лечения. Признаки указывающие на злокачественную опухоль наблюдались: кровоточивость при
дотрагивании 62 (75%), неоднородность и неровные контуры образования 83 (100%), отсутствие четких границ по отношению к окружающим тканям 75 (90,4%), наличие характеристик
деструкции: распространение опухоли и опухолеподобного образования за пределы их локализации в органе 58 (69,9%); взаимоотношение с
костными анатомическими образованиями 56
(67,5%), проявляющимися различными вариантами смещения 40 (48,2%), деформации и разрушения наличие обтурации органа, инфильтрации тканей 20 (24,1%), компрессии соседних
анатомических образований 17 (20,5%).
Полученные 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.
Говоря, о информативности метода 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 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

А.В. КОВТУНЕНКО, С.Н. ТЫМЧУК, Е.В. КУЛАКОВА, С.С. ЛОГИНОВ
(ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ
ПОЛИХИМИОТЕРПИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Применение современной химиотерапии
непосредственно повышает эффективность лечения больных. Однако существует и отрицательная сторона полихимиотерапии – побочные
реакции и осложнения.
Цель исследования: проведение анализа
осложнений и побочных реакций возникающих
при проведении полихимиотерапии больным
раком верхних дыхательных путей с различными схемами и вариантами введения препаратов
и оценки возможностей их профилактики.
Объект и методы исследования: исследование проводилось в период 2012-2013 годов
в ЛОР-онкологическом отделении Областной
клинической больницы им. И.И. Мечникова г.
Днепропетровска. Было проведено лечение 296
больным плоскоклеточным раком верхних дыхательных путей с применением ПХТ по трем
различным схемам: 1) PBMF, 2) ТР, 3) CVD .
Все пациенты имели местнораспространенный
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характер опухолевого процесса с наличием регионарного метастазирования и ІІ-ой клинической группой.
Результаты исследований
Наибольший токсический эффект выражающийся в ухудшении общего состояния отмечается в группе больных получавших ПХТ по
схеме PBMF, CVD – только у 53 (35,3%) больных не страдало общее состояние, Flu-синдром
и аллопеция наблюдавшиеся у более 75% пациентов.
У больных всех групп регистрировались
местные, преходящие проявления токсичности
такие как: негематологическая токсичность проявлялась в виде алопеции, умеренно выраженными мукозитами, реактивными эпителиитами
(I - II степени). Периферических нейропатий,
артралгий и миалгий не наблюдалось в группах
таксанов. Гематологическая токсичность в основном проявлялась начальными степенями
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

лейкопении и анемии которые не требовали медикаментозной коррекции. Тяжелых степеней
угнетения гемопоэза у больных не наблюдалась.
Летальных осложнений химиотерапии во время
проведения лечения больных всех группах не
было. У больных, получавших полихимиотерапию на основе таксанов, наиболее частое проявление негематологической токсичности являлась алопеция – у всех больных группы паклитаксел и 95,9% группы доцетаксел. Вторым
наиболее часто встречающимся осложнением
является тошнота и рвота, которые наблюдаются у более чем 80% больных, получающих полихимиотерапию. Назначение современных антиэметиков из группы антагонистов серотонина
позволяло нам добиться полного контроля указанных побочных реакций у 80% пациентов.
Наиболее тяжелым местным осложнением явились некротическо-язвенные эпителииты III
степени, которые были купированы с помощью
симптоматической терапии. Необходимо отме-

тить, что случаи эпителиитов, согласно рекомендациям ВОЗ, относятся к тяжелым проявлениям общей токсичности, однако наблюдались
нами у больных, получивших полихимиотерапию внутриартериально, высокоселективная
инфузия, то есть цитостатики непосредственно
воздействовали на слизистую оболочку гортани
и глотки. Все проявления местной токсичности
были обратимыми после окончания курса химиотерапии или после применения симптоматичной терапии (местное применение растворов
антисептиков, гемостатиков).
Заключение
Таким образом, проведенный анализ осложнений о проведении неоадъювантной полихимиотерапии у больных раком верхних дыхательных путей показал значительное снижение
частоты и степени проявлений осложнений в
группах больных получавших полихимиотерапию на основе таксанов при высокой эффективности лечения.
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О.В. КОВТУНЕНКО, С.М. ТИМЧУК, Б.В. ШПОРТЬКО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА)
МОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА МЕТАСТАЗІВ РАКУ ГОРТАНІ
У РЕГІОНАРНІ ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ
Рак гортані входить до десяти найбільш
розповсюджених локалізацій злоякісних новоутворень. За даними літератури у хворих на рак
гортані метастази в реґіонарні лімфатичні вузли
виявляються у 25-70% випадків. Наявність реґіонарних метастазів значно погіршує прогноз
захворювання, тому питання їх діагностики актуальні.
Проведення шийної дирекції є важливим
етапом лікування хворих на рак гортані. За деякими джерелами можливе проведення профілактичного оперативного втручання. Традиційною концепцією є фізикальна діагностика збільшених лімфатичних вузлів (>10мм.), з подальшим їх видаленням. Зважаючи на велику травматичність оперативного втручання ми надаємо перевагу ретельному дослідженню реґіонарних лімфатичних вузлів як на передопераційному етапі так і інтраопераційно.
В нашій клініці проводилося дослідження
лімфатичних вузлів за допомогою тонкоголкової
аспіраційної біопсії на передопераційному етапі,
методом заморожених зрізів – інтраопераційно,
та рутинного гістологічного дослідження.
Під нашим спостереженням знаходилося
35 хворих на рак гортані III-IV ст. T3-4Nmi-0Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014
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даними фізикального та УЗД обстеження пацієнти мали змінені лімфатичні вузли.
Всім пацієнтам на передопераційному етапі
виконано тонкоголкову аспіраційну біопсію,та
хірургічне втручання яке включало видалення
первинної пухлини та реґіонарних лімфатичних вузлів шиї.
Хворі були розділені на три групи залежно від N статусу. Контрольна група з N0 склала
4 хворих. При дослідженні пунктату, заморожених зрізів, та гістологічним дослідженням, метастази виявлені не були. Група Nmi – 2-а пацієнти, при цитологічному дослідженні не були виявлені метастази, при дослідженні заморожених
зрізів виявлений один мікрометастаз (50,0%). За
допомогою гістологічного дослідження діагностовано у 2-х хворих. Діагностика хворих з третьої групи (n=23)N1-3: цитологічна діагностика
була інформативна у 23 хворих (79,3%); інтраопераційне дослідження заморожених зрізів дозволило виявити метастази у 26 хворих, що
склало 89,7%. Гістологічне дослідження виявило метастатичне ураження у всіх хворих.
У пацієнтів з N1 спостерігалися неінформативні результати при проведенні тонкоголкової аспіраційної біопсії в 20,7% (n=6);при дослі-
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дженні заморожених зрізів виявлені неінформативні результати у 10,3% (n=3) досліджень відповідно.
З числа досліджуваних з N0 (n=4) наявність метастатичного ураження не була підтверджена ні одним з методів. При наявності метастазів (N1-3) з 29 хворих за допомогою тонкоголкової біопсії цитологічно у 23 (79,3%) діагностовано плоскоклітинний рак, у інших 6 (20,7%)
ознаки лімфаденіту.
Введені до класифікації мікрометастази
не були виявлені в жодному разі при проведенні
цитологічного дослідження пунктату лімфатичного вузла. При інтраопераційному експрес дослідженні був виявлений один лімфатичний вузол з мікрометастазом. Гістологічно він визначався як метастаз плоскоклітинного раку, роз-

ташовувався субкортикально, і мав розмір до 2х мм.
За даними проведених нами досліджень
чутливість методів становить 79,3% для тонкоголкової аспіраційної біопсії, та 89,7% для дослідження заморожених зрізів. Помилково негативні результати досліджень виявлялися у хворих з одиничними лімфатичними вузлами N1.
Проведення тонкоголкової аспіраційної біопсії є
неінформативним для виявлення мікрометастазів, а проведення дослідження заморожених зрізів малоінформативне.
Таким чином, ми вважаємо за необхідне
виконувати весь представлений комплекс досліджень направлений на діагностику метастазів
раку гортані для вибору оптимального об’єму
лікування.

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

Ю.Ю. КОЗАДАЕВ, П.А. КОРОВИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПОДСЛИЗИСТОЙ ВАЗОТОМИИ
НИЖНИХ НОСОВЫХ РАКОВИН
Одним из способов лечения вазомоторного ринита является подслизистая вазотомия
нижних носовых раковин – данная операция
заключается в разрушении сосудистого слоя
нижней носовой раковины, частичная конхотомия задних концов нижних носовых раковин.
Одним из способов профилактики кровотечения после выполнения оперативного пособия является постановка Тромбокола.
Мы предлагаем после выполнения подслизистой вазотомии нижних носовых раковин
и резекции гипертрофированных задних концов

нижних носовых раковин постановку кровоостанавливающего материала – Тромбокол. Данная гемостатическая губка не токсична, имеет
высокую адгезию к ране, не антигенна, плотно
прилегает к ране, вызывает быструю остановку
кровотечения, а так жерезорбируются в течение
5-7 дней.
Предложенный способ свести к минимуму риск развития кровотечения, снижает болевые ощущения и ускоряет процессы заживления
тканей.

© Ю.Ю. Козадаев, П.А. Коровин, 2014

Ю.М. КОЗАК-ВОЛОШАНЕНКО, К.В. ОВСЯНИК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ГЕМОДИНАМИЧНІ ТА СЛУХОВІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ДІЇ ВИРОБНИЧОГО ШУМУ
Відомо, що серед причин, які можуть викликати сенсоневральну приглухуватість (СНП)
велику роль грає виробничий шум і вібрація.
При цьому, у виникненні та розвитку СНП, в
тому числі і шумового ґенезу, одним з основних
факторів є судинний. В останні роки з'явилися
публікації, в яких порушення церебральної ге-
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модинаміки пов'язують із змінами ліпідного обміну. Згідно даних літератури значні зміни показників реології крові та системи гемостазу
виявлено у пацієнтів з гострою сенсоневральної
приглухуватістю. Тому метою даної роботи було дослідження слухової функції, церебральної
гемодинаміки та ліпідного обміну плазми крові
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

у робітників шумових професій з початковою
(32 хворих), помірною (25 хворих) і вираженою
СНП (23 хворих) та у 15 здорових осіб контрольної групи і виявлення інформативних показників на різних стадіях розвитку сенсоневральної приглухуватості шумового ґенезу.
При початкових порушеннях слуху спостерігаються зміни, як з боку церебральної гемодинаміки, на що вказують показники реоенцефалографії (РЕГ), особливо в вертебральнобазилярній системі (ВБС): α – (0,138±0,004) с;
ДКІ – (60,62±1,64)%; ДСІ – (68,26±2,26)%; Рі –
(0,92±0,03), так і зміни показників ліпідного обміну. Таким чином, ранні гемодинамічні та біохімічні порушення можна використовувати в
якості діагностичних маркерів в аудіології.
Тенденція до підвищення тонусу мозкових судин з явищами утруднення венозного відтоку і ознаками дисліпідемії, які характерні для
розвитку атерогених процесів, спостерігається
при аналізі кількісних даних РЕГ та біохімічних

показників крові у робітників з помірною та вираженою СНТ.
Так, у хворих 3-ої групи реєструються виражені зміни показників церебральної гемодинаміки, особливо в ВБС, які достовірно (Р<0,05)
відрізняються від аналогічних показників контрольної групи і у робітників 2-ої групи: α –
(0,156±0,005) с; ДКІ – (68,86±1,34)%; ДСІ –
(76,93±1,14) %; Рі – (0,61±0,04), а також реєструються зміни показників ліпідного обміну.
Таким чином, дослідження церебральної
гемодинаміки та ліпідного обміну у робітників
«шумових» професій необхідно проводити ще
на ранніх доклінічних стадіях, що сприятиме
поліпшенню лікувально-профілактичних заходів
при початкових стадіях формування сенсоневральної приглухуватості шумового ґенезу. Виявлені гемодинамічні, біохімічні та сенсоневральні порушення йдуть паралельно у робітників
«шумових» професій і вказують на можливість
розвитку атерогенного процесу.

© Ю.М. Козак-Волошаненко, К.В. Овсяник, 2014

В.Г. КОРИЦЬКИЙ, В.А. БАШИНСЬКИЙ, І.В. ШЕВАГА, В.М. ТКАЧУК
(ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ТЕРЕБОВЛЯ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО
СИНУСИТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ СИНУПРЕТУ В КРАПЛЯХ 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 є Синупрет. Ми застосували препарат
Синупрет в краплях в комплексному лікуванні
гострого гнійного верхньощелепного синуситу
як антибактерійний і протизапальний засіб у
дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2010 по 2013 рр. знаходилось 20 дітей, хворих
на гострий гнійний верхньощелепний синусит
віком від 12 до 18 років. Діти були розподілені
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на 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 25 крапельт 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 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 пацієнтів основної групи. Так, 90 %
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дітей, що приймали Синупрет в краплях, 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 % 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 80% дітей. 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 80 % дітей. Синупрет в краплях дітьми переносився
добре, алергійних реакцій та інших побічних
явищ не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування Синупрету в
краплях в комплексному лікуванні дітей, хворих
на гострий гнійний верхньощелепний синусит,
підвищує ефективність терапії дітей з цією патологією. Отримані результати дають підставу
рекомендувати Синупрет в краплях для лікування дітей, 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 дітей.

© В.Г. Корицький, В.А. Башинський, І.В. Шевага, В.М. Ткачук, 2014

П.А. КОРОВИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ УВУЛОПАЛАТОФАРИНГОПЛАСТИКЕ
Ночное апноэ является очень распространенным заболеванием, согласно статистике
около 60% людей в возрасте от 65 лет страдают
данным заболеванием, причем мужчины в 2
раза чаще, чем женщины. Также данное заболевание является довольно распространенным
в возрастной группе от 35 до 54 лет, а также
может встречаться, но редко, у детей. У 5-8%
людей данное заболевание остается недиагностированным. Чаще всего ночное апноэ представлено – Синдромом обструктивного апноэ
сна (СОАС).
Одним из способов лечения ночного апноэ является увулопалатофарингопластика –
данная операция заключается в удалении избыточного количества ткани мягкого нёба, а также

тонзиллэктомии – удаление гипертрофированных миндалин, которые ввиду своей величины
мешают нормальному дыханию.
Одним из способов профилактики кровотечения является обработка раневой поверхности латексным тканевым клеем.
Нами предложено после выполнения тонзилэктомии и удаления избыточной ткани свободного края и язычка мягкого неба перед наложением швов на небные дужки и слизистую
мягкого неба обработать раневую поверхность
тканевым латексным клеем.
Предложенный способ свести к минимуму риск развития кровотечения, снижает болевые ощущения и ускоряет процессы заживления
тканей.

© П.А. Коровин, 2014

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, І.А. КОСАКІВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТОНЗИЛОПЛАСТИКА
Вступ. Найпоширенішими операціями в
дитячому віці є хірургічні втручання на лімфаденоїдному глотковому кільці. Серед останніх
досить часто виконуються операції з приводу
гіпертрофії піднебінних мигдаликів. В минулому тонзилотомія виконувалась за допомогою
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тонзилотома Мат`є. Однак при цьому мала місце надмірна травматизація мигдаликів, що порушувало функцію останніх. В подальшому були запропоновані методики тонзилотомії, коли
видаляли лише нижній полюс мигдалика і частково його середину, що дозволило в певній мірі
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зберегти його функцію. Недоліком всіх варіантів тонзилотомії є те, що після операції має місце велика ранова поверхня, яка загоюється вторинним натягом.
Матеріал і методи. Нами запропонована
методика тонзилопластики, при якій за допомогою скальпеля видаляється гіпертрофована частина мигдалика. Розтин мигдалика виконується
паралельно до краю піднебінних дужок на відстані 4-5 мм від їх краю. Для зупинки кровотечі,
при необхідності, використовується електротермоадгезія. Краї рани зближують за допомогою
3-4 вузлуватих вікрилових швів. Останні накладаються з пришиванням капсули мигдалика але
без захвата м’язів піднебінних дужок.
Результат і обговорення.
Під нашим спостереженням перебувало
24 дитини у віці від 3 до 14 років. Хлопчиків
було 10, дівчат 14. гіпертрофія піднебінних
мигдаликів II ступеня мала місце у 15, III ступеня у 9 дітей. Всі діти були прооперовані за
вищеописаною методикою під ендотрахеальним наркозом. Термін спостереження від 1 до 6
місяців.
Під час операції відмічено значне зменшення інтраопераційної кровотечі. Тривалість

операції була дещо більша за рахунок часу, потраченого на накладання швів. В післяопераційний період відмічено зменшення болю починаючи з 3-4 дня. З 7-8 дня діти практично не скаржилися на біль. На 8 день практично всі діти
вживали звичайну дієту. В післяопераційний
період в жодного пацієнта кровотечі не було.
Післяопераційні рани у всіх випадках заживали
первинним натягом, в той час як після тонзилотомії рани заживали вторинним натягом протягом 10 днів. Збереження частини структур піднебінного мигдалика сприяє відновленню його
функції після операції.
Висновки.
Тонзилопластика є хірургічне втручання
при гіпертрофії піднебінних мигдаликів, яке
супроводжується значно меншою інтраопераційною кровотечею та відсутністю кровотечі
післяопераційний період.
Після тонзилопластики відсутні відкриті
рани на поверхні піднебінних мигдаликів, рани
заживають первинним натягом за більш короткий час в порівнянні з тонзилотомією.
Інтенсивність та тривалість болю після
тонзилопластики є значно меншими в порівнянні з такими після тонзилотомії.

© А.Л. Косаковський, І.А. Косаківська, 2014

А.Н. КОСТРОВСКИЙ, М.И. НИКУЛИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
РОЛЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ
В настоящее время в отоларингологии
преобладают прямые методы осмотра больных,
хотя многие ЛОР-органы представляют собой
полости сложной конфигурации и для их обследования необходима специальная эндоскопическая аппаратура. К ней относится оптика с использованием линзовых, волоконных и цифровых систем с возможностью вывода изображения на монитор, а также регистрацией и последующим анализом полученной информации.
Мы в своем сообщении хотим напомнить о важной роли эндоскопического осмотра глотки,
особенно ее носовой и гортанной частей. Так,
традиционные рутинные методы осмотра носоглотки не располагают возможностями детального и панорамного исследования структур этой
области. Между тем ранняя диагностика злокачественных опухолей носоглотки, имеющих
небольшие размеры и дающие метастазы в регионарные лимфоузлы шеи, очень важна, так
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как часто эти новообразования характеризуются
высокой чувствительностью к лучевому лечению и своевременное их выявление приводит к
повышению эффективности терапии. Так в клинике ЗГМУ с началом применения эндоскопического осмотра носоглотки существенно чаще
стали выполняться визуально контролируемые
биопсии, с последующим выявлением злокачественных новообразований носоглотки. За последние 3 года было выявлено 11 пациентов (у 7
плоскоклеточный рак носоглотки, у 4 лимфома
носоглотки), которые были направлены на лучевую терапию. Хочется отметить важную роль
эндоскопического осмотра пациентов с дисфункцией слуховой трубы. Сам факт дисфункции выявляется жалобами пациента, аудиометрическими и тимпанометрическими исследованиями, а проведение эндоскопии околотубарной
зоны носоглотки позволяет часто установить
причину этой дисфункции. Так, мы часто выяв-
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ляем у пациентов гипертрофию задних концов
нижних носовых раковин, кисты носоглотки,
спайки или зияние глоточного устья слуховой
трубы, что позволяет проводить в дальнейшем
коррекцию этих патологических состояний. Переходя к вопросу эндоскопического осмотра
гортанной части глотки и гортани следует отметить, что в большинстве случаев выполнение
традиционной непрямой фаринголарингоскопии
является вполне достаточным методом, позволяющим оценить структуры гортаноглотки и
гортани. Но вспомните, насколько это затруднено, если у пациента выраженный защитный
рефлекс, гипертрофия язычной миндалины,
тризм жевательной мускулатуры, плохая подвижность надгортанника, 3 или 4 положение

языка по Фридману. В этих случаях применение
эндоскопической техники позволяет провести
качественный осмотр, что является весьма значительной помощью в постановке правильного
диагноза. Важным является также возможности
видеофиксации осмотра пациента с предраковыми состояниями гортани, позволяя проводить
динамическое наблюдение за течением заболевания. Таким образом хочется еще раз подчеркнуть важность проведения эндоскопического
осмотра ЛОР - органов, которая повышает качество диагностики, что в свою очередь положительно сказывается на качестве лечения пациентов. По нашему мнению эти методы осмотра
должны стать рутинными в практике современного оториноларинголога.

© А.Н. Костровский, М.И. Никулин, 2014

Л.В. КОТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
МОНТЕЛУКАСТ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
У БОЛЬНЫХ С АСПИРИНОВОЙ ТРИАДОЙ
Клинический симптомокомплекс сочетания непереносимости аспирина, бронхиальной
астмы (БА) и полипов полости носа известен
как аспириновая триада (АТ). Полипозный риносинусит (ПРС) при АТ отличается более тяжелым течением, частым рецидивированием (в
среднем интервал между операциями составляет
11,3±4,4месяца) (Л.В.Маслова,2006).
Ключевая роль в патогенезе АТ – нарушение метаболизма арахидоновой кислоты с
блокадой аспирином циклооксигеназного пути
её превращения и повышения продукции лейкотриенов (ЛТ). ЛТ превосходят в тысячи раз
гистамин и простагландины как провоспалительные медиаторы, что обусловливает тяжёлое
течение ПРС при АТ (А.Г.Чучалин, 2002).
Целью данного исследования явилось
изучение эффективности антилейкотриеновых
препаратов (монтелукаст) в лечении ПРС у пациентов с АТ.
Материалы и методы. В ринологическом центре Дорожной больницы на ст. Донецк
наблюдалось 16 больных с ПРС на фоне АТ в
возрасте от 30 до 65лет, длительностью заболевания – от 3до15 лет с легким персистирующим
течением БА. У 3 пациентов ранее выполнялась
полипоэтмоидотомия. На момент обследования
у всех больных превалировали жалобы на выраженное нарушение носового дыхания, отсутствие обоняния. В зависимости от проводимой
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терапии больные были распределены на 2 группы по 8 человек в каждой – равнозначных по
длительности, частоте предшествующих оперативных вмешательств. Всем больным назначены
базовые препараты для постоянного приёма:
назонекс по 2 дозы 1раз в сутки, серетид 25/50
по 2 ингаляции 2 раза в день. Больным основной
группы дополнительно назначали препарат
Монтелукаст по 10мг ежедневно. Эффективность проводимой терапии оценивали через 1, 3
месяца и 1год.
Результаты и обсуждение. У 6 (75%) пациентов основной группы уже через месяц наблюдалось улучшение носового дыхания, восстановление обоняния, а через 3 месяца – выраженное улучшение носового дыхания. При контрольном осмотре через год положительная динамика сохранялась. У 2(25%)пациентов этой
группы в связи с нарастанием носовой обструкции выполнено удаление полипов. В контрольной группе большинству пациентов – 7(87,5%)
выполнена полипоэтмоидотомия, только у
1(12,5%) наблюдалась стабилизация процесса на
фоне стандартного лечения. Таким образом, рецидив ПРС в основной группе, получавшей
монтелукаст и стандартную терапию, наблюдался у 2(25%) пациентов, а в контрольной, получавшей только стандартное лечение ─ у
7(83,3%) пациентов при сроках наблюдения в
течение года.
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Выводы. Применение препарата Монтелукаст в комплексном лечении полипозного риносинусита у больных с аспириновай триадой

позволяет увеличить временной интервал между
хирургическими вмешательствами, улучшает
функциональный эффект.
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И.А. КОТОВА, Н.О. ЛАТИНА (КРИВОЙ РОГ, УКРАИНА)
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ТОНЗИЛЛИТАХ
По данным ВОЗ, хроническим тонзиллитом страдает 10-15% взрослого и 25-30% детского населения земного шара. [1]. Длительное
течение хронического процесса, со временем,
приводит к выраженным нарушениям в иммунном статусе пациентов, что, в свою очередь,
обуславливает как частые обострения заболевания, так и переход процесса в тяжелую форму
[2].
Согласно микробиологическим исследованиям, проведенным за последние 5-10 лет в
различных регионах мира, у больных хроническим тонзиллитом отмечается постоянная смена
видов микроорганизмов, происходящая каждые
15-20 лет [3].
В статье Latania K. Logan [4] был проведен анализ распространенности резистентных к
макролидам штаммов стрептококка группы А в
мире, за период с 2000 - 2010 годы. Согласно
приведенных данных, среди выделенных у детей штаммов стрептококка группы А, его резистентность колебалась от 1,1% на Кипре, до
97,9% в Китае. В мультицентровом исследовании, проведенном в США с 2000 – 2003 по 2005
– 2007 года, был продемонстрирован рост резистентных штаммов стрептококка группы А при
хроническом тонзиллите к макролидам с 3 –
8,7% до 12 – 15%. Увеличение распространенности резистентных штаммов было связано с
несколькими факторами, включая передачу гена
между бактериями, а также с часто необоснованным назначением макролидных антибиотиков [5, 6].
Традиционные подходы к антибиотикотерапии изменяются; все чаще возникает необходимость в обязательной идентификации возбудителей и, соответственно, строго направленной
антибиотикотерапии.
Целью работы было определить спектр
возбудителей при хронических тонзиллитах,
чувствительность выделенных штаммов микроорганизмов, место и роль полирезистентных
штаммов микроорганизмов в течении и исходах
заболевания.
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Материалы и методы.
Проведен ретроспективный анализ результатов диагностики и лечения 828 больных с
хроническим тонзиллитом, находившихся на
лечении в КУ «Центра первичной медикосоциальной помощи» №1 г. Кривой Рог за последние три года, из них мужчин - 325 (39,3%),
женщин- 503 (60,7%). В том числе, с хроническим компенсированным тонзиллитом - 642
(мужчин - 275, женщин - 367), декомпенсированным тонзиллитом 186 (мужчин - 50, женщин
- 136). Бактериологическому
исследованию
подлежал биоматериал из небных миндалин у
всех больных с хроническим тонзиллитом.
Культивирование возбудителей, родовая и видовая идентификация штаммов, определение
чувствительности возбудителей к антибактериальным препаратам проводились в бактериологической лаборатории по общепринятым методикам. [7].
Для идентификации резистентности к оксациллину у стафилококков необходимым условием было использование диска, содержащего
1мкг оксациллина. Оксацилинорезистентные
стафилококки (MRSA) расценивались как резистентные ко всем β-лактамам. Среди MRSA наблюдалась ассоциированная резистентность к
другим антибиотикам – макролидам, хинолонам, тетрациклинам.
Для определения продукции β-лактамаз
расширенного спектра (БЛРС) у энтеробактерий
использовали метод «двойных дисков». Расширение зоны подавления роста между одним или
несколькими дисками с оксацилин-β-лактамами
и диском, содержащим клавулановую кислоту
указывало на наличие БЛРС у энтеробактерий.
Независимо от абсолютных значений диаметров
зон подавления роста, штаммы, продуцирующие
БЛРС, рассматривали как устойчивые ко всем
пенициллинам, цефалоспоринам и монобактамам.
Проводимая антибактериальная терапия
основывалась на результатах микробиологических исследований.
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Результаты и обсуждение.
Положительные результаты бактериологических исследований были получены у 508
больных, что составило 71,5%. Всего выделено
592 штамма различных возбудителей; у 84
(10,1%) больных были выделены микроорганизмы в ассоциациях (2 и более). Основными
возбудителями, выделенными у больных хроническими тонзиллитами были штаммы: S. aureus
– 50,67%, S. pyogenes – 21,28%, S. agalactiae –
9,8%, C. albicans – 7,77%, К. pneumoniae –
3,37%, S. pneumoniae – 3,04%, S. haemolyticus –
2,36%, E. aerogenes – 1,04%, P. aeruginosa –
0,33%, E. faecium – 1,2 % (рис.).
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Микробный пейзаж у больных с хроническим тонзиллитом
Согласно микробиологическому исследованию, у 88,4% больных с хроническим тонзиллитом основными возбудителями были грамположительные микроорганизмы. У половины из
них, высевался S. аureus, среди которых 24%
составили штаммы MRSA. У 97,3% штаммов S.
аureus отмечалась резистентность к макролидам;
у 16,7% – к фторхиналонам; у 11,3% – к тетрациклинам, у 7% – к линкозамидам, чувствительность к аминогликозидам составила 98%.
Было
высеяно
184
штамма
βгемолитического стрептококка, из которых S.
pyogenes (стрептококк группы А) составил
21,3% (126 штаммов), S. agalactiae (стрептококк
группы В) – 9,8% (58 штаммов). Из них, у 98,4%

штаммов отмечалась резистентность к макролидам. У 6 штаммов S. pyogenes были обнаружены
признаки полирезистентности. Так, у 3 из них к
макролидам и тетрациклинам, у 2 к макролидам
и фторхинолонам, у 1 макролидам и линкозамидам. Полирезистентных штаммов S. agalactiae не
обнаружено. Стрептококки группы А и В сохраняли чувствительность ко всем β-лактамным
антибиотикам и гликопептидам.
Среди 18 штаммов S. pneumoniae обнаружено 6 пенициллинрезистентных штаммов.
Особую тревогу вызывает резистентность S.
pneumoniae к макролидам (88,9%), к фторхинолонам (22,2%), к линкозамидам (5,5%). Резистентность к аминогликозидам, гликопептидам
и тетрациклинам не выявлена.
Среди
выделенных
штаммов
K.
рneumoniae и E. aerogenes, у 10% обнаружена
способность продуцировать БЛРС, что свидетельствует о их полирезистентности (пенициллины, цефалоспорины, монобактамы). В основе
успешного лечения пациентов с такой полирезистентной флорой являлся точно установленный микробиологический диагноз.
P. aeruginosa выделена из небных миндалин у 2 больных, в крови которых в последующем обнаружен вирус иммунодефицита человека.
При проведении данных микробиологических исследований были выделены следующие ассоциации микроорганизмов: C. albicans и
S. aureus (47,6%); S. agalactiae и S. aureus (19%);
S. pyogenes и S. aureus (16,7%); S. haemolyticus и
S. agalactiae (7,1%); K. pneumoniae и S. aureus
(4,8%); S. haemolyticus и S. pyogenes (2,4%); P.
aeruginosa и S. aureus (2,4%).
Выводы:
1. Основными возбудителями хронического тонзиллита были грамположительные
штаммы микроорганизмов (88,4%), из которых
24% – MRSA, 12,3% – полирезистентные S.
aureus.
2. У 92,3% выделеных штаммов микроорганизмов обнаружена резистентность к макролидам, что исключает назначение этих препаратов при стартовой терапии хронических тонзилитов.
3. Полирезистентные штаммы микроорганизмов, вызывающие хронический тонзиллит
нуждаются в своевременной идентификации,
т.к. представляют реальную угрозу не только
здоровью, но и жизни пациентов.

© И.А. Котова, Н.О. Латина, 2014
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І.В. КОШЕЛЬ, В.І. ПОПОВИЧ, Т.І. ШАТЕРНІКОВА, М.М. ОСТРОВСЬКИЙ,
М.І. ДЕРЕВЯНКО, Н.М. КУДЕРСЬКА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
АСПІРИНОВА ТРІАДА. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДІЄТОТЕРАПІЇ
Аспіринова тріада – це тяжке хронічне захворювання, основні клінічні прояви якого
пов’язані з ураженням дихальної системи. Аспіринова тріада характеризується трьома основними симптомами:
- хронічний поліпозний риносинусит;
- бронхіальна астма;
- непереносимість аспірину.
Ще не так давно аспіринову тріаду вважали алергічним захворюванням. Але, згідно сучасних поглядів аспіринова тріада – це метаболічне (від грецького "metabole" — зміна, перетворення) захворювання, пов’язане з порушенням функціонування гена конститутивної циклооксигенази, що є відповідальним за обмін ненасичених жирних кислот з утворенням речовин, які приймають участь у розвитку метаболічно детермінованого запалення. В зв’язку з цим,
в контексті патогенетично обґрунтованого лікування, хворим потрібно дотримуватись певних
дієтичних обмежень, що дозволить знизити ризик загострень захворювання:
Пацієнтам, хворим на аспіринову тріаду,
заборонено вживати:
Аспірин та інші нестероїдні протизапальні препарати такі як анальгін, диклофенак, ібупрофен, піроксикам, індометацин – клінічно непереносимість цих лікарських засобів проявляється у вигляді почервоніння обличчя, висипань,
набряку шиї і голови, ядухи, кашлю, риніту,
кон’юнктивіту, підйому температури тіла, болю
в животі, діареї, яка супроводжується нудотою і
блювотою. Реакція на нестероїдні протизапальні
препарати частіше розвивається протягом 5-15
хв після прийому препарату, інколи пізніше (через 1-2 год). Найбільш тяжкими проявами непереносимості є астматичний статус, шок, знепритомнення й зупинка дихання. Як альтернативу
аспірину можна використовувати парацетамол,
але в невеликій кількості.
Препарати, що містять тартразин. Тартразин (Е102) – жовтий барвник, який належить до
синтетичних харчових добавок. Використовують як барвник у фармацевтичній промисловості, тому хворим потрібно бути дуже обережними

при прийомі таких препаратів як но-шпа, жовта
оболонка яких містить тартразин.
Тартразин також використовується для
забарвлення продуктів харчування. Таких як:
морозиво, безалкогольні і алкогольні напої, снеки, консервовані і глазуровані фрукти і овочі,
соуси, супи, макаронні вироби, сухі і пастоподібні приправи, гірчиці, кондитерські вироби,
плавлені сири, ароматизовані молочні продукти
і десерти на основі молока, газовані напої.
Речовини, що відносяться до групи нестероїдних протизапальних засобів містяться також
в деяких продуктах харчування, це так звані
природні саліцилати. До них відносяться насамперед фрукти:яблука, абрикоси, лимони, персики, дині, апельсини, сливи, мандарини, виноград
червоний, авокадо. Як правило саме фрукти містять найбільше саліцилатів. Ягоди: смородина,
вишня, агрус, малина, чорниці, ожина. Трави і
спеції: каррі, кориця, мелений кмин, зелень кропу, матиринка, розмарин, чебрець, куркума, томатний соус. Горіхи і насіння: мигдаль, арахіс,
кедрові горішки, фісташки.
Продукти, що містять оцтову кислоту. Це
в основному консервація.
Продукти, що містять бензоат натрію. Бензоат натрію (Е211) – харчова добавка, яка використовується для збільшення термінів зберігання напоїв та харчових продуктів. Використання бензоату натрію в харчовій промисловості
пов’язане з його здатністю пригнічувати життєдіяльнісь цвілевих грибів і дріжджів. Бензоат
натрію використовується для виробництва:
м’ясних продуктів промислового виробництва,
рибних консервів, плодово-ягіних та овочевих
консервацій, майонезів, кетчупів, готових приправ і соусів, кондитерських виробів. Хворим на
аспіринову тріаду потрібно звертати увагу на
етикетку – уважно читати склад продуктів.
Алкоголь, насамперед, пиво, шампанське,
сухе вино.
Дотримання пацієнтами дієтичних обмежень сприяє стабілізації перебігу захворювання
і підвищенню ефективності фармакотерапії.
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М.С. КУЗНЕЦОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ИНФОРМАТИВНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОМЕТРИИ
В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Для того чтобы убедиться в информативности компьютерной стабилометрии в диагностике изменения постурального тонуса и динамической стабилизации вертикального положения тела при воздействии на ушной лабиринт,
была избрана модель изменения его функции
при калорической пробе.
Одному молодому здоровому мужчине Дву в возрасте 27 лет, находившемуся на платформе стабилографа, проведена холодовая калорическая проба по В.И. Воячеку путем вливания 100 мл воды температурой 200 С за 10 с в
правое ухо. Глаза у испытуемого были закрыты.
Исходное отклонение тела составило во
фронтальной плоскости 2,26 мм вправо, а в сагиттальной плоскости 7,06 мм вперед. В течение
первых 30 с наблюдались колебания тела преимущественно в сагиттальной плоскости, общая
амплитуда которых составила 12 мм, амплитуда
колебаний тела во фронтальной плоскости составила 4 мм. Следует отметить, что реакция на
калорическое воздействие началась с отклонения тела влево, а не сразу вправо. Тело отклонилось за 5 с влево на 10 мм и вперед на 16 мм от
исходного положения и вернулось к нему за 3 с.
Затем наблюдалась закономерная реакция
на холодовую калоризацию правого уха отклонения тела вправо, которая продолжалась до 175
с. Максимальное отклонение тела вправо составило 21 мм от исходного значения. При этом
тело сохраняло отклонение вперед в среднем на
7 мм от исходного значения. Далее до конца
пятой минуты исследования тело возвращалось
к исходному положению, перемещаясь влево, но

не достигло его на 6 мм. В процессе возврата
тела в исходное положение во фронтальной
плоскости отмечалось отклонение его назад на
25 мм.
Исходное значение индекса динамической стабилизации вертикального положения
тела составило 89,6%. Максимальное ухудшение динамической стабилизации отмечено на
180 с, когда наблюдалось максимальное отклонение тела вправо. Следовательно, индекс динамической стабилизации отражает закономерное изменение динамической стабилизации вертикального положения тела при изменении
функции ушного лабиринта.
Определенный интерес представляют
также изменения фактора динамической стабилизации вертикального положения тела при калорической пробе. До 30 с отмечался обычный
уровень стабилизации, после чего наблюдались
«всплески» дестабилизации различной амплитуды и продолжительности. К концу наблюдения, когда самочувствие испытуемого нормализовалось и у него не отмечалось головокружения уровень стабилизации не вернулся полностью к исходному.
Таким образом, компьютерная стабилометрия объективно отражает закономерности
изменения постурального тонуса и функционального состояния организма при изменении
функции ушного лабиринта. Координаты центра
давления и индекс динамической стабилизации
вертикального положения тела являются информативными стабилометрическими параметрами, характеризующими этот процесс.

© М.С. Кузнецов, 2014

Б.В. КУЦ, А.Н. КЛИМОВ, В.С.УШАКОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ПУНКЦИОННО-ДИЛЯТАЦИОННАЯ ТРАХЕОСТОМИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
Развитие медицинской помощи в современных условиях позволяет проводить успешное лечение и реабилитацию при тех состояниях
организма, которые ранее составляли высокий
процент осложнений и летальности среди населения. В частности, в настоящее время возможно проведение полного комплекса мероприятий,
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направленных на восстановление пациентов,
получивших термические поражения. Учитывая
характер, тяжесть патологии и особенность течения ожоговой болезни, зачастую появляется
необходимость проведения интубации, с последующей длительной респираторной поддержкой. Однако это пособие имеет временное ограЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ничение и, как правило, на 5-8 сутки показано
выполнение трахеостомии. Последняя может
выполнятся как классическим способом, так и с
использованием наборов для чрескожной пункционно-дилятационной трахеостомии.
В своей практике мы руководствовались
нижеприведёнными критериями применения
той или иной методики трахеостомии у пациентов с термическими поражениями.
Классическая трахеостомия выполнялась
больным:
- не имеющим термических поражений в
проекции шеи, что обусловлено наименьшими
отёчными явлениями в зоне оперативного вмешательства, а так же специфичностью микробного обсеменения ожоговой травмы;
- с наличием анатомических и физиологических особенностей (короткая шея, выраженные отложения подкожно-жировой клетчатки
или следы ранних оперативных вмешательств в
данной области, увеличенная щитовидная железа, нестабильные показатели системы гемостаза);
- если прогноз длительности искусственной респираторной поддержки после наложения
трахеостомы более 14 дней, что связано с мероприятиями ухода за трахеостомой.
Указанной категории пациентов выполнялась нижняя продольно-поперечная трахео-

стомия с обязательным подшиванием верхних и
нижних колец трахеи к краям кожной раны.
Критериями для наложения чрескожной
пункционно-дилятационной трахеостомии таким пациентам являлись:
- наличие термических поражений в проекции шеи (исключая уровень наложения трахеостомы);
- анатомические особенности (длинная
шея, высокое расположение щитовидной железы);
- наличие фибробронхоскопа;
- массовое поступление пострадавших
(более 3 пациентов).
За период с 2012 по 2013 г. нами было
выполнено оперативное вмешательство 18 пациентам с термическими поражениями различной степени тяжести, находящимся на продлённой ИВЛ, с использованием наборов «Portex»
для чрескожной пункционно-дилятационной
трахеостомии. Операция проводилась по методике Григза с применением зажима ХовардаКелли, предварительным УЗИ щитовидной железы (при наличии показаний).
По нашему мнению, чрескожная пункционно-дилятационная трахеостомия является
операцией выбора при длительной респираторной поддержке у пациентов с термическими поражениями.

© Б.В. Куц, А.Н. Климов, В.С.Ушаков, 2014

А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, I.І. ЮЇЧ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ ЛОР-ОРГАНІВ
У ДІТЕЙ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1 ТИПУ
У ендокринологічному відділенні Національної дитячої спеціалізованої лікарні « Охматдит» м. Києва в 2013 році проведено комплексне обстеження 76 дітей з цукровим діабетом 1 типу (ЦД-1) з використанням сучасних
методів діагностики (отомікроскопія, ендоскопія, рентгенографія, КТ приносових пазух, порогова тональна аудіометрія (ПТА), акустична
імпедансометрія (АІ), імунологічне дослідження
ротоглоткового секрету, дослідження мікрофлори слизової оболонки носа і піднебінних мигдаликів).
Вік хворих дітей з ЦД 1 типу був від 3 до
18 років (середній вік склав 11,7 років). Серед
них було хлопчиків 41 (середній вік – 10,5 років) і дівчаток 35 (середній вік – 12,3 років).
Тривалість захворювання складає від 1 року до
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

10 років. Причому у хлопчиків середній вік від
початку захворювання був дещо меншим, ніж у
дівчаток.
Основну групу спостереження серед пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу склали діти з
патологією лімфаденоїдного глоткового кільця
– 25 випадків хронічного тонзиліту, який найчастіше поєднується з викривленням носової перегородки (7), гіпертрофією піднебінних мигдаликів (5), гіпертрофією аденоїдів (3), фарингіт
(4). При бактеріологічному дослідженні з піднебінних мигдалин у 5 пацієнтів виявлено монокультуру, у 8 – мікробні асоціації, в 1 випадку
росту мікрофлори не було отримано. При аналізі
характеру мікрофлори уражених органів звертає
на себе увагу той факт, що із запальними захворюваннями при цукровому діабеті 1 типу у дітей
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часто асоціювалися бактерії, які прийнято вважати сапрофітами: S. epidermidis, Streptococcus
viridians, Neisseria Spp. та ін.
У другої групи – 23 пацієнта виявлено
ізольоване одностороннє викривлення носової
перегородки з порушенням носового дихання,
що сприяло не тільки порушенню мікроциркуляторних процесів слизової оболонки носа, а й
рецидивуючими кровотечам з передніх відділів
носа у дітей з ЦД 1 типу. При цьому у 27 % з
даної категорії пацієнтів діагностовано також
зниження слуху з однойменної сторони викривлення за даними дослідження слухової функції
(ПТА, АІ). Дисфункція слухової труби, секреторний отит за даними акустичної імпедансометрії
зареєстровані у 6 пацієнтів з характерним порушенням
звукопроведення
і
кістковоповітряним розривом на аудіограмі в межах 2030 дБ.
Гостре запалення приносових пазух (гострий риносинусит) верифіковане в 5 пацієнтів і
у 2 пацієнтів спостерігалося загострення хроні-

чного риносинуситу. При бактеріологічному
дослідженні змісту порожнини носа у 1 хворої
дитини росту мікрофлори не було виявлено, у 3
збудник був ідентифікований в монокультурі, у
3 були виявлені різні мікробні асоціації. Найбільш частою знахідкою був Staphilococcus
aureus (у 4 хворих).
Серед запальних захворювань носоглотки
у дітей з цукровим діабетом 1 типу аденоїди 2
ступеню відзначалися в 5 спостереженнях, а
також у поєднанні з гіпертрофією піднебінних
мигдаликів 1-2 ст. в 3 випадках. Алергічний риніт (2) і вазомоторний риніт (1) були супутнім
діагнозом у обстежених дітей з ЦД 1 типу.
Проведене дослідження підтверджує, що
лімфаденоїдне глоткове кільце і порожнина носа є основними органами мішенями у дітей з
цукровим діабетом 1 типу. Таким чином, необхідно подальше вивчення даної патології з метою розробки оптимальної схеми лікування та
профілактики захворювань ЛОР-органів у дітей
з цукровим діабетом 1 типу.

© А.А. Лайко, Ю.В. Гавриленко, I.І. Юїч, 2014

А.А. ЛАЙКО, В.В. СИНЯЧЕНКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Л.А. ШУХ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДІАГНОСТИКА ТА ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ЛІМФАДЕНОПАТІЇ ГОЛОВИ ТА ШИЇ
В ділянках голови та шиї розрізняють
наступні лімфатичні вузли:
1) Передні вушні лімфатичні вузли, відтік
лімфи надходить з повік, кон`юнктиви,
передньої поверхні вушної раковини та
зовнішнього слухового ходу, а також з вискової
ділянки.
2) Задні вушні лімфатичні вузли, які збирають лімфу з шкіри голови, задньої поверхні
вушної раковини та зовнішнього слухового ходу.
3) Потиличні лімфатичні вузли, які дренують шкіру голови та шиї.
Причиною збільшення вищезазначених
лімфатичних вузлів, як правило, є місцевий запальний процес, рідше краснуха, паразитоз.
Підщелепні, підбородкові, задні шийні та
яремні лімфатичні вузли відносяться до лімфатичних вузлів верхньої третини шиї, які часто
ушкоджуються бактеріальною інфекцією (піогенні коки, синьогнійні та гемофільні палички
та ін.) або вірусною інфекцією (вірус ЕпштейнаБарр, цитомегаловірус, герпетична та ВІЛінфекція, токсоплазмоз та ін.).
Відтік лімфи в підщелепні лімфатичні вузли відбувається з язика, губи, порожнини рота,
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кон`юнктиви, підщелепної слинної залози; у
підбородкові – з дна порожнини рота, кінчика
язика, нижньої губи, шкіри щоки; у задні шийні
– зі шкіри голови, шиї, верхніх кінцівок, грудної
клітки; у яремні – з мигдаликів, язика, вушної
раковини, привушної слинної залози. Лімфатичні вузли поодинокі, округлі, неболючі, рухливі,
щільноеластичні, розміром до 10 мм, можуть
бути в нормі. Лімфатичні вузли більших розмірів належать до патології.
При
неспецифічному
лімфаденіті
з`являється збільшений лімфатичний вузол
м`якої, а далі щільної консистенції, різко болючий та покритий нормальною шкірою. Згодом
шкіра стає червонуватою, потім – вишневою,
нерухомою і гарячою на дотик. При периаденіті
запальним процесом ушкоджуються прилеглі
тканини і тому лімфатичні вузли малорухомі,
утворюється нориця, з якої виділяється гній.
З`являється флюктуація, Загальний стан порушено, спостерігається підвищення температури,
головний біль, лейкоцитоз і прискорене ШОЕ.
При лейкозах лімфатичні вузли значно
збільшені, не болючі, не спаяні зі шкірою, рухливі, тістуватої консистенції.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

Ланцюг збільшених лімфатичних вузлів
по передньому краю кивного м`яза аж до за
щелепної ділянки має м`якоеластичну консистенцію, болючий, рухливий (валик Корицького), що є одним із симптомів хронічного тонзиліту.
При захворюваннях, асоційованих з Епштейна-Барр вірусною інфекцією характерна генералізована лімфаденопатія на тлі інтоксикаційного синдрому. Збільшені лімфатичні вузли,
особливо задньо-шийні і защелепні, які мають
різні розміри, еластичні, щільнуваті, мало болючі, не спаяні між собою та з прилеглою клітковиною. При інфекційному мононуклеозі спочатку збільшуються задньошийні лімфатичні
вузли у вигляді ланцюжка, болючі під час пальпації.
Лімфатичні вузли шиї щільної, твердої
консистенції, неправильної форми, нерівні, спаяні з навколишніми тканинами, поступово збільшуються в розмірах, - це характерно для метастазу раку або первинної злоякісної пухлини,
частіше – лімфосаркоми. При туберкульозному
або актимікозному лімфаденіті вузли болючі,
спаяні між собою та шкірою, мають вигляд пакета, нерідко утворюються нориці, з яких виділяються біловато-сіруватий гній, а по закінченню процесу залишається грубий втягнутий рубець. При бруцельозі, лістеріозі, токсоплазмозі,
сепсисі, імунопатологічних станах відмічається

збільшення лімфатичних вузлів в одному, частіше – у декількох місцях.
Більш складні вірусологічні діагностичні
лабораторні методи (ДНК-діагностика, ПЛР,
ІФА, виділення віруса в культурі тканини та ін.)
виконуються при хронічному перебігу лімфаденопатії.
Слід відзначити, що у дітей ушкодження
лімфатичних вузлів доброякісними і злоякісними пухлинами зустрічається рідко, необхідна
гістологічна діагностика з подальшим визначенням тактики лікування.
При бактеріальній етіології неспецифічного лімфаденіту застосовується антибактеріальна
терапія (захищені амінопеніциліни, цефалоспорини, макроліди), патогенетична (ереспал), місцева (електрофорез, ультрафонофорез з антибактеріальними препаратами), загальнозміцнююча
(вітаміни) та симптоматична терапія. При нагноєнні лімфатичного вузла рекомендується його
розтин і дренаж, після чого патологічні ознаки
хвороби регресують і настає одужання.
При вірусній етіології лімфаденіта застосовується комплексна терапія, починаючи з
противірусних препаратів (ацикловір, валацикловір, францикловір та ін. згідно з інструкцією).
Проте у дітей раннього віку доцільно використовувати препарати широкого спектру дії, наприклад інозин пранобекс у дозі 50 мг/кг внутрішньо.

© А.А. Лайко, В.В. Синяченко, Ю.В. Гавриленко, Л.А. Шух, 2014

А.А. ЛАЙКО, Л.А. ШУХ, Н.Ю. ПАВЛОВСЬКА, Т.М. ОСАДЧА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ВУШНОГО ШУМУ У ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНУ СЕНСОНЕВРАЛЬНУ ПРИГЛУХУВАТІСТЬ
Вушний шум – це патологічні слухові відчуття, що виникають у вусі хворих на хронічну
сенсоневральну приглухуватість. Вушний щум
характеризується хворими як дзвін, шипіння,
шум вітру, води, моря, лісу тощо. У більшості
хворих вушний шум є високочастотним, який
визначається за допомогою тінітометрії –
суб`єктивному аудіометричному вимірюванню
частоти й інтенсивності вушного шуму. При
об`єктивному дослідженні хворих виявлена
хронічна стабільна сенсоневральна приглухуватість та відсутність соматичних хвороб, при
яких може спостерігатись вушний шум.
Нами була проведена клінічна оцінка лікування вушного шуму препаратами «Фезам» та
«Неуробекс». До складу «Фезаму» входять піЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

рацетам і цинаризин, що поліпшує кровопостачання внутрішнього вуха та нормалізує метаболізм нейроепітеліальних клітин внутрішнього
вуха. До складу «Неуробекса» входять вітаміни
групи В (В 1, В6, В12 ), які приймають активну
участь в обмінних процесах, функціонуванні
нервової та інших систем організму.
У процесі лікування виявилося, що в окремих хворих з`являються ознаки синдрому паркінсонізму, тому ми змінили схему лікування, замінивши «Фезам» на препарат «Олатропіл», до
складу
якого
входить
аміналон
(гамааміномасляна кислота 0,125 г) і пірацетам (0,25 г).
«Фезам» протипоказаний хворим на паркінсонізм.
Комбінований препарат «Олатропіл» призначали внутрішньо перед вживанням їжі в дозі
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по 1 капсулі 3 рази на добу та «Неуробекс» по 1
драже 3 рази на добу протягом 1 міс. Проведено
лікування 10 хворих з основною скаргою на
хронічний вушний шум за допомогою «Олатропіла» та «Неуробекса». Після завершення проведеного курсу лікування вушний шум зник у
п`яти хворих, у трьох хворих значно зменшився,
і у двох хворих – без ефекту. При застосуванні
такого лікування не було виявлено побічних
явищ і ускладнень. Проте враховуючи, що у чутливих хворих можуть виникати сонливість,
порушення рівноваги та сплутаність свідомості,
на час лікування слід утриматися від керування

транспортними засобами та виконання інших
робіт, що потребують концентрації уваги. В
комплексному лікуванні не слід призначати
других ліків, а при виникненні інших побічних
ефектів необхідно припинити лікування.
Таким чином, застосування комбінації
препаратів «Олатропіл» та «Неуробекс» значною мірою усуває вушний шум, не має побічної дії, що дає підставу для подальшого вивчення застосування цих препаратів у лікуванні вушного шуму в хворих на стабільну сенсоневральну приглухуватість, гостру та прогресивну форми.

© А.А. Лайко, Л.А. Шух, Н.Ю. Павловська, Т.М. Осадча, 2014

Т.Л. ЛИСОВСКАЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ОПЫТ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОСТИМУЛЯТОРОВ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ОБОСТРЕНИЙ СИНУСИТА
Иммунные нарушения при патологии
ЛОР-органов имеют большое клиническое значение, которое обусловлено тем, что любой иммунный дисбаланс повышает вероятность развития осложнений, способствует аллергизации
организма и хронизации процесса. Оценка роли
местного и общего иммунитета при различных
патологиях ЛОР-органов является одной из актуальных проблем в отоларингологии, учитывая
существенную роль иммунопатологических механизмов при рецидивирующем синусите.
Можно утверждать, что развитие ряда форм риносинутов обусловлено дисфункцией эпителиальных взаимодействий различного генеза, в
том числе связанных с генетическими, экологическими и социальными факторами. При этом,
как показывают проведенные ранее исследования, иммунологические отклонения сравнительно редко носят системный характер, затрагивая
в основном слизистые оболочки околоносовых
пазух носа.
Несмотря на большой объем клиникоиммунологических
исследований
ЛОРпатологий, результаты оценки местных защитных реакций на слизистых оболочках носят
фрагментарный характер и не соответствует
современному состоянию теоретической иммунологии. Многообразие методов лечения свидетельствует о неоднозначности подходов к решению проблемы рецидивирующих синуситов.
Пункционное лечение, постоянный дренаж, антибиотикотерапия, физиотерапия,, синускатетеры и т.д. не всегда приводят к ожидаемому результату. Современным подходом к возможно-
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му решению данной задачи является попытка
предупредить развитие рецидива путем проведения адекватной иммунокорригирующей терапии.
Целью работы было проведение клинического исследования эффективности и возможности применения циклоферона 12,5% в профилактике рецидивирующих синуситов.
Под наблюдением находилось 73 человека с диагнозом рецидивирующий синусит. Возраст пациентов от 18 до 37 лет. В исследование
были включены пациенты с длительностью заболевания более 2-х лет, не отягощенные сопутствующей патологией, и наличием в анемнезе
не менее двух эпизодов обострения в прошедший зимний период. В контрольной группе в
качестве сравнения наблюдались пациенты, которым с целью профилактики проводились традиционные мероприятия.
Оценка эффективности проводилась по
следующим критериям:
- субъективным и объективным клиническим проявлениям заболевания;
- частоте обострений;
- частоте острых заболеваний дыхательных путей.
- по изменению концентрации иммуноглобулинов в смывах из полости носа и в сыворотке крови (концентрацию иммуноглобулинов
определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа).
Указанные критерии оценивались непосредственно перед началом лечения и через 1-2
месяца после лечения.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

В группе больных рецидивирующим синуситом (73 чел.), раствор циклоферона 12,5%
применили в виде носоглоточного спрея в разведении физиологическим раствором в отношении 1:2 и 1:5. Курсом из 10 процедур ежедневно. Третья подгруппа получала инъекции циклоферона 12,5% 2мл в/мышечно № 10.
В результате проведенного лечения побочных эффектов мы не отмечали.

Сравнение эффективности различных
схем применения препарата подтвердило его
высокую профилактическую эффективность,
как при местном, так и при системном применении. Особенно эффективным стало местное введение ЦФ в разведении 1:2, которое практически во всех случаях сопровождалось достоверным приростом концентраций (IgA, IgG1, IgG2,
IgG3, IgG4) в смывах из полости носа.

© Т.Л. Лисовская, 2014

К.А. ЛОБКО, В.В. КІЩУК, О.Д. БОНДАРЧУК, І.В. ДМИТРЕНКО, А.І. БАРЦІХОВСЬКИЙ,
А.Д. ЛОБКО, Я.П. ГРИЦУН (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА)
ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ – ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
Хронічні запальні захворювання носа і
приносових пазух (ППН) є однією з актуальних
проблем оториноларингології. Вони складають
від 16 до 36 % всіх захворювань ЛОР-органів за
даними літератури. Поліпозний риносинусит
(ПРС) – хронічне запальне захворювання слизової оболонки носа та приносових пазух, що характеризується утворенням і рецидивуючим ростом поліпів, які складаються переважно з набряклої тканини, що інфільтрована еозинофілами. На основі багатьох дослідів встановлено, що
в механізмі розвитку даної патології мають значення інфекційно-алергічні процеси, дисфункція
вегетативної нервової системи, порушення судинної регуляції, алергія.
Поліпозні зміни слизової оболонки захоплюють, як правило, декілька навколоносових пазух і зумовлюють розвиток за типом полісинуїта.
За даними Європейського узгодження по
поліпозному риносинуситу (EPOS), поліпозом
носа та біляносових пазух страждають 2-4 %
населення Європи, у 40 % з них він поєднується
з бронхіальною астмою, у 15 % з аспіриновою
тріадою. Частіше на ПРС страждають дорослі та
діти старше 15 років. У чоловіків ПРС зустрічається приблизно в 2-4 рази частіше, ніж у жінок.
Відомим є факт, що ПРС зустрічається і у
тварин. Шимпанзе є єдиною твариною, яка
страждає від ПРС, аналогічного людському.
Проведено аналіз даних захворюваності
ЛОР-патологією з визначенням питомої ваги

хворих на ПРС за даними ЛОР-клініки ВОКЛ
ім. М.І. Пирогова за 2012-2013 рр. За даними
історій хвороб пацієнтів, що перебували на лікуванні в ЛОР-клініці на базі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова: загальна кількість пролікованих хворих
– 1773, із них 23 % хворих з вушною патологією, 55,8 % – з патологією носа та ППН, 15 % – з
захворюваннями глотки, гортані, трахеї, бронхів, 6,2 % мали іншу патологію ЛОР-органів.
Питома вага хворих на ПРС склала 26,3 % від
загальної кількості хворих на патологію носа та
ППН із них чоловіків 43 %, а жінок 57 %. Частота розвитку ПРС збільшується з віком: до 20
років – 4,3 %; 21-30 років – 9,5 %; 31-40 років –
8,6 %; 41-50 років – 19,8 %; 51-60 років – 40,5
%; 61-70 років – 10,3 %; 71-80 років – 7 %, пацієнтів які захворіли на ПРС.
Ми проаналізували залежність поступлення в лікарню пацієнтів з ПРС від пори року і
виявили таку закономірність: зима – 18,9 %, весна – 32,7 %, літо – 22,4 %, осінь – 26 %.
Таким чином, в структурі патології носа
та біляносових пазух ПРС був верифікований
26,3 % осіб. Найбільша кількість пацієнтів з діагнозом ПРС знаходиться у віковому інтервалі
від 50-60 р. (40,5%). Тенденцію до зростання
кількості хворих на ПРС восени і навесні можна
пояснити за рахунок збільшення алергічних захворювань в дані періоди, що безпосередньо
являється етіологічним чинником для виникнення ПРС.

© К.А. Лобко, В.В. Кіщук, О.Д. Бондарчук, І.В. Дмитренко, А.І. Барціховський, А.Д. Лобко, Я.П. Грицун,
2014
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М.М. КРУК, М.Б. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА)
ОТОЛОГІЧНІ СКАРГИ У ХВОРИХ НА ПЕРСИСТУЮЧИЙ
ТА ІНТЕРМІТУЮЧИЙ АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ
Кількість випадків алергічних захворювань у цілому світі зростає. Зокрема зростає і
захворюваність на алергічний риніт, передбачається і подальше збільшення частоти цієї патології (Пухлик Б.М. 2005, Гогунська І.В. і співав.
2011). Проте діагностується ця патологія часто
пізніше ніж перший рік від початку захворювання (Лопатін А.С. зі співавт. 2003).
Функціональний стан носової порожнини
тісно пов'язаний з роботою слухової труби. Тривалий та часто рецидивуючий перебіг патологічних процесів у носі та носоглотці призводить
до дисфункції слухової труби різного ступеню.
Метою роботи було визначити частоту отологічних скарг у хворих на персистуючий та інтермітуючий алергічний риніт та порівняти їх із
виявленими змінами середнього вуха.
Було обстежено 56 хворих на інтермітуючий та 82 на персистуючий алергічний риніт, а
також 50 здорових осіб у віці 18-37 років. Проводився збір скарг, а також для більш ретельного вивчення суб’єктивної симптоматики та ступеню її важкості проводилось тестування за допомогою
Sinus-Nasal-Outcome
Test
22.
Об’єктивні зміни із сторони середнього вуха
визначались за допомогою вушної оптичної сальпінгоскопії за методикою Denis S. Poeetal.

(2003), отомікроскопії із визначенням стану натягнутої та ненатягнутої частин барабанної перетинки за M. Tos (1980) і J. Sade (1979), імпедансноїтимпанометрії в динаміці із пробами
Тойнбі та Вальсальва, аудіометрії.
Результати досліджень показали, що отологічна суб’єктивна симптоматика у хворих на
алергічний риніт виражена слабо, а часом відсутня, в той час як об’єктивні зміни в середньому
вусі виявлялись. Так у хворих з інтермітуючим
алергічним ринітом в період загострення скарги
із сторони вуха були в 39,29% хворих, а негнійні
середні отити (ателектатичний, секреторний,
адгезивний) різного ступеню важкості виявлялись в 72,32% випадках. При персистуючому
алергічному
риніті
відповідно
30,49%
суб’єктивна симптоматика, а в 87,19% випадках
отологічні об’єктивні зміни.
Для ранньої діагностики отологічних змін
необхідне комплексне обстеження середнього
вуха у хворих на алергічний риніт. З метою
профілактики розвитку хронічних негнійних
середніх отитів у цих пацієнтів необхідна своєчасна діагностика алергічного процесу та функціонального стану слухової труби з раннім лікуванням алергічного риніту та корекції тубарної
дисфункції.

© М.М. Крук, М.Б. Крук, 2014

Е.В. ЛУКАЧ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ РАКУ ГОРТАНІ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
Рак гортані займає чільне місце серед злоякісних новоутворень ЛОР-органів (від 40-до 65
% від усіх новоутворень). Серед злоякісних пухлин гортані за даними Є.С. Огольцової,1984 у
60-70% хворих виявляються новоутворення
надскладкової локалізації. Серед інших локалізацій вони протікають найбільш несприятливо.
Це обумовлено частотою метастазування в реґіонарні лімфовузли що складає 55-75%, поширенням у валекулу до 26%, в сторону одного з
грушевидних сінусів у 34%, у переднадгортанний простір у 35%.
Відомо, що основними методами лікування раку гортані є хірургічний, променевий та
комбінований. Дискусія щодо послідовності та
ефективності цих методів не закінчується доте-
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пер особливо коли набрала оберти тактика органозберігання при лікуванні раку гортані.
Під хірургічним лікуванням необхідно
розуміти не тільки втручання за допомогою звичайного скальпеля. В сучасній хірургії використовують лазерний, діатермічний та ультразвуковий методи розрушення тканин. До них також
відноситься кріодеструкція, ендоскопічні та рентгенхірургічні втручання (кібер-ніж) Чорний
В.А. (2008).
Починаючи оперативне втручання, слід
нагадати принципи абластики та антибластики.
Їх потрібно суворо дотримуватись кожному хірургу, що займається онкоотоларингологією. Ці
принципи приведені проф. В.А.Чорним (2008).
За його визначенням – абластика – це комплекс
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засобів, скерованих на профілактику розповсюдження злоякісних клітин із пухлини в організм
хворого.
До них відносяться:
1. Попередження травматизації пухлини
під час операції.
2. Видалення пухлини під час операції в
межах здорових тканин. Ці межі різні і залежать
від локалізації та морфологічних особливостей
пухлини.
3. Видалення пухлини в одному блоці з
реґіонарними лімфатичними вузлами.
4. Першочергова перев`язка кровоносних
судин на початку операції для попередження
гематогенного метастазування.
5. Ізоляція серветками клітин на поверхні
пухлини, якщо вона проросла слизову або серозну оболонку і контактує з іншими тканинами.
6. Використання лазерного ножа або діатермокоагуляції і кріодеструкції, котрі розрушають ракові клітини і блокують їх вихід на
поверхню тканин.
7. Періодичне промивання і заміна рукавичок і інструментів при маніпуляціях на пухлинах під час операції.
8. Виконання неоад`ювантного курсу
променевої або хіміотерапії , що зменшує можливість метастазування пошкоджених клітин
пухлини під впливом операційної травми.
Антибластика – це комплекс засобів, скерованих на знищення розсіяних в операційному
полі клітин злоякісної пухлини. Дисемінація
виникає як під час операції , якщо неефективна
абластика, так і при проростанні пухлини в слизові і серoзні оболонки, коли внаслідок слабої
адгезії з її поверхності відділяються і розповсюджуються клітини новоутворення.
Антибластика досягається різними шляхами. !. Обробка спиртом місця, де був контакт
з пухлиною. 2. Змазування поверхності пухлини
1-5% розчином йоду. 3. Промивання операційної рани розчином хлоргексідину. 4. Застосування різних хіміопрепаратів (циклофосфану та
інш.) які вводять в рану під час або після операції. 5. Використання довго діючих форм лікарств – носіїв хіміопрепаратів. 6. Для антибластики запропонована близькофокусна рентгентерапія (І.Т.Шевченко, 1963). 7. Фотодинамічна
терапія.
При плануванні лiкування необхiдно насамперед виходити з інтересів хворого і вибирати метод який при мінімальному ризику для
хворого сприятиме найбільш високій виживаності і хорошим функціональним результатам. Згідно наказу МОЗ початок лікування необхідно
узгоджувати з онкологами різних спеціальностей ( хірурги, радіологи, хіміотерапевти).
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Залежно від величини ураження вестибулярного відділу гортані виконують наступні доступи хірургічного втручання:
1) Ендоскопічний при початкових стадіях
і відсутності метастазів
2) Зовнішній доступ шляхом: а) фаринготомії; б) через тіреотомію.
Ендоскопічні доступи.
Набули свого розвитку після 70-х років
минулого століття. Застосування різних лазерів
СО2 , діодних, гольмієвих та інших дали можливість без зовнішнього розрізу тканин видаляти
малі пухлини з хорошими онкологічними результатами. Набула також розвитку і роботизована техніка операцій особливо на теренах
США, Японії та в деяких західних країнах Європи.
Як рекомендує Nicolai P. (2012), ендоскопічна хірургія при пухлинах вестибулярного
відділу гортані показана при:
- Т-1-Т-2 стадіях і деяких Т3 стадіях ( з
обмеженим залученням переднадгортаникового
простору);
- при операціях після променевої терапії
при rT1 I rT2 пухлинах;
- гістологічно визначеній слабій радіочутливості пухлин.
Протипоказання:
- невідповідне розташування пухлини;
- залучення перстнє-черпаловидного сполучення або заднього навколозв’язкового простору;
- масивне залучення переднадгортанного
простору;
- інфільтрація каркасу гортані;
- розповсюдження на голосові складки.
Відкриті (зовнішні) доступи
Методом фаринготомії.
У 1947 році J. Alonso опублікував перші
повідомлення про горизонтальну надскладкову
резекцію гортані методом фаринготомії. З часу
першого застосування операції вдосконалювались різними ларингохiрургами. Треба відмітити, що радикальність операції при N1 вимагає
виконання селективної шийної дисекції зон метастазування II та III рівня.
На даний час існують такі найбільш відомі види фаринготомій при вестибулярній локалізації раку гортані:
- бокова фаринготомия за Троттером, 1926.
Показання: враження лепестка надгортанника,черпала,черпало-надгортанної складки, валекули та гортанної стінки грушевидного синусу;
- горизонтальна надскладкова резекція
гортані за Алонзо;
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- горизонтальна надскладкова резекція за
методом Леру-Робера;
- горизонтальна над складкова бокова резекція гортані при враженні пухлиною трьох
складок
(глоточно-надгортнна,черпалонадгортанна, язично-надгортанна);
- підпід’язична фаринготомія.
Надскладкові резекції гортані шляхом
тіреотомії
Доступ до вестибулярного відділу гортані та верхніх участків гортаноглотки можливий і
через поперечну тіреотомію шляхом резекції
участків щитовидного хряща.
- Лянде В.С. і Хорук М.С. (1966) запропонували операцію по видаленню надгортанника
не зверху вниз а навпаки. При враженні вільного краю надгортанника видалення пухлини визиває труднощі. В таких випадках роблять вертикальну серединну тіреотомію до нижньої третини хрящів. Пухлину видаляють після відсепаровки перихондрію в ділянці вирізки щитовидного хряща від внутрішньої поверхні хряща.
- Аналогічна вертикальна тіреотомія з видаленням пухлин області основи надгортанника

запропонована в КНДІО проф. Заріцьким Л.А.
та Цигановим А.І. Різниця полягає в доступі до
пухлини через тіреотомію шляхом розсічення
конічної (щито-перстневидної) зв’язки, а не вверху на межі з глоткою.
Останнім часом набула популярності операція горизонтальної тіреотомії за J. Shah. Показанням для операції є пухлини вестибулярного
відділу гортані (T2-3, N0,M0). Функціональні
результати операції дуже хороші.
Серед органозберігаючих операцій при
ракових враженнях гортані певне місце займають субтотальні резекції та реконструктивні
ларингектомії. Вони можуть бути ефективними
лише при інтактності обох черпаловидних хрящів. За кордоном існує також така категорія
оперативних втручань як надперстневидна резекція гортані. Усі ці оперативні втручання проводяться при поширених враженнях злоякісним
процесом але функціональні результати та онкологічні не досить показові.
Доцільність та багато аспектів таких операцій вимагають подальшого вивчення.
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Е.В. ЛУКАЧ, Є.І. КЛОЧКОВ, Ю.О. СЕРЕЖКО, В.В. СТРЕЖАК, В.Я. ДІХТЯРУК
(КИЇВ, УКРАЇНА)
АСПЕКТИ АУТОФЛЮОРЕСЕНТНОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ РАКА ГОРТАНІ
ТА ГОРТАННОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ
Незважаючи на те, що гортань і гортанна
частина глотки є досить доступними для візуального огляду, раннє виявлення рака цієї зони
лишається складною задачею ЛОР-онкології.
Застосування відеоендоскопії при огляді гортані
і гортанної частини глотки має значні переваги
над непрямою ларингоскопією. Зручність огляду полягає у можливості спостереження за всім
процесом ендоскопії одразу декільком фахівцям, збільшенням зображення, архівацією даних
ендоскопії. Аутолюмінесцентна ендоскопія є
сучасним неінвазивним методом дослідження
слизових оболонок in vivo, що використовується
з метою ранньої діагностики передракових та
ракових змін. Фізичний принцип метода базується на збудженні власної, без використання
флюорохромів, люмінесценції (аутолюмінесценції) слизової оболонки світлом з блакитної зони оптичного спектру (375-440) нм .
Мета дослідження – показати ефективність аутофлюоресцентного методу діагностики
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у хворих на рак гортані і гортанної частини глотки.
Матеріали та методи. Було обстежено 50
осіб (48 чоловіків та 2 жінки) віком від 21 до 82
років (середній вік – 58 років).
У 19 (48 %) хворих на рак гортані – спостерігались пухлини І стадії. Друга стадія пухлини була у 11 (28 %) хворих на рак гортані.
Третя стадія пухлини була у 8 (20 %) хворих на
рак гортані та у 2 хворих на рак гортанного відділу глотки.
Відеоендоскопію гортані та гортанної частини глотки проводили за допомогою відеобронхоскопу EVIS Lucera AFI BF-F260 (Olimpus,
Японія). У всіх випадках діагноз обов’язково
був підтверджений при гістологічному дослідженні тканин.
Результати роботи. Аутолюмінесценція
здорових тканин голосової складки спостерігалась в зеленій частині оптичного спектра. Співставлення результатів гістопатологічного і люЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

мінесцентного ендоскопічного дослідження показало, що гістологічно верифікована ракова
пухлина на голосовій складці дає при ендоскопії
негативну аутолюмінесценцію. Гістологічна
картина тканини, взятої при ендоскопічному
дослідженні з зони зі слабкою позитивною аутолюмінесценцією, істотно частіше відповідає
простій гіперплазії БПЕ, а при відсутності ауто
люмінесценції – плоскоклітинному раку
(р<0,001).
У сорока хворих був підтверджений рак.
Інші десять пацієнтів мали гіперплазію слизової
оболонки.
Ефективність застосування аутофлюоресценції при відеоендоскопії підвищує показники
чутливості, специфічності та точності у порівнянні з нативною відеоендоскопією і становить
81, 80 та 81 % проти 82, 33 та 73 % відповідно.
При досліджені було помічено збільшення специфічності майже у два з половиною рази. Од-

нак, потовщення шару слизової оболонки при її
хронічному запаленні знижує рівень аутофлюоресценції тканин, значний відсоток виявлення
хибно позитивних змін слизової оболонки, що
знижує чутливість методу.
Висновки. Таким чином, морфологічним
субстратом люмінесцентного випромінювання
при передракових та ракових ураженнях гортані
і глотки є елементи структури цих анатомічних
утворень (волокнисті структури строми, клітини
нормального багатошарового плоского епітелію,
його базальна мембрана, кератинові утворення),
які люмінесцують в зеленій частині оптичного
спектру при опроміненні синім світлом. Ракові
клітини, з притаманними їм особливостями метаболізму, не демонструють такої аутолюмінесценції. Фіброларингоскопія є ефективним засобом для діагностики рака гортані та гортанного
відділу глотки, а доповнення її методом аутофлюоресценції покращує ранню діагностику рака.
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Т.В. МАЛЯРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СЕЗОННИЙ АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ФІТОПРЕПАРАТУ ТА ТОПІЧНОГО КОРТИКОСТЕРОЇДУ
Актуальність теми. Алергічний риніт
(АР) – широко розповсюджене захворювання у
більшості країн світу (С.М. Пухлик, С.Б. Безшапочный, 2008; Г.З. Пискунов, И.Л. Лазаревич,
2009; Д.І Заболотний, Ю.В. Мітін, 2010). Згідно
з даними епідеміологічних досліджень, на сезонний алергічний риніт (САР) страждає від 1
до 40%, на цілорічний – від 1 до 18% хворих, що
обумовлює важливість адекватної терапії пацієнтів даної групи (Н.И. Ильина, О.М. Курбачева,
Е.С. Коровина, 2004; W. Huetal., 2008).
В Україні алергічний риніт виявляється у
10% дорослого населення, а в 5,7% випадків –
поєднується з бронхіальною астмою (Д.І. Заболотний, І.В. Гогунська, 2009; Ф.А. Гурбанов,
2009; M. Thomas, 2006). Кількість хворих на АР
зростає, а середній їх вік припадає на період
максимальної працездатності, тому лікування
при АР дійсно набуває великого як медичного,
так і соціального значення (Д.І. Заболотний,
С.Е. Яремчук, 2002; Б.М. Пухлик, 2006; С.М.
Пухлик, 2010; M.A. Calderon-Zapata, R.L. Davies,
2007).
Для лікування хворих на алергічний риніт
запропонована велика кількість методів і засобів, що пригнічують алергічний процес на всіх
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стадіях його розвитку. Найбільш результативною, за даними більшості авторів, є специфічна
імунотерапія (СІТ), яка дає до 90% позитивних
результатів в залежності від тривалості та тяжкості захворювання (Б.М. Пухлик и соавт., 2010;
І.В. Гогунська, 2010).
Необхідність застосування лікарських
препаратів тривалими курсами є аргументом на
користь використання гомеопатичних препаратів, у яких відсутній ефект кумуляції та побічна
дія, що багато років використовуються для лікування хворих на алергічний риніт та мають виражену клінічну дію (К.Г. Селезнев, Е.А. Щетинина, 2001; Д.А. Женисова, Р.К. Тулебаев, 2002;
Е.И. Самсонова, Т.Н. Смирнова, 2003; Т.И. Гаращенко, 2005; С.Б. Безшапочный и соавт.,
2006). В зв’язку з цим пошук ефективних та
безпечних лікарських засобів для самостійного
використання та в комплексі з іншими засобами
залишається актуальним завданням.
Вивчаючи один з таких препаратів, ми
звернули увагу на те, що при сумісному застосуванні з інтраназальним кортикостероїдом, підвищується клінічна ефективність терапії хворих на алергічний риніт. Тому ми вважали доцільним використати при лікуванні хворих на
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алергічний риніт комплексний гомеопатичний
фітопрепарат, який має досить широку гаму
впливу на всі ланки алергічного процесу і разом
з цим – найменшу кількість побічних реакцій,
разом з інтраназальним кортикостероїдом.
М е т а д о с л і д ж е н н я – підвищення
ефективності лікування хворих на сезонний алергічний риніт у період загострення шляхом сумісного застосування фітопрепарату та інтраназального кортикостероїду.
Матеріали та методи дослідження. Матеріал, представлений в даній роботі, отримано
при обстеженні 90 хворих на сезонний алергічний риніт та 30 осіб контрольної групи. Експериментальні дані отримані на 107 щурах лінії
Wistar розведення віварію ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН
України».
Препарати, що були використані в дослідженнях. В клінічних і експериментальних
дослідженнях нами були використані комплексний гомеопатичний препарат «Ринітал», який
складається з декількох активних компонентів
рослинного походження, та інтраназальний кортикостероїд мометазонафуроат.
Результати власних досліджень
У роботі вперше в експерименті досліджено імунологічні особливості протиалергічної
дії фітопрепарату. Визначено вплив препарату

на прояв реакцій гіперчутливості негайного та
сповільненого типів. Показано, що застосування
фітопрепарату у період сенсибілізації сприяло
значному зниженню рівня специфічних IgE у
верхніх дихальних шляхах та у сироватці крові,
також досліджено вплив препарату на локальний прояв реакцій клітинної гіперчутливості.
Доведено кращу ефективність запропонованої
схеми лікування за рахунок виявленої дії кожного з препаратів на окрему ланку патогенезу
алергічної реакції, що обґрунтовано імунологічними дослідженнями показників системного та місцевого імунітету.
Клінічними дослідженнями доведено високу ефективність комбінованої схеми лікування,
як на основі аналізу суб’єктивних та об’єктивних
показників, так і проведеними лабораторними та
імунологічними дослідженнями.
Висновки
В результаті проведеної роботи на основі
вивчення клініко-лабораторних та імунологічних показників у хворих на сезонний алергічний
риніт та даних експериментальних досліджень
представлено нове вирішення актуальної наукової задачі – підвищення ефективності лікування
хворих на сезонний алергічний риніт в стадії
загострення на основі обґрунтування схеми
комбінованого лікування з використанням фітопрепарату та інтраназального кортикостероїду.
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НЕВРАЛГІЯ ЯЗИКОГЛОТКОВОГО НЕРВА
Найбільш поширеним діагнозом в оториноларингології є гострий чи хронічний фарингіт
(катаральний, гіпертрофічний, атрофічний) та
гострий чи хронічний тонзиліт, які супроводжуються болем в горлі, в порожнині рота, чи
навіть в області шиї, а то і обличчя. Нерідко на
підставі тільки одного цього симптому лікар, не
знаходячи справжньої причини болю в глотці,
змушений ставить діагноз фарингіт чи хронічний тонзиліт. Тривале лікування яких не дає
позитивного результату. Виникає необхідність
пошуку інших причин болю з локалізацією в
області глотки чи в інших сусідніх областях, а
то і на далекій відстані.
Таким чином, за наявності одного симптому, яким є біль, необхідно обстежувати стан
інших областей, враження яких може викликати
ірадиіруючий біль в глотку. А це, насамперед,
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захворювання гортані, вуха, щитоподібної залози, зубощелепної системи (бруксизм (парафункція жувальних м’язів), захворювання шийного
відділу хребта, паравертебральні абсцеси, захворювання основи черепа різноманітної етіології, а також мігрень, невралгії деяких черепних нервів, симпатоліії голови і шиї, які мають
відношення до інервації глотки та граничних
областей.
Однією з таких причин є невралгія язикоглоткового нерву. Останній має тісний зв’язок з
гілочками блукаючого нерва та верхнього шийного симпатичного вузла, що утворюють глоткове сплетіння (plexus pharyngens), від якого
відходять гілочки до м’язів і слизової оболонки
глотки.
Патологічні процеси, що локалізуються
поряд з нервом, чи в структурі самого нерву як
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

екстракраніальної, так і інтракраніальної локалізації викликають біль в області глотки та сусідніх областей.
Однією з причин глоткового болю є гльософарингеальна невралгія – важке неврологічне
захворювання, яке характеризується монолатеральним неврологічним болем в роті, щоці, в корені
язика, та глотки і піднебінного мигдалика і нагадує собою синдром шилоподібного відростку.
Глотковофарингіальна невралгія часто
провокується ковтанням холодного, кашлем,
жуванням, розмовою, позіханням. Дотик до вказаних структур глотки і навколишніх тканин
може викликати приступ болю, що супроводжується брадикардією, гіпотензією і не піддається
консервативному лікуванню. Інколи він спонтанно зникає на якийсь час.
Найбільш частою неінфекційною та неонкологічною причиною невралгії язикоглоткового нерву є інтракраніальна судинна компресія
вищеназваного нерва. Саме пульсуючі рухи судин і компресія нерва викликають такий тип

невралгії язикоглоткового нерва. Проведене попереднє обстеження, що вказувало саме на таку
природу болю. Нами виконане успішно хірургічне втручання пацієнтці П. 67 років, яка тривалий час страждала невгамовним болем в області
язика, глотки і щоки.
Операція проводилася по типу операції
Джанетта, виконаною ним при тригемінальній
невралгії.
Під час інтрокраниального втручання через потилочнокраніотомію виявлена компресія
язикоглоткового нерва хребцевою артерією біля
подовговатого мозку та мигдалини мозочка.
Суть операції полягає в тому, що була відведена
хребцева артерія від язикоглоткового нерва тефлоновою прокладкою, яка розміщена між нервом і судиною. Отриманий позитивний результат.
Таким чином, наявність фарингіального
болю потребує прискіпливої диференціальної
діагностики і вибору правильного цілеспрямованого методу лікування.
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О.В. МАЦЬКЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ, В.В. ШУЛЯК, В.З. САВРАС
(ТЕРНОПІЛЬ, ЗОЛОЧІВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ЦИНАБСИНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 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
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 аденоїдитами (С.Б.
Безшапочний і співавт., 2010; О.І. Яшан і співавт., 2011). Ми застосували Цинабсин в таблетках для лікування гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дорослих.
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Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013рр. знаходилось 20 хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит віком
від 20 до 42 років. Пацієнти були розподілені на
дві групи: основну (10), в схему лікування яких
вводився 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 хворі приймали за півгодини до вживання їжі, повільно розсмоктуючи в
порожнині рота.
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 носової порожнини), стан верхньощелепної пазухи ( об’єм пазухи, відсутність
гнійних виділень в пазусі). При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний
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регрес симптомів запалення верхньощелепної
пазухи у хворих основної групи. Так, 8 хворих з
10, що приймали Цинабсин, вказували на зникнення, 2- 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 8 пацієнтів основної групи.
Слизова оболонка носової порожнини у них була рожевою, нормальної вологості, нормальної
консистенції, без виділень. В контрольній групі
нормалізація риноскопічної картини 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 хворих

основної групи. В контрольній групі стан верхньощелепної пазухи покращився на 5-6-й день
лікування у 6 пацієнтів. Препарат Цинабсин
всіма хворими переносився добре, алергійних
реакцій та інших побічних ефектів не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування Цинабсину в
лікуванні хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит підвищує ефективність терапії пацієнтів з даною патологією. Одержані результати дають підставу рекомендувати Цинабсин для лікування 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 дорослих.
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О.В. МАЦЬКЕВИЧ, І.В. ХОРУЖИЙ, О.В. ГОВДА, О.В. СТАХІВ, О.П. МЕУШ
(ТЕРНОПІЛЬ, МОНАСТИРИСЬК, УКРАЇНА)
МІКРОФЛОРА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГОРТАНІ У ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини стосовно мікрофлори слизової оболонки гортані у здорових людей. Публікації з цього питання оториноларингологами Тернопільщини
розпочались з 1996 року. За період з 1996 по
2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини
по мікрофлорі слизової оболонки гортані у здорових людей опубліковано 3 наукові праці, що
складає 0,27% від загального числа (1102) наукових робіт оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в журналі “Інфекційні хвороби” (м. Тернопіль) та в збірнику
“Матеріали ХІІІ з’їзду Українського наукового
товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів” (м. Київ-Вінниця). Серед опублікованих робіт 1 стаття і 2 тез.
О.В. Говда (1996) в статті “Аутохтонна
мікрофлора гортані”, а також О.В. Говда, П.В.
Ковалик і О.М. Ситник (1996) в тезах “Мікрофлора слизової оболонки гортані у здорових людей” наводять відомості про дослідження аеробної мікробної флори слизової оболонки гортані
у 30 здорових людей віком від 36 до 62 років.
Встановлено, що найбільшу густину мікробних
угрупувань мали нейсерії і стрептококи, найменшу- мікрококи, коринебактерії, гриби. Відмічається, що слизову оболонку гортані частіше
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колонізують стрептококи, стафілококи, нейсерії.
Значно рідше трапляються коринебактерії, мораксели, мікрококи, ентеробактерії та гриби роду Candida. Підкреслюється, що виявлену мікрофлору гортані слід розглядати як фонову. О.В.
Говда, П.В. Ковалик і О.М. Ситник (1996) в тезах “Чутливість до антибіотиків аутохтонної
мікрофлори гортані” описують результати дослідження чутливості до антибіотиків виділеної
аутохтонної мікрофлори гортані у здорових людей. Чутливість до антибіотиків аутохтонної
мікрофлори гортані визначали методом паперових дисків у 30 здорових людей. Встановлено,
що переважна більшість штамів стафілокока
проявляє значну і помірну стійкість до пеніциліну і тетрацикліну, зберігаючи одночасно чутливість до оксациліну. Нейсерії і стрептококи
мають високу чутливість до всіх досліджуваних
препаратів.
Таким чином, наведені в цій статті відомості свідчать про те, що мікрофлора слизової оболонки гортані у здорових людей в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини
представлена надзвичайно рідко- в 0,27% від загальної кількості (1102) опублікованих наукових
праць оториноларингологів Тернопільщини. Вона описана в 3 наукових працях (1 статті і 2 тезах). Вважаємо, що наведені відомості щодо мікЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

рофлори слизової оболонки гортані у здорових
людей виявляться корисними для оториноларин-

гологів, інфекціоністів, мікробіологів, бактеріологів, сімейних лікарів та інших спеціалістів.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.Ю. БРЕДУН, В.Н. ПИСАНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО, М.Г. ДОБРИДИ
(КИЕВ, УКРАИНА)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИММУНОРЕГУЛЯТОРНЫХ СВОЙСТВ ФИТОПРЕПАРАТОВ
В последние десятилетия интенсивно
изучаются иммуномодулирующие свойства различных фитопрепаратов и показано, что многие
из них оказывают разнонаправленные влияния
на реакции клеточного и гуморального иммунитета и течение аллергических процессов (Г.Н.
Драниик и соавт., 1994; Т.П. Гарник, 2005, 2008;
О.Ф. Мельников и соавт., 2006, 2013; Maune e.a.,
2005; Glatthaar-Saalmuller e.a., 2011). Вместе с
тем, многие стороны влияния фитопрепаратов
на регуляторные клетки системы иммунитета
исследованы недостаточно. Стремясь способствовать прогрессу в понимании механизмов действия препаратов, нами были проведены исследования по определению действия препаратов
Имупрет (Бионорика, Германия), эхинацея композитум (Heel, Германия), протефлазид (Эклфарм, Украина) на продукцию Th1 и Th2 цитокинов – γ-интерферона (IFN) и интерлейкина-4
(ИЛ-4), определяющих направления в развитии
ответа иммунной системы на антигены.
Использовали кратковременную культуру
клеток глоточной миндалины после их хирургиче-

ского удаления по поводу лечения гипертрофии,
как это рекомендовано О.Ф. Мельниковым и соавт. (2005). После суточного культивирования
клеток миндалин с различными концентрациями
препаратов в надосадочной культуральной жидкости определяли содержание IFN и ИЛ-4 с использованием реактивов ООО «Цитокин» (РФ) и иммуноферментного анализатора Stat-Fax-2100
(США). Всего поставлено 120 проб с использованием трех концентраций препаратов, статистическая обработка проведена с применением параметрического критерия «t» (Стъюдента).
Было установлено, что все использованные препараты стимулировали продукцию γинтерферона при использовании одной из концентраций за исключением препарата Имупрет,
активирующего продукцию цитокина в широком диапазоне концентраций. Кроме того, только препарат Имупрет снижал в культуре клеток
продукцию ИЛ-4, что свидетельствует о преобладании Th1 клеток и формировании антиинфекционного иммунного ответа среди клеток
миндалин человека.

© О.Ф. Мельников, А.Ю. Бредун, В.Н. Писанко, М.Д. Тимченко, М.Г. Добриди, 2014

Р.А. АБИЗОВ, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.Д. ПАВЛИШИН (КИЇВ, УКРАЇНА)
КОНЦЕНТРАЦІЯ СЕКРЕТОРНОГО ІМУНОГЛОБУЛІНУ «А» У РОТОГЛОТЦІ
ХВОРИХ ПІСЛЯ ЛАРИНГЕКТОМІЇ ТА У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
ПІСЛЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
На даний момент проблема розповсюдженості злоякісних новоутворень гортані та
гортанної частини глотки досить гостра. За даними канцер реєстру України (2007р.) рак гортані займає 7,5-8% від загальної кількості випадків захворюваності на злоякісні новоутворення.
В той же час активно розробляються і
впроваджуються в практику найсучасніші методики лікування цієї патології, як з боку оператиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

вного лікування, так і з боку променевої та лікарської терапії,а також комплексні поєднань
цих методів.
Серед оперативних методів лікування хворих на злоякісні процеси гортані на даний момент залишається одним із найрозповсюдженіших – тотальне видалення гортані (ларингектомія). В свою чергу, як наслідок тотального видалення гортані є повне роз’єднання верхній і ниж-
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Матеріали і методи: Дослідження проводилося на зразках ротоглоткового секрету, що
забирався у досліджуваних зранку, натщесерце,
до туалету порожнини рота.
Досліджувані були розподілені на три основні групи: 1-а – хворі після операції з видалення гортані (ларингектомії) (4 досліджуваних), 2-а – хворі на рак гортані, що не оперувалися і проходять курс променевого лікування (3
досліджуваних), 3-я – умовно здорові люди, що
складають групу контролю у досліджені (3 досліджуваних). Загалом у досліді приймали учать
10 осіб.
Після забору зразків слини, вона піддавалася центрифугуванню на швидкості 1500 g
протягом 20 хв.
Далі, згідно методичних рекомендації ДУ
“Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України”, у надосадній рідині,
що утворилася після центрифугування за допомогою методу ІФА для визначення SIgA, з використанням реактивів Вектор Бест (Росія) та
аналізатору Lab-Line (Австрія) були визначені
рівні SIgA.
Результати дослідження: данні, що
отримані в результаті дослідження, подані у
таблиці.

ніх дихальних шляхів людини. Що призводить до
низки змін у структурі та функціональних можливостях ізольованих від легенів органів.
У даному досліджені на меті є визначення
стану місцевого (локального) імунітету ротоглотки у хворих, що перенесли видалення гортані,
та хворих на рак гортані, що не оперувалися і
проходять курс променевого лікування.
Для обраної мети досить влучним є вивчення саме рівня секреторного імуноглобуліну
А (SIg A) у ротоглотковому секреті. Як відомо
секреторний імуноглобулін А є складовою частиною слизу, що секретується бокалоподібними
клітинами і епітеліоцитами слизової оболонки
верхніх дихальних шляхів людини. Він відіграє
важливу роль, у захисті всієї дихальної системи
в цілому, але саме його регуляторна діяльність у
поєднанні з місцевим синтезом, секрецією і транспортом – виділяють його унікальність, як фактора саме локального імунітету. За допомогою
визначення якого можливо оцінити стан верхніх
дихальних шляхів і навіть спрогнозувати можливі варіанти схильності до розвитку захворювань, що має досить суттєве значення як для
лікування хворих на рак гортані, так і для пацієнтів, що проходять реабілітацію після операції з
приводу видалення гортані.
1-а група:
пацієнти після видалення гортані

SIgA
мкг/мл

2-а група: пацієнти, що не
оперувалися і проходять курс
променевої терапії

3-я група – контрольна

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

600,2

647,5

580,0

607,5

560,6

493,8

509,3

322,3

392,7

305,1

Проаналізувавши отримані данні, виявлено, що у хворих після оперативного втручання з
приводу видалення гортані, так само, як і хворих, що не оперувалися і проходять курс променевого лікування, порівняно з контрольною

групою клінічно здорових людей, рівні секреторно імуноглобуліну А значно підвищені, що
вказує на активацію компенсаторної місцевої
реакції імунної системи.

© Р.А. Абизов, О.Ф. Мельников, Ю.Д. Павлишин, 2014

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Е.В. ЛУКАЧ, Н.В. ГРИНЬ, Т.А. ЗАЯЦ, Т.В. СИДОРЕНКО
(КИЇВ, УКРАЇНА)
РЕАБІЛІТАЦІЯ БАЗОВИХ ПАРАМЕТРІВ ІМУНІТЕТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
АРГІНІНУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ІМУНОСУПРЕСІЇ
Відомо, що проведення хіміотерапії дає
системні негативні ефекти, які, перш за все,
пов’язані з імунодепресією різних ланок системи імунітету та ураження печінки (Н.М. Бережная, В.Ф. Чехун, 2005; Е.В. Лукач и соавт.,
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2008). З метою зниження токсичного навантаження при хіміотерапії застосовуються стимулятори загального плану, імунокоректори та
засоби еферентної терапії, але не існує точних
прогнозів ефективності різних схем комбіноваЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ної імунореабілітаційної терапії. Метою даної
роботи було визначення можливості корекції
базових параметрів імунітету та чинників вродженого імунітету у щурів комбінованим застосуванням засобів еферентної терапії, імуно- та
гепатопротекторів після моделювання хімічного
імунодефіциту циклофосфаном.
В роботі використані щури Wistar розводки віварію Інституту отоларингології НАМН
України у кількості 32 голів у віці від 3 до 30
місяців з масою тіла від 180 до 220 г. Після двократного введення циклофосфану у тварин досліджували рівень ЦИК, масу вилочкової залози
(ВЖ), кількість лейкоцитів та великих грануловмісних лімфоцитів (ВГЛ), активність природ-

них цитотоксичних клітин (ПЦК), та кількість
мастолімфоутворюючих клітин (МЛР). Було
встановлені певні відхилення в бік зниження
ВГЛ, лейкоцитів, активності ПЦК та маси ВЖ.
Проведення імунореабілітаційної експериментальної терапії включало застосування
ентеросгелю окремо або у поєднанні з прийомом L-аргінінну. Також проведена комбінована
терапія, яка додатково включала ін’екції імунофану, у складі якого є аргінін. Найліпші показники імунореабілітації було встановлено при
застосуванні комбінованої терапії. Ці данні можуть слугувати підгрунтям для використання
комбінованої схеми імунореабілітації в клініці
ЛОР-онкології при проведенні хіміотерапії.

© О.Ф. Мельников, Е.В. Лукач, Н.В. Гринь, Т.А. Заяц, Т.В. Сидоренко, 2014

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. МАРУШКО, О.С. МОВЧАН, В.И. ЛЕВАНДОВСКАЯ
(КИЕВ, УКРАИНА)
ВЛИЯНИЕ ОРАЛЬНОГО АНТИСЕПТИКА ЛИЗАК НА ФАКТОРЫ ВРОЖДЕННОГО
ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С ФАРИНГОТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Исходя из даннях современной литературы о том , что возникновение острых воспалительных процессов в верхних дыхательных путях может быть обусловлено локальной недостаточностью факторов врожденного иммунитета
(А.Е. Абатуров, 2010; Д.И. Заболотный и соавт.,
2011, Brandyzaeg, 2013), можно полагать, что
альтернативным подходом в лечении острых
фарингитов и предупреждении обострений хронических воспалительных процессов в ротоглотке, например, хронического тонзиллита, может выступать применение поливалентных естественных факторов неспецифической защиты,
например, лизоцим содержащих препаратов.
Целью работы было определение иммунологических параметров врожденного иммунитета у детей при остром фарингите и хроническом компенсированном тонзиллите при проведении монотерапии препаратом Лизак (Фармак) в течение 7 дней у 42 детей в возрасте 5-12
лет. Исследовали содержание в ротоглоточном
секрете (РС) дефензина-β, лактоферрина, лизоцима, α и γ-интерферонов, макрофагального
воспалительного протеина – MIP-1b до и после

применения препарата. Использовали иммуноферментный метод (ридер Stat-Fax 2100
(CША)), наборы реактивов фирм Цитокин (РФ),
Hucalt-Bio (Нидерланды), Assauro (CША),
Diaclon (Франция).
Было установлено, что у детей с острым
фарингитом препарат снижал в РС высокие
уровни интерферонов, MIP-1b, активировал
уровень дефензина-β и лактоферрина и не влиял
на содержание эндогенного лизоцима в РС.
У детей с ХТ было выявлено низкое содержание γ-интерферона и дефензина-β и лизоцима. Профилактически-лечебное действие препарата проявлялось в активации уровня γинтерферона, дефензина-β и лизоцима, т.е. отмечалось стимулирующее влияние препарата на
основные защитные факторы врожденного иммунитета, что может способствовать предупреждению рецидивов заболевания. Необходимы
дальнейшие исследования для выяснения конкретных точек приложения препарата на клетки
эпителиального, лимфоидного и мезенхимального рядов, механизмов стимулирующего влияния препарата на эти клетки.

© О.Ф. Мельников, Ю.В. Марушко, О.С. Мовчан, В.И. Левандовская, 2014
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, В.М. ПИСАНКО, Е.І. БІЛИК, В.П. СЕМЕНЮК
(КИЇВ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК; УКРАЇНА)
ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ З ГОСТРИМИ
РИНОСИНУЇТАМИ ТА ГІПЕРТРОФІЄЮ ГЛОТКОВОГО МИГДАЛИКА
Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) за
даними ВООЗ знаходяться на першому місці в
структурі захворюваності дітей, особливо у дошкільному віці. (Локшина Э.Э., 2009, Зелінська
О.Л., 2010). З-поміж даного контингенту дітей
формується група часто хворіючих, серед яких у
15%-50% відзначаються рецидивуючі ГРЗ (Чернишова Л.І., 2006). Більш частим епізодами ГРЗ у
дітей раннього віку сприяють анатомофізіологічні особливості дихальної системи,
перш за все наявність гіпертрофії мигдаликів,
особливості будови бронхів, відсутність імунологічної пам’яті щодо попередніх контактів із збудниками. Метою даної роботи була оцінка локального імунного стану дітей при гострих респіраторних захворюваннях, ускладнених наявністю
гіпертрофії глоткового мигдалика (ГГМ). Обстежено методами сучасної клінічної імунології 38
дітей, з яких 8 мали ГРЗ у вигляді риносинуїту з
наявністю ГГМ другого ступеня, у 10 дітей був
діагностовано ГРЗ без відзнак ГГМ та 10 дітей
мали ГГМ без ГРЗ. Ще 10 дітей аналогічного віку
(середній вік 10,2 роки) склали контрольну групу
практично здорових.
Стан локального імунітету оцінювали в
ротоглотоковому секреті (РГС) за рядом показників вродженого імунітету (лізоцім, дефензинβ, лактоферину), цитокинового спектру про- та

протизапальних цитокинів (інтерлейкіни 1β та
10) та за рівнем секреторного IgA. Отримання та
обробка РГС проведені у відповідності з методичними рекомендаціями Інституту отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка НАМН
України. Визначення зазначених параметрів локального імунітету проведено імуноферментним
методом з використанням рідера Lab-line (Австрія) та реактивів російського та американського
виробництва. Статистична обробка отриманих
даних проведена з використанням критерія «U»
(Вілкоксона-Манна-Уитні).
Було встановлено, що у дітей з ГРЗ без
ГГМ стан чинників вродженого імунітету ті рівень секреторного IgA були значно (р<0,02)
зниженими у порівнянні з групами ГРЗ з ГГМ та
ГГМ без ГРЗ та пацієнтами контрольної групи.
Концентрація інтерлейкіна 1β в РГС дітей з ГРЗ
як при наявності ГГМ так і без неї було достовірно більш високою (майже у 2,5 рази), ніж у
дітей с ГГМ та пацієнтів контрольної групи.
Можна припустити, що наявність гіпертрофованої лімфоїдної тканини в носоглотці навіть в
умовах гострого запалення сприяє утриманню
показників локального імунітету на більш високому рівні і це може слугувати обґрунтуванням
необхідності консервативного лікування ГГМ в
групах часто хворіючи на ГРЗ дітей.

© О.Ф. Мельников, В.М. Писанко, Е.І. Білик, В.П. Семенюк, 2014

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, М.Б. САМБУР, Т.В. СИДОРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ ІМУНІЗАЦІЇ ВІРУСНИМИ ТА БАКТЕРІАЛЬНИМИ АНТИГЕНАМИ ЗА
РІЗНИМИ СХЕМАМИ НА ВМІСТ FCR+ - КЛІТИН КРОВІ У ДОСЛІДНИХ ТВАРИН
Зважаючи на актуальність визначення
найбільш ефективних та безпечних схем вакцинації проти вірусних та бактеріальних інфекцій
та суттєву роль лімфоїдних утворень глоткового
кільця в реалізації імунологічних реакцій організму метою роботи було порівняльне вивчення
ефективності впливу імунізації дослідних тварин вірусною та бактеріальною вакцинами за
різними схемами на вміст у них в крові імунокомпетентних клітин, що експресують Fc рецептор до IgG (FcR+- клітини). Відомо, що саме Fc
рецептори до IgG опосередковують взаємодію
між клітинами та циркулюючими антитілами,
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між різними типами клітин, забезпечуючи
зв’язування та інактивація антигену, регуляцію
сили імунного відгуку та ін., завдяки чому їх
можна вважати маркером функціонально зрілої
популяції клітин-ефекторів імунного відгуку.
Для імунізації тварин використовували
вірусні гемаглютиніни та нейрамінідазу, які
містить вакцина «Інфлувак» виробництва
Solvey Pharma, Нідерланди, та глікопротеїни
Klebsiella pneumoniae (препарат «Biostim» виробництва Франції) . Імунізацію тварин проводили двічі за чотирма схемами, що відрізнялися способом первинного введення антигенів.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

При первинній імунізації препарати вводили
інтраназально закапуванням, перорально, підшкірно або внутрішньоочеревинно. Повторно
усім щурам здійснювали внутрішньоочеревинну ін’єкцію відповідних антигенів. Показники
імунологічної реактивності імунізованих щурів
порівнювали з такими у контрольних тварин,
яким за аналогічними схемами вводили фізіологічний розчин.
Проведені дослідження показали, що дворазова імунізація дослідних щурів антигенами
різного біологічного походження за умов їх інтраназального введення при першій імунізації
призводить до вірогідного збільшення відносної
кількості клітин крові, які експресують Fcрецептор до IgG. За умов перорального введення препаратів під час першої імунізації щурів
була визначена тенденція до збільшення кілько-

сті імунокомпетентних клітин в крові тварин
при використанні біостіма та вірогідне збільшення їх кількості при застосуванні інфлувака.
Проведення імунізації з першим підшкірним або дворазовим внутрішньоочеревним введенням антигенів не справило суттєвого впливу
на вміст FcR+- лімфоцитів в крові дослідних
тварин .
Таким чином, одержані результати експериментальних досліджень свідчать про те, що
первинна інтраназальна або пероральна імунізація дослідних тварин призводить до більш вираженої порівняно з підшкірною або внутрішньоочеревинною імунізацією стимуляції клітин
системи імунітету , що обумовлює доцільність
розробки та подальшого використання нових
ефективних схем локальної неінвазивної імунізації .

© О.Ф. Мельников, М.Б. Самбур, Т.В. Сидоренко, 2014

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Т.В. СИДОРЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОГО ГУМОРАЛЬНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА НА
КСЕНОАНТИГЕНЫ В ОРГАНАХ ДЫХАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
Первичный гуморальный иммунный ответ,
который формируется в органах дыхания на агрессивные и инертные антигены, гаптены, во многом определяет состояние последующей антиинфекционной и антиаллергической резистентности
слизистой оболочки дыхательных путей и поэтому
для усиления этой резистентности применяются
различные способы- от применения пробиотиков
до фитопрепаратов, от химических модификаторов иммунного ответа до факторов физической
природы и мукозальных вакцин (О.Ф. Мельников,
Д.И. Заболотный, 1999, 2003, 2011; Г.Н. Дранник
и соавт., 2009; Garofalo, 2013). Вместе с тем для
отработки оптимальных схем применения всех
потенциальных модификаторов на стадии доклинической апробации необходимы экспериментальные доказательства их эффективности в условиях in vivo. Разработка модели первичного иммунного гуморального ответа в органах дыхания,
которая могла бы служить для апробации различных иммуномодулирующих средств, явилась целью наших исследований и в настоящем сообщении представлены лишь некоторые аспекты этого
направления в экспериментальной отоларингологии и иммунологии.
За основу моделирования была взята методика воспроизведения гуморального иммунного ответа в селезенке животных при их парентеральной иммунизации ксеногенными эритроЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

цитами. Главной составляющей ее был метод
локального гемолиза в геле по Jerne, Nordin
(1963), с помощью которого можно определять
отдельные антителообразующие клетки (АОК).
Тест-объектом со стороны дыхательных путей
была выбрана трахея животных в силу ее чёткой
анатомической очерченности и удобства в работе. Первоначально было выявлено, что парентеральная иммунизация эритроцитами барана
(ЭБ), проводимая внутрибрюшинно, вызывала
появление большого числа АОК в селезенке животных, но не в крови и ткани трахеи. Введение
той же дозы эритроцитов в носовые ходы крысам сопровождалось значительным числом АОК
в ткани трахеи, отсутствием АОК в крови и незначительным над фоном (интактные животные)
подъемом числа АОК в селезенке. При разделении той же дозы ЭБ на две части, из которых
одна вводилась интраназально, а вторая – per os,
число АОК в трахее незначительно превышало
их количество в селезёнке и в то же время отмечалось появление АОК в крови, что свидетельствует о включении миграционных процессов в
формировании гуморального иммунного ответа
во всем организме.
Полученные результаты свидетельствуют
о возможности моделирования первичного гуморального иммунитета в органах дыхания без
включения всей системы иммунитета, что опре-
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деляется способом введения антигена, что подтверждает полученные нами ранее данные об
повышении эффективности мукозальной вакцинации против вируса гриппа А при первичной
иммунизации per nasi (пат. Украины № 87511).
Расщепленное введение антигена (интраназаль-

но и перорально) позволяет вовлекать в формирование и локального и системного иммунитета
лимфоидные органы более эффективно, чем
только парентеральное введение, что может
быть основой для повышения эффективности
применения современных мукозальных вакцин.

© О.Ф. Мельников, Т.В. Сидоренко, 2014

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, С.В. ТИМЧЕНКО, М.Д. ТИМЧЕНКО, Т.В. СМАГІНА, Д.Д. ЗАБОЛОТНА,
І.С. ЗАРИЦЬКА, В.І. НЕСТЕРЧУК, І.М. МУСІЧ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СПОСОБУ ЗАСТОСУВАННЯ МУКОЗАЛЬНОЇ ВАКЦИНИ
НА РЕАКТИВНІСТЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ЛОР-ОРГАНІВ
Відомо, що запалення слизової оболонки
(СО) верхніх дихальних шляхів (ВДШ) супроводжується збільшеним надходженням на поверхню СО клітин крові, які в нормі зустрічаються
на ній у песимальній кількості. Метою дослідження було визначення особливостей впливу
різних способів введення антигенного матеріалу
на неспецифічну реактивність СО у пацієнтів,
що часто хворіють на гострі респіраторні вірусні захворювання (ГРВІ) з наявністю зовні не
змінених піднебінних мигдаликів (ПМ).
У дослідженні використовувались імунотропні засоби бактеріального походження
(ІЗБП), призначені для застосування в ЛОРпрактиці, які вимагають різних шляхів введення: всередину (Бронхо-Ваксом), сублінгвально
(Імудон), у вигляді таблеток для розсмоктування
(Респіброн) або аерозольно (ІРС-19). Спостереження проводилось у одних і тих саме пацієнтів
до та у ранньому періоді після вакцинації – не
раніше 10 днів після неї. Контрольну групу
склали 20 клінічно здорових донорів. Усі обстежені мали сановану порожнину рота. Зразки
ротоглоткового секрету (РС) брали зранку натщесерце до чищення зубів. З РС центрифугуванням отримували осади, з яких готували мазки і фарбували за Паппенгеймом-Крюковим.
Відносний клітинний склад РС визначали на 100
підрахованих клітин під світловим мікроскопом
із збільшенням 400х. Зруйновані клітини, від
яких залишились лише ядра, або окремі фрагменти при цьому не враховувались. Отриманий
результат визначали як медіану з процентілями
(Р25-Р75). Статистичну обробку даних проводили з використанням непараметричних критерієв
Манна-Уітні (U) та Вілкоксона (Т).
Показано, що клітинний склад РС в нормі
становив 100 (98-100) % епітеліоцитів (Еп), 0 (0-1)

% нейтрофільних гранулоцитів (НГ) та 0 (0-1) %
лімфоцитів (Лф). У пацієнтів дослідних груп до
вакцинації він за всіма клітинними формами суттєво відрізнявся від показників контролю
(рU<0,05): 1) у 9 осіб, що приймали ІЗБП всередину – Еп 86,0 (74,5-97,0), НГ 7,0 (1,5-22,0), Лф 3,0
(1,0-7,0); 2) у 8 осіб, що приймали ІЗБП сублінгвально – Еп 95,0 (93,0-99,0), НГ 2,5 (1,0-7,0), Лф 1,0
(0-4,0); 3) у 10 осіб, що приймали ІЗБП як таблетки для розсмоктування – Еп 97.0 (91.0 - 98.0), НГ
1,0 (0-5,0), 2,0 (1,0-2,0); 4) у 9 осіб, що приймали
ІЗБП інгаляційно – Еп 96,0 (85,0-99,0), НГ 3,0 (012,5), Лф 1,0 (1,0-2,0). Після вакцинації суттєві
зміни співвідношення усіх типів клітин, порівняно
з вихідними даними, спостерігались лише у пацієнтів, що приймали ІЗБП всередину – Еп 97,0 (96,598,5) (рТ<0,025), НГ 2,0 (1,0-3,0) (рТ<0,05), Лф 1,0
(0-1,0) (рТ<0,025). При цьому, порівняно з контролем, суттєвих відмінностей не було лише за вмістом лімфоцитів. Також у осіб, що використовували вакцину в вигляді таблеток для розсмоктування, вміст Лф суттєво зменшувався до 0,5 (0-2,0)
(рТ<0,025) і вже достовірно не відрізнявся від нормальних показників. Після сублінгвальної вакцинації весь клітинний склад РС, а після інгаляційного застосування мукозальної вакцини лише частка НГ, суттєво не відрізнялись від контрольних
значень, але порівняно з вихідними даними ці зміни були недостовірними. Таким чином встановлено, що у пацієнтів, які часто хворіють на ГРВІ з
наявністю зовні не змінених ПМ, має місце запалення СО, яке помітно змінює відносний клітинний склад РС. Застосування різних ІЗБП сприяє
зменшенню проявів неспецифічної реактивності
СО, однак найбільш виражені зрушення в бік нормалізації відбуваються за умови, коли антигенний матеріал при введенні безпосередньо не контактує з поверхнею СО ВДШ.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.В. ЦИМАР, О.М. ГЕРИЧ, Т.В. СИДОРЕНКО
(КИЕВ, ЛЬВОВ, ИВАНО-ФРАНКОВСК; УКРАИНА)
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ К МИКРОБНЫМ И ГРИБКОВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ АНТИИНФЕКЦИОННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
В настоящее время сенсибилизации к различным аллергенам отводится существенная
роль в поддержании хронического рецидивирующего течения инфекционно-воспалительных
заболеваний дыхательных путей (Л.В. Кузнецова,
2007, 2010; О.Ф. Мельников и соавт., 2010, 2012;
С.М. Пухлик и соавт., 2011; Gladiator, 2013).
При иммунологическом обследовании 32
больных хроническим полипозным риносинуитом, 22 больных хроническим тонзиллитом, 28
человек, страдающих хроническим фарингитом,
23 хроническим бронхитом. Было установлено,
что у половины обследованных в крови выявлено повышение уровня общего IgE, выявлено
наличие антител реагинового типа к антигенам
стрептококков, стафилококков и клебсиелле, а
также к грибковым аллергенам (Aspergilius,
Alternaria, Candida, Penicillium и др.). В ротоглоточном секрете этих групп больных отмечено
снижение секреторной формы IgA, повышение

уровня провоспалительного интерлейкина-1,
снижение уровня лактоферрина и лизоцима. Повышение уровня сенсибилизации к микробным
и грибковым аллергенам и снижение факторов
локального иммунитета коррелировало с данными клинического обследования больных, где
было установлено частые рецидивы основного
заболевания и значительное число эпизодов
острых респираторных вирусных заболеваний.
У 42% обследованных в крови выявлялся фактор торможения миграции лейкоцитов, который
свидетельствует о наличии сенсибилизации клеточного типа (Л.В. Ковальчук и соавт., 2011;
О.Ф. Мельников и соавт., 2012). Полученные
результаты согласуются с современной концепцией о важной роли сенсибилизации к различным антигенам, особенно микробного и грибкового происхождения, в генезе инфекционновоспалительных процессов в слизистой оболочке дыхательных путей.
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О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Е.Е. ЯМПОЛЬСКАЯ, В.И. ШМАТКО, Т.В. ПОЧУЕВА
(КИЕВ, ХАРЬКОВ; УКРАИНА)
ФАКТОРЫ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА В РОТОГЛОТОЧНОМ СЕКРЕТЕ
ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ В СОЧЕТАНИИ
С РАСПРОСТРАНЕННЫМ КАРИЕСОМ
Исследования ряда авторов свидетельствуют о том, что при наличии иммунологической
недостаточности, особенно обусловленной снижением уровня местного иммунитета, достоверно чаще встречаются заболевания зубодесневой
системы (О.Ф. Мельников и соавт., 1999, 2002;
В.В. Кищук, 2001; В.Н. Верес, 2002). Исследования В.И. Шматко (1988), проведенные у больных пародонтитом, показывают, что у 68% обследованных было выявлено отсутствие небных
или глоточной миндалин. На связь хронического тонзиллита и аденоидита с развитием кариеса
зубов у детей указывали и другие авторы (О.И.
Тирса, 2004; Breng e.a., 2006). Особое внимание
на сегодня уделяется факторам врожденного
иммунитета, которые являются первой линией
защиты и во многом определяют характер течения воспалительных процессов (А.Е. Абатуров,
2010; О.Ф. Мельников и соавт., 2013).
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

Целью работы было определение факторов врожденного иммунитета (ФВИ) в ротоглоточном секрете больных хроническим тонзиллитом декомпенсированной и компенсированной форм при наличии распространенного кариеса с индексом КПУ-8-12. Исследования проведены в стадии ремиссии заболеваний, возраст
обследуемых был в пределах 5-12 лет, в каждой
группе (по форме тонзиллита) было по 9 человек и 11 практически здоровых детей были контрольной группой. Кроме того было обследовано 10 человек с наличием выраженного кариеса
без признаков хронического тонзиллита. Ротоглоточный секрет получали натощак без стимуляции слюноотделения как это рекомендовано
методическими рекомендациями Института
отоларингологии. В нем определяли содержание
α и γ-интерферонов, дефензина-β, лактоферрина, лизоцима и макрофагального белка MIP-1b
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иммуноферментный метод и наборы реактивов
фирм, Цитокин (РФ), Hucalt-Biotech (Нидерланды), Assauro (США).
Исследования показали, что содержание
исследованных ФВИ было более низким у больных с ХТ и кариесом, чем в группе с кариесом
без тонзиллита и в контрольной группе и не зависело от клинической формы тонзиллита. Осо-

бенно значимыми были отклонения в содержании интерферонов и дефензина-β. Полученные
данные свидетельствуют, что выявленные отклонения обусловлены наличием хронического тонзиллита, а не наличием кариозного процесса и
процесс иммунореабилитации врожденных факторов резистентности в большей степени связан с
эффективной консервативной терапией ХТ.

© О.Ф. Мельников, Е.Е. Ямпольская, В.И. Шматко, Т.В. Почуева, 2014

В.В. МЕЛЬНИЧУК, І.О. БІЛЬ, О.П. МЕУШ, Б.І. ШЕВАГА
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ЧОРТКІВ, МОНАСТИРИСЬК, ЧЕРНІВЦІ; УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ
З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ АКСЕФ 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 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 застосовували Аксеф 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 вводився Аксеф, та контрольну (10), які
лікувались за традиційною схемою. Групи були
співставлені за віком і перебігом захворювання.
Аксеф призначався в таблетках згідно інструкції: (250 мг) 2 рази на добу після їжі.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми
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(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, 90 %
хворих, що приймали Аксеф, 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 Аксеф всіма дітьми переносився
добре, алергійних реакцій та інших побічних
ефектів не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування антибіотика
Аксеф в лікуванні дітей на гострий гнійний верхньощелепний синусит підвищує ефективність
терапії пацієнтів з цією патологією. Отримані
результати дають підставу рекомендувати АкЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

сеф для лікування дітей, хворих на гострий
гнійний верхньощелепний синусит, як антибактерійний засіб. Аксеф може поповнити арсенал

середників загальної дії, що використовуються в
лікуванні гострого гнійного верхньощелепного
синуситу у дітей.

© В.В. Мельничук, І.О. Біль, О.П. Меуш, Б.І. Шевага, 2014

Ю.В. МІНІН, А.Ф. КАРАСЬ, Е.Г. ДЕРЯБІНА, Т.І. КУЧЕРЕНКО, С.В. ТИМЧЕНКО, Г.А. КАРАСЬ
(КИЇВ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ММСК
З ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ ПРИ АТРОФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Не зважаючи на зростання кількості відповідних фармакологічних та біологічних засобів, різноманітних фізичних методів терапії,
лікування хронічних атрофічних запалень слизової оболонки (СО) верхніх дихальних шляхів
(ВДШ) залишається актуальною проблемою
сучасної оториноларингології. Вплив чисельних
етіологічних факторів, складність патогенетичних механізмів розвитку атрофічних процесів
ВДШ та недостатня ефективність існуючої терапії зумовлюють потребу удосконалення комплексу існуючих лікувальних заходів шляхом
запровадження в практику інноваційних технологій клітинної терапії.
Останнім часом напрямок багатьох відновлювальних методів лікування при атрофічних змінах тканин організму людини все більше
орієнтований на раціональне використання наукових здобутків сучасної регенераційної медицини.
На часі активно дискутується можливість
використання мультипотентних мезенхімальних
стромальних клітин (ММСК) з метою стимулювання відновних процесів в організмі людини як
на місцевому, так і системному рівнях.
У світовій практиці вже існують певні
напрацювання в галузі клітинної інженерії щодо
запровадження трансплантації гематопоетичних
стовбурових клітин при усуненні наявних дефектів тканин ВДШ. Як відомо, даний напрямок
об’єднує клітинні технології по створенню живих еквівалентів тканин in vitro з подальшою їх
трансплантацією in vivo.
В той же час, використання аутологічного клітинного матеріалу у вигляді ММСК, культивованих із власної жирової тканини людини,
дозволить відмовитися від гетеро- та алотрансплантацій, пов’язаних із вирішенням проблем
гістосумісності, зніме відповідні етичні та юридичні питання, а також нівелює ризик ятрогенного інфікування хворих в процесі лікування.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

Однак відомо, що використання ММСК,
виділених із ліпоаспірату для подальшої аутотрансплантації, потребує попередньої ретельної
оцінки функціонального стану самих “стовбурових клітин – Stem Cells” в процесі їх мультиплікації поза організмом відповідно існуючим
міжнародним критеріям.
Зважаючи на важливість даної проблеми,
в рамках виконаної нами науково-дослідної роботи було проведено удосконалення та застосування на практиці адаптованої методики отримання ММСК з жирової тканини людини, були
досліджені особливості їх мультиплікації, вивчені порівняльні характеристики мультиплікованих стромальних клітин за існуючими стандартними, а також новими оригінальними методиками.
В результаті удосконалення поширеного
на часі методу отримання ММСК з жирової тканини людини відчутно скоротився час обробки
ліпоаспірату. Виділені мезенхімальні клітини
проходили усього 2 пасажі і були охарактеризовані за стандартними для ММСК маркерами. В
результаті проведених досліджень з людського
ліпоаспірату була отримана достатня для подальшого використання у запланованому експерименті кількість клітин, які за морфологією та
за експресією відповідних поверхневих маркерів
повністю відповідали характеристикам стовбурових клітин із жирової тканини – ASCs. Зазначений етап наукової роботи був проведений на
базі ДУ “Інститут генетичної та регенеративної
медицини НАМН України”.
Окремий розділ роботи був присвячений
експерименту, проведеному на належній кількості піддослідних мишей та щурів, після відтворення у них моделей атрофічного риніту різної
етіології з подальшим застосуванням ММСК із
жирової тканини людини.
Метою першого етапу досліджень було
клініко-морфологічне вивчення в експерименті
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змін слизової оболонки (СО) ВДШ мишей з атрофією інфекційного ґенезу, індукованою використанням культури Pasteurella multocida.
Через 1 місяць при морфологічному дослідженні порожнини носа усіх піддослідних
мишей констатувалося відчутне стоншення СО з
явищами вираженої атрофії та наявністю слизу
зі злущеними клітинами на поверхні. На підтвердження атрофічних змін ВДШ інфекційного
ґенезу в цей же період поряд з деструктивнодистрофічними та атрофічними ознаками в СО
аналогічні зміни мали місце і в хрящі носової
перетинки тварин.
Для вивчення в динаміці змін морфологічної характеристики СО піддослідних тварин
після введення у хвостову вену 1 млн. культивованих in vitro ММСК із жирової тканини людини, останні виводилися з експерименту через 14,
30 та 60 днів.
Результати динамічного клінічного спостереження за піддослідними мишами свідчили
про позитивний вплив запровадженого введення
ММСК з жирової тканини людини на загальний
стан та слизову оболонку ВДШ експериментальних тварин.
В групі мишей через 2 місяці після введення ММСК з жирової тканини людини констатувалися переконливі ознаки відновлення
морфологічної характеристики СО носа, наразі
миготливого епітелію та келихоподібних клітин.
Друга частина експериментальної роботи
мала на меті відтворення моделі атрофії слизової оболонки ВДШ у самців щурів Wistar шля-

хом закапування протягом 6 місяців в ніс тварин
розчину флогогену на фоні імуносупресії циклофосфаном. По тому, половині піддослідних
тварин внутрішньовенно вводили по 0,1 мл клітинної суспензії ММСК з жирової тканини людини.
При клінічному спостереженні за тваринами звертали увагу на зовнішній вигляд, стан
присінку порожнини носа та СО глотки. Виявлені особливості ВДШ були оброблені з застосуванням пакету програмного забезпечення для
біометричних досліджень.
В результаті проведення відповідних
морфологічних досліджень було підтверджено,
що методика моделювання хронічного запального процесу в носовій порожнині щурів шляхом контактної дії флогогену впродовж 6 місяців на фоні одноразової імуносупресії циклофосфаном призводить до розвитку атрофічного
риніту.
При клінічному спостереженні за тваринами з індукованим атрофічним ринітом вже
через 1 місяць після введення ММСК констатувалося достовірне поліпшення загального стану,
зовнішнього вигляду тварин та стану СО ВДШ.
Таким чином, узагальнені результати
проведених досліджень біологічних властивостей культивованих ММСК із жирової тканини
людини у подальшому можуть сприяти розробці
протоколів по кількісному застосуванню мультиплікованих різновидів мезенхімальних клітин,
які стануть корисними при практичному впровадженні методів клітинної терапії.

© Ю.В. Мінін, А.Ф. Карась, Е.Г. Дерябіна, Т.І. Кучеренко, С.В. Тимченко, Г.А. Карась, 2014

Ю.В. МІНІН, А.Ф. КАРАСЬ, Г.А. КАРАСЬ, Т.І. КУЧЕРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПРИ ПОСТІНФЕКЦІЙНОМУ
АТРОФІЧНОМУ РИНІТІ У ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН
Загальновідомо, що експериментальне
моделювання патологічних процесів на піддослідних тваринах відіграє велику роль у вивченні
механізмів розвитку різноманітних захворювань.
Одні із перших спроб створення експериментальних моделей окремих патологічних станів у лабораторних тварин належать Haller
(1708-1777). В подальшому експериментальний
метод набув особливо широкого розповсюдження у вивченні інфекційної патології. Відтворення інших захворювань людства в експерименті припадає на ХХ сторіччя. Завдяки прогре-
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су молекулярної біології з початку поточного
десятиріччя спостерігається тенденція ширшого
використання експериментального моделювання на тваринах. На часі практично усі дослідження в сучасній медичній практиці пов’язані з
експериментальною складовою.
Останнім часом стратегія вивчення можливостей та ефективності сучасних методів лікування атрофічних станів слизової оболонки
(СО) верхніх дихальних шляхів (ВДШ) спрямована на використання досягнень регенераційної
медицини. Застосування стовбурових клітин у
медичній практиці набуло особливо великого
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

значення, що є переконливим доказом реальних
перспектив клітинних технологій в галузі оториноларингології. Оскільки дійсні причини атрофічних станів слизової оболонки ВДШ ще
далекі від повного розуміння, виникає потреба
експериментальних розробок у цьому напрямку
с подальшим впровадженням в клінічну практику нових сучасних методів дослідження та лікування.
Мотивацією розробки інфекційної моделі
атрофічного риніту стали напрацювання Jordan
R.W. (2004) по відтворенню атрофічного риніту
в умовах експерименту.
Відомо, що негативна дія шкідливих інфекційних чинників може порушувати рівновагу захисних механізмів СО порожнини носа і
викликати незворотні зміни у поверхневому
прошарку тканин усього респіраторного тракту.
Для створення моделі атрофії слизової
оболонки порожнини носа у експериментальних
тварин нами були використані культури мікроорганізмів роду Pasteurella multocida. Типовий
представник роду патогенних пастерелл –
Pasteurella multocida є комплексним видом бактерії, що поєднує декілька близьких серологічних штамів і являє собою короткі овоїдні нерухомі палички, що утворюють капсулу. Зазвичай
паразитують в носовій частині глотки багатьох
видів теплокровних тварин. Пастерелли здатні
викликати епізоотії геморагічних септицемій у
жуйних тварин та атрофічні риніти у поросят. У
людей захворювання, спровоковані пастереллами, виникають дуже рідко. Це можуть бути флегмони і абсцеси при укусах хворих тварин, ентерит при застосуванні в їжу інфікованого
м’яса, зрідка – пневмонія.
Перший етап даної науково-дослідної роботи був проведений на базі Інституту ветеринарної медицини НААН України в м. Києві і
полягав у відтворенні моделі атрофічного риніту на мишах в умовах експерименту. Задля цієї
мети було обрано три патогенні ліофелізовані
штами Pasteurella multocida. В експерименті використовували культуру з концентрацією 1 млрд
колонієутворюючих одиниць (КУО) в мл робочого розчину.
Для проведення досліджень відібрали 50
здорових мишей віком 1,5-2 тижні вагою 10-12
г. Відібраних для досліду мишей розмістили по
групах в окремих клітках, в окремому приміщенні. Всього було сформовано дві групи мишей – одна дослідна з 40 тварин та контрольна
інтактна з 10 мишей. Як підготовчий захід, на
початку експерименту кожній з 40 мишей дослідної групи інтраназально вводили 10 мкл 1%
розчину оцтової кислоти двічі – за 24 та 6 годин
до зараження. Для інфікування мишей ліофіліЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

зована бульйонна культура кожного з трьох патогенних штамів Pasteurella multocida об’ємом 1
см³ розчинялась в 1 см³ фізіологічного розчину.
При отриманні робочого розведення використовували однакові кількості культури кожного
штаму. Після ретельного перемішування розчинена культура розводилася за стандартом каламутності по МАКФарланду до вмісту 1 млрд
КУО в 1 см³ робочого розчину.
Інфікування 40 мишей проводили, інокулюванням інтраназально по 10 мкл культури
Pasteurella multocida, що попередньо готувалася
згідно наведеної методики. Після зараження патогенної культурою усі піддослідні тварини перебували під щоденним клінічним спостереженням. Фіксувалися їх активність рухливість,
характер дихання, харчування, вага та зовнішні
зміни.
При клінічному спостереженні за тваринами через 14 днів після їх зараження звертали
на себе увагу деяка млявість та уповільнення
рухів усіх наявних мишей, поганий апетит та
накопичення слизово-гнійних або слизовокров’янистих виділень біля присінку носа, блідий колір та помітна сухість слизової оболонки
глотки під час огляду.
Для морфологічної оцінки відтворення
атрофічного процесу миші виводились з експерименту через 14 та 30 днів від його початку.
Основна увага при верифікації змін у слизовій
оболонці (СО) за умов моделювання атрофічного риніту інфекційного ґенезу зосереджувалася
на стані респіраторної частини порожнини носа,
що відіграє важливу роль в забезпеченні дихальної функцій організму в цілому. При морфологічному досліджені СО піддослідних мишей
через 14 днів після їх інфікування виявлялися
значні деструктивно-дистрофічні зміни епітеліоцитів з явищами десквамації та метаплазії епітеліального покрову, наявність крововиливів,
деяке стоншення сполучнотканинної власної
пластинки СО порожнини носа у поєднанні зі
зменшенням кількості мукозальних клітин.
На четвертому тижні після зараження
усім мишам піддослідної групи, незалежно від
їх стану, було запроваджене парентеральне
профілактичне введення антибіотика “Енрофлоксацин” в дозі 20 мг на 0,12 мл розчину два рази
на день, протягом трьох днів. На цей час переважна більшість піддослідних тварин мала наявні ознаки слабкості, обмеженої рухливості,
утруднення носового дихання, внаслідок накопичення густого гнійного слизу та кірок на рівні
присінку носа. Візуальні ознаки сухості СО глотки, констатовані під час огляду, також відчутно
зросли через місяць після зараження. Усі тварини виглядали млявими, адинамічними, погано
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харчувалися, помітно відрізнялися від контрольної групи. Середня вага мишей піддослідної
групи відповідала (12,8±0,5) гр. Натомість вага
інтактних тварин контрольної групи в цей час
дорівнювала (16,6±0,7) гр.
При морфологічному досліджені СО порожнини носа піддослідних мишей через 1 місяць від початку експерименту відмічалося зникнення келихоподібних і війчастих клітин, метаплазія епітелію у поєднанні з вираженим зменшенням залозистих утворень, явищами фібротизації у власній пластинці та загальним потоншенням СО порожнини носа, що переконливо
свідчило про розвиток атрофічного процесу.
Аналіз наведених клінічних спостережень за піддослідними тваринами підтвердив
загальнотоксичну дію обраних патогенних штамів Pasteurella multocida та подальший розвиток
патологічного процесу у слизовій оболонці
ВДШ експериментальних мишей, який у перші
14 днів мав характер інфекційного запалення. В
той же час, тенденція збільшення слизово-

гнійних накопичень у вигляді кірок біля присінку носа, що сприяли утрудненню носового дихання, та посилення проявів сухості СО ВДШ
вже через 1 місяць після зараження переконливо
свідчили на користь розвитку явищ атрофії.
Вивчення даних морфологічних досліджень у співставленні з результатами клінічних
спостережень дало змогу відмітити їх повну відповідність.
Таким чином, результати проведених клініко-морфологічних досліджень свідчать про те,
що інфікування лабораторних мишей шляхом
запровадженої інтраназальної інокуляції трьох
патогенних штамів Pasteurella multocida призводить до розвитку атрофічних змін СО порожнини носа, які підтверджені морфологічно через 1
місяць після інфікування.
Отримана модель атрофії СО порожнини
носа може бути використана для розробки та
випробування та оцінки ефективності методів
лікування хворих з атрофічними станами СО
верхніх дихальних шляхів.

© Ю.В. Мінін, А.Ф. Карась, Г.А. Карась, Т.І. Кучеренко, 2014

М.В. МОРОЗОВА, Ф.А. СЫРОЕЖКИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
МЕТОД МАСКИРОВКИ СОСЕДНИХ ЧАСТОТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ УШНОГО ШУМА
Субъективный ушной шум является тягостным симптомом, который способен значительно ухудшить как слуховую функцию, так и
общее состояние, что приводит не только к
снижению качества жизни, но и, в ряде случаев,
к инвалидизации пациентов. Лечение ушного
шума по-прежнему остается трудноразрешимой
проблемой современной отоларингологии. За
последнее время предложено значительное количество методов его купирования, однако, как
показывает клиническая практика, эффективность применяющихся методик остается на низком уровне. Лечение ушного шума затрудняется
ещё и тем, что часто он является симптомом
общих заболеваний таких как гипертоническая
болезнь, атеросклероз, шейный остеохондроз,
сахарный диабет, уремия и др. Кроме того использование многих методик неприемлемо в
случаях, когда тиннитус является лишь последствием перенесенного в прошлом заболевания
(инфекций, менингита, механической или звуковой травмы и др).
Нами предлагается проводить маскировку
ушного шума узкополосным шумом одновременно с транслингвальной стимуляцией. При
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этом на язык пациента устанавливается пластина
транслингвального
электростимулятора
“Pons”. Интенсивность стимулов определяется
руководствуясь субъективными ощущениями
пациента до появления лёгкого покалывания на
языке. В воздушные наушники аудиометра подаётся узкополосный шум, несущая частота которого подбирается так, чтобы она граничила с
основной частотой тиннитуса пациента и заглушала его. Курс состоит из 2 процедур ежедневно, по 20 минут каждая, в течение десяти
дней.
Указанным методом пролечено 4 пациента в возрасте от 38 до 72 лет, страдающих по
поводу ушного шума,которые не получили положительного эффекта после лечения традиционными методами. Двое пациентов с острой
сенсоневральной тугоухостью, получавшие курс
вазоактивной и нейротропной терапии и двое –
со смешанной тугоухостью, при тимпанотомии
у которых не выявлены какие-либо выраженные
изменения. Все пациенты после проведения
курса процедур субъективно отмечали прекращение или уменьшение интенсивности тиннитуса.
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Таким образом, полученные нами предварительные данные показывают, что маскировка
ушного шума совместно с транслингвальной элек-

тростимуляцией является безопасным неинвазивным методом, эффективность которого сравнима
и даже выше применяемых методов лечения.

© М.В. Морозова, Ф.А. Сыроежкин, 2014

А.М. НЕВІРКОВЕЦЬ, Т.В. ПРОЦЬ, Л.А. ЧОРТКІВСЬКА, Б.І. ШЕВАГА
(РІВНЕ, ДУБЛЯНИ, ЧОРТКІВ, ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО РИНІТУ
З ЗАСТОСУВАННЯМ СПРЕЮ НАЗАЛЬНОГО МАРИМЕР 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 спрею назального Маример в якості
місцевої терапії гострого катарального риніту
(другої стадії) у дорослих.
Під нашим спостереженням з жовтня 2012
по червень 2013 рр. знаходилось 40 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
(20). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Хворі основної групи отримували спрей назальний Маример і загальноприйняте лікування, контрольної – тільки загальноприйняте лікування. Спрей назальний Маример призначався згідно інструкції: по 3 вприскування 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, 19 – на відновлення, 1 – 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 спрею назального 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 спрей назальний Маример є ефективним препаратом в
місцевому лікуванні гострого катарального риніту (другої стадії) у дорослих. На підставі одержаних даних застосування спрею назального
Маример у місцевому лікуванні гострого катарального риніту (другої стадії) можна рекомендувати для впровадження в клінічну практику
при місцевому лікуванні даної патології порожнини носа у дорослих.

© А.М. Невірковець, Т.В. Проць, Л.А. Чортківська, Б.І. Шевага, 2014

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

119

П.В. НЕЧИПОРЕНКО, М.И. СИТУХО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ХИРУРГИЯ ХОЛЕСТЕАТОМЫ СРЕДНЕГО УХА
С ОБЛИТЕРАЦИЕЙ ПОЛОСТЕЙ АТТИКА И АНТРУМА
Реконструкция стенки слухового прохода
выполняется после мастоидэктомии с частичным сохранением или удалением стенок. Как
известно, после аттикоантротомии с удалением
стенки отсутствует вся задняя часть слухового
прохода. Может возникнуть необходимость в ее
частичной или полной реконструкции. При реконструкции стенки аттика и задней стенки слухового прохода может использоваться аутогенный хрящ (Heermann, 1992). При полной реконструкции слухового прохода мастоидальная полость может вентилироваться или облитерироваться. В свою очередь, облитерация может
быть частичной, а оставшаяся часть полости
будет вентилироваться. Для облитерации применяются как мягкотканые, так и твердые аутогенные материалы. Хрящ козелка или ушной
раковины используется для частичной облитерации отделов полости супралабиринтного пространства аттика, или перилабиринтной области. Отдельной облитерации хрящевой тканью
может быть подвергнута верхушка сосцевидного отростка или глубокий синодуральный угол
(М.Tos, 2004).
Целью нашей работы являлась оценка
морфологических и функциональных результатов применения аутохряща из ушной раковины
и козелка при тимпанопластике с облитерацией
антрума и аттика.
Материалы и методы. На протяжении
2008-2013гг в ЛОР-клинике ИНВХ нами наблюдалось 72 пациента с хроническим гнойным холестеатомным средним отитом, которым выполнены санирующие операции с облитерацией
аттика и антрума. Мужчин было 39 (54,2%),
женщин - 33 (45,8%), средний возраст составил
34,7 года. Метод заключается в удалении латеральной стенки аттика и задней стенки наружного слухового прохода по ходу распространения холестеатомы и основан на принципе облитерации аттика и антрума с восстановлением
задней стенки слухового прохода, аэрации барабанной полости и реконструкции оссикулярной
системы. Вариант не относится ни к технике

сохранения, ни к технике удаления задней костной стенки наружного слухового прохода. Для
формирования большой тимпанальной полости
сохраняли костный мостик в качестве опоры для
тимпанальной мембраны.
Для облитерации полостей аттика и антрума применяли надхрящнично-хрящевой аутотрансплантат козелка и ушной раковины.
Операции выполняли заушным доступом. Аттик
тотально или частично облитерировали полосками хряща и костной стружкой с целью приподнимания его медиальной стенки до уровня
мостика. Это необходимо для поддержки тимпанальной мембраны, что дает возможность получить высокую барабанную полость и большую площадь вибрирующей мембраны. Полость антрума заполняли хрящевыми пластинками и костной стружкой. На завершающем
этапе кожу слухового прохода возвращали на
место.
Полученные результаты и их обсуждение. Сроки наблюдения пациентов до 5 лет. В
течение 2 лет ретракция тимпанальной мембраны разной степени выраженности возникла у 8
(11,1%) пациентов, вторичная перфорация тимпанальной мембраны - у 6 (8,3%), увеличение
объема послеоперационной полости - у 4 (5,5%).
На частотах 0,25; 0,5; 1; 2 и 4 кГц средний порог
костной проводимости (КП) до операции составлял 14,5 дБ, воздушной проводимости
(ВП) - 43,9 дБ, костно-воздушного интервала (КВИ) - 31,8 дБ. После операции средние
пороги составили: КП - 14,3 дБ, ВП - 21,2 дБ и
КВИ - 11,4 дБ.
Выводы. Использование надхрящничнохрящевого аутотрансплантата ушной раковины
и козелка при тимпанопластике с реконструкцией задней стенки слухового прохода и облитерацией аттика и антрума позволяет добиться
стойких морфологических результатов. Достоверное понижение порогов ВП (р < 0,05) и сокращение величины КВИ (р < 0,01) позволяет
достичь улучшения разборчивости речи по воздушному проведению.

© П.В. Нечипоренко, М.И. Ситухо, 2014
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П.В. НЕЧИПОРЕНКО, М.И. СИТУХО, В.В. ДОЛЖЕНКО (ДОНЕЦК, МАРИУПОЛЬ)
РОЛЬ ВИДЕОНИСТАГМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА
Видеонистагмография (ВНГ) – современный неивазивный высокоточный метод исследования вестибулярной функции. В большинстве центров по диагностике и лечению головокружений ВНГ считается первым и важным
этапом в инструментальном обследовании пациента с нарушениями равновесия. ВНГ наиболее точно позволяет локализовать вестибулярные нарушения. Клиническое применение
включает подозрение на периферическую вестибулярную гипофункцию, расстройства глазодвигательного контроля, болезнь Меньера, доброкачественное пароксизмальное позиционное
головокружение, мигрень-ассоциированное головокружение.
При проведении ВНГ производится запись движений глаз и анализ вестибулоокулярного рефлекса, а также саккад, плавного слежения, оптокинетической и фиксационной визуальных систем. Движения глаз фиксируются
высокоскоростной камерой в непрозрачной маске при инфракрасной подсветке. ВНГ позволяет
фиксировать движения глаз с точностью до 0,5
градуса, позволяет регистрировать торсионные
движения глаз.
Целью нашего исследования являлась
оценка результатов ВНГ при первичном обследовании пациентов с возможной и вероятной
болезнью Меньера.

Материал и методы. Нами проведен анализ показателей битермальных калорических тестов при проведении ВНГ у 10 пациентов (7 женщин, 3 мужчины) с вероятной и возможной болезнью Меньера (в соответствии с критериями Американской Академии Отоларингологии – хирургии головы и шеи, 1995г.). Средний возраст пациентов составил 55,9 лет. Исследование выполняли
в модификации по Холпайку с помощью видеонистагмографа Interacoustics VN415 (Дания). Оценивали показатели средней скорости медленного
компонента нистагма (ASPV) для каждого теста,
общей скорости медленного компонента нистагма
(TSPV), одностронней гипофункции лабиринта,
асимметрии по направлению.
Результаты и обсуждение. У 7 пациентов (70%) выявлены отклонения показателей
битермальных калорических тестов от нормальных, у 6 из них – односторонняя вестибулярная
гипофункция, у одной пациентки – двусторонняя вестибулярная гипофункция.
Выводы. При диагностике болезни
Меньера видеонистагмография является ценным
методом для дифференциальной диагностики с
центральными вестибулярными расстройствами,
локализации «причинного уха» при двустороннем поражении, для подтверждения отсутствия
контралатеральной вестибулярной дисфункции
при планировании аблятивных вмешательств.

© П.В. Нечипоренко, М.И. Ситухо, В.В. Долженко, 2014

В.В. НІКОЛОВ, О.П. МЕУШ, І.Я. ВІВЧАР, І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ, І.В. ШЕВАГА (ТЕРНОПІЛЬ,
МОНАСТИРИСЬК, КОПИЧИНЦІ, БУЧАЧ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ МІКОФІНУ У МІСЦЕВОМУ ЛІКУВАННІ ГРИБКОВОГО
УРАЖЕННЯ ШКІРИ ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ У ДІТЕЙ
Грибкове ураження шкіри зовнішнього
слухового ходу спостерігається доволі часто.
Для лікування даної патології використовуються різні середники місцевої і загальної дії. Одним з таких предметів місцевої дії є Мікофін
(Тербінафін). Виробник: фірма «Nobel» (Туреччина). На фармацевтичному ринку України він
з’явився в останні роки. Ми застосували Мікофін у вигляді 1% крему 12 дітям, хворим на грибкове ураження шкіри зовнішнього слухового
ходу, віком від 14 до 18 років з давністю захворювання від 5 міс до 2 років. Лікування полягало у нанесенні крему Мікофін на шкіру зовнішЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

нього слухового ходу 1 раз на добу протягом 2
тижнів. Ефективність терапії контролювалась
після 2 і 4 тижнів лікування. Отримано наступні
результати.
Зникнення симптомів захворювання уже
відмічалось дітьми протягом першого тижня
лікування. До кінця другого тижня терапії у 10
дітей відмічалось клінічне одужання. У решти 2
пацієнтів відмічалось клінічне покращення (залишились скарги на незначний свербіж у зовнішньому слуховому ході, хоча шкіра не мала
проявів грибкового ураження). Такі ж результати спостерігались до кінця четвертого тижня
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лікування. Мікофін у всіх дітей переносився
добре, алергійних реакцій та інших побічних
ефектів не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, наші спостереження показали виражену ефективність 1% крему Мікофін
при грибковому ураженні зовнішнього слухового ходу: у переважної більшості дітей після дво-

тижневого курсу лікування настало одужання.
На підставі отриманих результатів можна рекомендувати 1% крем Мікофін для терапії дітей,
що страждають грибковим ураженням шкіри
зовнішнього слухового ходу. 1% крем Мікофін
може поповнити арсенал засобів місцевої дії для
лікування цього захворювання у дітей.

© В.В. Ніколов, О.П. Меуш, І.Я. Вівчар, І.В. Войнаровський, І.В. Шевага, 2014

В.В. НІКОЛОВ, В.І. ОМЕЛЯШ, А.В. ХАБАРОВ, М.І. ГЕРАСИМЮК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ГНІЙНОГО ОТИТУ В ДОПЕРФОРАТИВНІЙ
СТАДІЇ У ДІТЕЙ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРТУ АКСЕФ
Гострий середній гнійний отит у дітей зустрічається дуже часто. За даними літератури
(М.Я. Козлов, 1986), це захворювання складає
25-40 % усіх захворювань вуха. У дітей найчастіше збудниками гострого середнього гнійного
отиту є стрептококи, пневмококи, а особливо
стафілококи, грамнегативні палички (синьогнійна, кишкова, протей тощо). Розрізняють наступні шляхи проникнення патогенних мікроорганізмів в порожнину середнього вуха у дітей:
ринотубарний; гематогенний; травматичний;
ретроградний. У перебігу гострого середнього
гнійного отиту у дітей, як і у дорослих, виділяють 3 стадії: доперфоративну; перфоративну;
репаративну або зворотнього розвитку (одужання). Для лікування гострого середнього гнійного
отиту запропоновано велику кількість різних
середників загальної і місцевої дії. 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 середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дітей. Під нашим спостереженням за період з 2010 по 2013 рр. знаходилось 20
дітей на гострий середній гнійний отит віком від
14 до 18 років. Діти були розподілені на дві групи: основну і контрольну. В основну групу входило 10 дітей, в контрольну – також 10. Групи
були співставлені за віком і перебігом захворювання. Дітям основної групи призначали Аксеф і
загальноприйняте лікування. Діти контрольної
групи отримували тільки загальноприйняте лікування. Аксеф призначався в таблетках згідно
інструкції по 250 мг на добу після їжі. Лікуван-
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ня проводилось протягом 7 днів. В комплексне
лікування входили карболгліцеринові краплі у
зовнішній слуховий хід (протягом 3 днів) та судинозвужувальні краплі в ніс.
Критеріями оцінки ефективності лікування
були: суб’єктивна оцінка терапії дітьми (вплив на
закладання вуха, вплив на шум у вусі, вплив на
погіршення слуху, вплив на біль у вусі (на 5-6-й
день лікування), отоскопічна картина (стан барабанної перетинки), показники температури тіла,
показники тональної аудіометрії). При аналізі
результатів лікування відзначено більш інтенсивний регрес симптомів отиту у дітей основної
групи. Так, всі діти з цієї групи відзначали зникнення закладання у вусі, зникнення шуму у вусі,
покращення слуху, 90 % - зникнення, 10 % - зменшення болю у вусі (на 4-5-й день лікування). В
контрольній групі ці показники були значно нижчими. Покращення отоскопічної картини відмічено на 4-5-й день лікування у 90 % дітей. Гіперемія барабанної перетинки у них була відсутня.
В контрольній групі покращення отоскопічної
картини відмічалось на 4-5-й день лікування у 80
% дітей. Температура тіла на 4-5-й день лікування нормалізувалась у всіх дітей основної групи. В
контрольній групі нормалізація температури тіла
на 4-5-й день лікування настала у 80 % дітей.
Зменшення кістково-повітряного інтервалу на
тональній аудіограмі на 4-5-й день лікування настало у 90 % дітей основної групи; в контрольній
групі зменшення кістково-повітряного інтервалу
на тональній аудіограмі відмічалось у 80 % дітей.
Стерпність препарату Аксеф у всіх дітей була
доброю, алергійних реакцій та інших небажаних
ефектів не спостерігалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування препарату Аксеф в лікуванні дітей на гострий середній гнійний
отит в доперфоративній стадії підвищує ефективність терапії дітей з даною патологією. На підставі отриманих даних можна рекомендувати преЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

парат Аксеф для лікування гострого середнього
гнійного отиту в доперфоративній стадії у дітей
як антимікробний засіб. Аксеф може поповнити

арсенал засобів загальної дії, що використовуються в терапії гострого середнього гнійного
отиту в доперфоративній стадії у дітей.

© В.В. Ніколов, В.І. Омеляш, А.В. Хабаров, М.І. Герасимюк, 2014

М.И. НИКУЛИН, И.М. НИКУЛИН (ЗАПОРОЖЬЕ)
ОСНОВНЫЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
ГРАНУЛЕМАТОЗА ВЕГЕНЕРА
Одной из задач при подготовке врачей
интернов на кафедре оториноларингологии
ЗГМУ является формирование чётких клиникодиагностических критериев постановки диагноза того или иного лор заболевания. Особенно
это касается пациентов с достаточно редко
встречающейся патологией.
К таким заболеваниям относится системный васкулит гранулематоз Вегенера (ГВ), проявление которого, в большинстве случаев, начинается с назальной симптоматики.
Процесс обычно имеет характер быстро
протекающего сепсиса, но может длиться и несколько лет, как правило, заканчиваясь смертью
больных. Этиология заболевания неизвестна. В
основе патогенеза лежат иммуно-патологические изменения, связанные с аллергическими
реакциями немедленного и замедленного типа.
Аллергизации организма могут способствовать:
гиперинсоляция, проникающая радиация, промышленная пыль, очаговая инфекция, вакцинация, беременность, длительный прием лекарственных препаратов особенно антибиотиков.
Во всех этих случаях плацдармом иммунологических реакций оказывается основное
вещество соединительной ткани стенки сосудов,
которая проявляется ее фибриноидной дегенерацией.
В клиническом течении ГВ принято выделять 4 стадии:
1) Риногенную, характеризующуюся гранулематозно-некротическим воспалением верхних дыхательных путей.
2) Пульмональную – хронический гранулематозноульцерозный трахеобронхит и пульмонит.
3) Генерализованную, с поражением ряда
органов и в первую очередь почек.
4) Терминальную – с развитием почечной
или легочно-сердечной недостаточности.
Учитывая системный характер и полиморфность признаков диагноз ГВ не всегда

прост. Лор врачам нужно помнить, что особенно
важна ранняя диагностика ГВ. Поэтому необходимо обращать внимание на характерные начальные признаки заболевания:
1) изменения всегда начинаются со слизистой оболочки носа с дальнейшим распространением на глотку, гортань, слизистую оболочку
полости рта;
2) типичны жалобы на сухость в носу, затруднение носового дыхания, носовые кровотечения;
3) при отсутствии язвенно-некротических
изменений слизистых оболочек следует обращать внимание на выраженную атрофию слизистых оболочек верхних дыхательных путей;
4) при неосложненных синуситах гнойное
содержимое при пункции верхнечелюстной пазухи не получают.
К общим признакам относится лихорадка,
которая свойственна всем больным ГВ. Она характерна и для локального поражения верхних
дыхательных путей и для генерализованной
стадии болезни. Чаще это постоянная высокая
лихорадка с отсутствием эффекта от применения антибиотиков.
Важное значение для диагностики ГВ
имеет определение антинейтрофильных цитоплазматических антител (АНЦА), которые обнаруживаются у 50-90% больных. Типичным
гистологическим признаком является обнаружение в биоптате гигантоклеточных гранулем в
сочетании с васкулитом.
В заключение следует отметить, что знание основных клинических признаков ГВ позволит врачу оториноларингологу провести диф.
диагностику данного заболевания со специфическими гранулематозами, грибковыми заболеваниями, с другими системными васкулитами,
злокачественными новообразованиями верхних
дыхательных путей, легких и почек, своевременно поставить диагноз и назначить адекватную терапию.

© М.И. Никулин, И.М. Никулин, 2014
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Т.М. ОСАДЧА, А.А. ЛАЙКО, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО, Л.А. ШУХ (КИЇВ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ТА ФОНАЦІЙНОГО
ДИХАННЯ У ДІТЕЙ ПІСЛЯ ПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ГОРТАНІ
Органічні захворювання гортані у дітей є
причиною не лише порушення вокальної функції гортані, а й дихальної.
Метою нашого дослідження було оцінити
прохідність гортані вище трахеостоми та стан
фонаційного дихання у дітей з ХРСГ (хронічний
рубцевий стеноз гортані) після оперативних
втручань на гортані. В обстеженні приймали
участь діти від 3-18 років.
Під нашим спостереженням за останні 6
років знаходилось 37 дітей з ХРСГ, які мали
нормальний слух, зір та збережений інтелект.
Зазначимо, що у нашому дослідженні приймали
участь діти, які оперувались по декілька разів на
рік, тому обробка результатів проводилась за
найліпшими показниками. Звертали увагу на
функцію зовнішнього дихання, тип дихання та
фонаційне дихання.
Для дослідження прохідності гортані в післяопераційному періоді застосовували апарат
пневмограф, оскільки він підходив для дітей
різної вікової категорії.
Наступним напрямком нашого експерименту було дослідження фонаційного дихання.
У ході виконання завдань дитиною необхідно
було з'ясувати наступне:
- особливості виконання завдання;
- визначити силу і довготривалість видиху;
- визначити довготривалість вимови голосних звуків;
- визначити кількість слів, які вимовляє
дитина на одному видосі.
Отримані результати пневмограм, поділили на наступні рівні, в залежності від просвіту

гортані після пластики та можливості дихання
дитини через природні дихальні шляхи при закритій трахеостомі: до достатнього рівня віднесено 26 пацієнтів, помірного рівня – 7 пацієнтів,
тяжкого рівня – 4 пацієнта, глибокого рівня – 0
пацієнтів (відповідно до збереження просвіту
гортані площею 100%, 50%, 25%, 10%).
Досліджуючи фонаційне дихання отримали наступні результати, виділяючи рівні в
залежності від виконання дитиною запропонованих завдань, а також враховували анатомофізіологічні особливості у кожній віковій групі:
високий рівень мав місце у 0 дітей, достатній
рівень – 3 дітей, середній рівень – 15 дітей, низький рівень – 19 дітей.
У більшого відсотка дітей спостерігалося
поверхневе та нерівномірне дихання, діафрагмальне дихання розвинене недостатньо, що пов'язане з особливостями функціонування дихальної системи у дітей-канюлярів.
Проаналізувавши отримні дані стає зрозумілим, що пластичні операції на гортані дають
позитивні результати щодо відновлення її просвіту та покращання дихання через природні
дихальні шляхи при закритій трахеостомі .
Фонаційне дихання недостатньо розвинуте у більшості пацієнтів тому, для його покращення та отримання ліпших результатів у
дітей-канюлярів, до роботи необхідно залучити
фахівців, таких як: логопед, фонопед, медичний психолог для розробки корекційних занять
щодо розвитку фонаційного та мовленнєвого
дихання, глибини, ритму та правильного типу
дихання.

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

Р.А. АБИЗОВ, А.О. БЕЛОУСОВА, Ю.Д. ПАВЛИШИН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОБ'ЄКТИВНІ КРИТЕРІЇ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ НОСА У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ
ПІСЛЯ ЛАРИНГЕКТОМІЇ
Мета роботи: оцінити критерії визначення морфологічного і функціонального стану
слизової оболонки порожнини носа у хворих,
що перенесли радикальне оперативне втручання
(операція – ларингектомія) з приводу ураження
злоякісними пухлинами гортані.
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Матеріали та методи.
Для проведення дослідження було відібрано 16 пацієнтів чоловічої статі, віком від 48 до
69 років, що перенесли ларингектомію на протязі до 12 місяці (14 пацієнтів) та більше 12 місяців (2 пацієнта).
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Дослідження, що виконувалися поділялися на: а) збір анамнезу і об’єктивний інструментальний огляд порожнини носа, б) дослідження
функції нюхового аналізатору, в) взяття мазкавідбитка із слизової оболонки порожнини носа
для цитологічного дослідження.
Анамнестичні данні збиралися ретельно,
особлива увага приділялася виявленню перенесених оперативних втручань на ЛОР органах на
протязі життя та діагностованим хронічним захворюванням ЛОР органів. Об’єктивне обстеження порожнини носа проводилося за класичною методикою огляду ЛОР органів з використанням інструментарію. Слід зазначити, що для
дослідження попередньо відбиралися пацієнти
без таких патологій як, викривлення переділки
носа з обтурацією носових ходів та посттравматичними змінами анатомічної структури порожнини, щоб цим самим уникнути незручностей у
проведенні дослідження.
Визначення нюхової функції проводилося
з використанням методу кількісного дослідження активності нюхового аналізатору модифікованим ольфактометром Елсберга-Леві (В.І. Бабіяк, 2009 р.). Для дослідження були обрані наступні види одорантів: розчин формаліну, масло
мускатного горіху, масло м’яти перцевої та камфорне масло. (S.C. Gupta, L.S. Misra, 1993 р.).
Суть метода полягає у визначенні кількості повітря з концентрованим одорантом ,яка викликає утворення нюхової реакції, після введення
його у порожнину носа та через ольфактометр,
за допомогою дозуючого приладу - шприца для
ін’єкцій на 20 мл. Проби з пахучими речовинами проводилися почергово, за збільшенням різкості їх запаху, з інтервалом у 2-3 хв, після кожної проби, щоб зменшити навантаження на нюховий аналізатор і тим самим здобути максимально достовірні результати.
Реєстрацієя отриманих даних виконувалася базуючись на відповідній реакції досліджуваного, щодо розпізнавання запаху і його характеристики. Цей метод є найбільш доцільним для
використання у даної категорії досліджуваних,
тому що, як відомо, після видалення гортані
хворі не в змозі дихати через ніс, а ця методика
дозволяє вводити повітря з одорантом до порожнини носа активним шляхом.
Цитологічне дослідження проводилося у
мазках-відбитках із слизової оболонки порожнини носа досліджуваних, виготовлених згідно
методу запропонованого А.О.Белоусовою, І.С.
Зарицькою (2010 р.). Плівки, що використовувалися готувалися extempore, з урахуванням індивідуальної топографічної поверхні слизової
оболонки досліджуваних. Далі фарбувалися по
Романовскьому-Гімзе,
та
гематоксиліномЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

еозином. Цитологічний аналіз виконувався у
світлооптичному мікроскопі Olympus BX43.
Отримані результати
При об’єктивному інструментальному було виявлено, що у осіб, термін після проведення
оперативного лікування у яких складав від декількох тижнів до 3 місяців, візуальних змін з боку слизової оболонки порожнини носа виявлено
не було. В той час, як у пацієнтів, які перенесли
операції більше ніж 6-12 і більше місяців назад,
було виявлено надмірне виділення густого, прозорого слизу та блідість слизової оболонки порожнини носа, в окремих випадках – стоншення
її.
Оцінка результаті дослідження стану нюхового аналізатору проводилася згідно методики, запропонованою S.C. Gupta, L.S. Misra
(1993). Під час оцінки результатів, пацієнти були поділені на дві групи відносно строку проведення операції: до 6 місяців і більше 6 місяці. В
першій групі переважали показники легкого
ступеня гіпоосмії і нормальні показники функції
нюхового аналізатору, найменше було виявлено
ознак середнього ступеня гіпоосмія. У другій
групі результати у більшості випадків відповідали показникам середнього ступеня гіпоосмії,
також були виявлені випадки важкого степеню
гіпосмія, за окремими показникам були виявлені
ознаки легкої гіпоосмії, але кількість цих показників була незначна у порівнянні з наведеними
вище. Показників повної втрати функції нюхового аналізатора не було зареєстровано у жодній
з груп.
Результати цитологічного дослідження
мазків-відбитків дозволили розділити матеріали
на дві групи в залежності від терміну післяопераційного періоду. Основна відмінність стосувалася характеристики миготливого епітелію
слизової оболонки порожнини носа. В мазкахвідбитках хворих, післяопераційний період яких
був у межах 1-2 місяців, основним клітинним
компонентом був десквамований лускатий епітелій, миготливі клітини не зустрічалися або
були поодинокі. В мазках-відбитках хворих з
післяопераційним періодом 8-12 місяців, поряд
із десквамованим лускатим епітелієм, більшу
частину клітинних компонентів становлять миготливий епітелій з чітко вираженими ядрами та
цитоплазмою. Також в окремих мазкахвідбитках зустрічаються двоядерні клітини, що
може бути ознакою проліферативної активності
у даному випадку.
Висновки
Динаміка порушень, як морфологічного
стану слизової оболонки порожнини носа, так і
функціонального, пов’язана із часом після проведеного оперативного лікування, та порушен-
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нями функцій слизової оболонки порожнини
носа в динаміці, що відповідають даним
об’єктивного інструментального огляду порожнини носа, ольфактометричного дослідження і
цитологічного аналізу.

Проблема виключення порожнини носа із
дихальної системи людини, після виконання
ларингектомії – є дуже важливою, актуальною і
потребує подальшого вивчення.

© Р.А. Абизов, А.О. Белоусова, Ю.Д. Павлишин, 2014

П.С. ПАВЛЮК, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, В.В. НІКОЛОВ (ЛЬВІВ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО
СИНУСИТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ СИНУПРЕТУ ФОРТЕ 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
форте. Ми застосували препарат Синупрет форте
в комплексному лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу як антибактерійний і
протизапальний засіб 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 Синупрет форте, та контрольну (10),
які лікувались за традиційною схемою. Групи
були співставлені за віком і перебігом захворювання. Синупрет форте призначався згідно інструкції: по 2 таблетки 1 раз 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 но-

совому ході, колір, вологість, консистенція слизової оболонки порожнини носа), стан верхньощелепної пазухи (об’єм пазухи, відсутність
гнійних виділень в пазусі). При аналізі результатів лікування відмічено більш інтенсивний
регрес симптомів запалення верхньощелепної
пазухи у пацієнтів основної групи. Так, 90 %
хворих, що приймали Синупрет форте, 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. 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 10 % пацієнтів. Синупрет форте всіма
хворими переносився добре, алергійних реакцій
та інших побічних явищ не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування Синупрету
форте в лікуванні хворих на гострий гнійний
верхньощелепний синусит підвищує ефективність терапії пацієнтів з цією патологією. Отримані результати дають підставу рекомендувати
Синупрет форте для лікування хворих на гострий гнійний верхньощелепний синусит як антибактерійний і протизапальний засіб. Синупрет
форте може поповнити арсенал середників загальної дії, що використовуються в комплексному
лікуванні гострого гнійного верхньощелепного
синуситу у дорослих.
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126

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДЕЯКІ ВАРІАНТИ ТАРГЕТНОЇ ТЕРАПІЇ ОНКОООТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Останнім часом в онкології підвищився
інтерес до вивчення ролі апоптоза в реалізації
специфічної активності ряду цитостатичних
препаратів.
Слід зазначити, що регуляція апоптоза зі
сторони організму відбувається шляхом активації певних рецепторів клітинної мембрани пухлин. До таких рецепторів відносяться структури
Fas і АРО-1, які розпізнаються відповідними
(анти СД-95) антитілами (Паламарчук В.В.
2000). Через рецептори відбувається трансмембранна передача апоптозного сигналу. Центральним механізмом апоптоза є регуляторна дія
клітинних каспаз, котрі наявні в цитоплазмі у
вигляді проферментів. Ці протеїнази потім активуючись, стимулюють подальше проходження сигналу аж до фрагментації ДНК і загибелі
клітини.
Розуміння природи апоптоза призвело до
принципових змін уявлення щодо суті канцерогенеза, і , як наслідок, до розробки і широкого
впровадженню в практичну онкологію нового
лікувального напрямку – таргетної терапії. Проте, практикуючі лікарі майже десятиріччя задаються питанням: чому надії на дороговартісну
таргетну терапію справджуються лише частково? Мабуть, одночасно з кращим розумінням
природи канцерогенезу, існує недооцінка індивідуальних факторів організму, які визначають
рівень стійкості або ж схильності до реалізації
цитостатичного лікувального ефекту. Тим більше, надії на таргетну терапію, як монотерапію в
розпал захворювання, не зовсім справджуються,
так як, крім рецепторного, існує мітохондріальний шлях порушень апоптоза. Відомо що, мітохондріальний ефект визначає підвищене виживання пухлинних клітин в умовах дії засобів
хіміотерапії, умовах гіпоксії і інших факторів.
Слід зазначити, що дія системи генів bcl-2 повязана також з мітохондріальним ефектом блокади
механізму апоптоза пухлинної клітини.
Рецептор епідермального фактора росту
(EGFR) експресується на поверхні пухлинних
клітин при раку верхніх дихальних шляхів до

90-100 % випадків. EGFR складається з позаклітинного лігандзв’язуючого домена, трансмембранного домена і внутрішньоклітинного домена
тирозинкінази. Ліганд, який зв’язаний з EGFR,
викликає димеризацію рецептора, що призводить до активації тирозинкінази у внутрішньоклітинному домені і аутофосфорилювання EGFR.
Сигнальний каскад, який запускається при активації EGFR, направлений на проліферацію і метастазування пухлинних клітин. Крім того, він
сприяє індукції ангіогенеза і вмикає механізм
захисту від апоптоза.
Застосування моноклональних антитіл,
котрі блокують ліганд рецептора EGFR сприяє
блокаді процесів, які стимулюють EGFR. Цетуксімаб (ербітукс) – химерне моноклональне антитіло класу JgG, яке володіє здатністю до блокади EGFR. Крім того, стимулює залежну від
антитіла клітинну цитотоксичність, збільшуючи
клінічну активність препарату. В дослідженнях
Trigo, 2004; Baselga, 2005; Романов І.С., 2008;
Паламарчук В.В., 2008, 2009, вказується, що
застосування препарату цетуксимаб (ербітукс) є
перспективним напрямком в лікуванні різних
форм раку верхніх дихальних шляхів, в тому
числі рефрактерних до променевої і хіміотерапії.
Фактор росту судинного ендотелію
(VEGF) – один з ключових факторів пухлинного
ангіогенезу і прогресування онкологічного процесу. VEGF стимулює проліферацію ендотеліоцитів, вазодилятацію, підвищення судинної
проникності. Фактор гіперпродукції VEGF слугує ангіогенним перемикачем, який характеризує перехід новоутворення від стану in situ до
інвазивного росту.
Відомий препарат бевацизумаб (авастин)
– це гуманізовані моноклональні антитіла з ціленаправленим впливом на VEGF, ключовий
медіатор пухлинного ангіогенезу.
Застосування авастина з хіміотерапією
(Паламарчук В.В., 2008) призводить до пригнічення прогресування захворювання, збільшення
загального виживання.
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В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ УМОВ ПРАЦІ НА СТАН ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
ПРАЦІВНИКІВ ВИРОБНИЦТВА БРОМУ І ЙОГО ПРЕПАРАТВ
Нами обстежено 190 працівників бромних
заводів. Виділено 4 групи робітників, які в процесі трудової діяльності контактували з елементарним бромом, бромним залізом, бромалкілами, органічною сполукою дибромпропаном.
У відповідності до результатів хімічних
аналізів повітря робочих приміщень вміст брому
і його сполук при нормальній роботі технологічного обладнання, як правило, не перевищує межу
допустимої концентрації брому – 0,5 мг/м3. При
порушеннях в роботі технологічного обладнання
вміст брому у повітрі перевищує межу допустимої концентрації приблизно в 2 рази.
Вивчалась функція нюху. В якості подразника нюхового аналізатора застосовувалась
настойка м’яти, яка має переважно ольфактивний вплив, а також оцтова кислота (30 % розчин), вплив якої в основному проявляється на
ольфактивно-глоссофарингеально-тригемінальну частину аналізатора. По розпізнанню порогу
чутливості знайомого запаху виділили 3 ступеня
порушення функції нюху. Відмічався також
стан підвищеного збудження аналізатора нюху
(гіперосмія) і неправильне розпізнання запахів
(паросмія). Гіпосмію на подразники, які застосовувались, вважали тотальною.
Зміни нюху у обстежених робітників виявлялись як при наявності патологічних проце-

сів слизової оболонки носа, біляносових пазух,
задньої стінки глотки, так і в частини осіб з
макроскопічно незміненою слизовою оболонкою. Вираженість змін функції нюху залежала
від стажу роботи обстежених осіб. Гіперосмія і
гіпосмія в легкому ступені відмічені у робітників з невеликим стажем роботи. Для осіб, які
контактували з елементарним бромом і бромним залізом, характерні більш виражені зміни
функції нюху, які нерідко проявляються тотальною гіпосмією, а інколи аносмією, паросмією.
В групі осіб, які контактували з бромнеорганічними сполуками, зміни слизової оболонки
верхніх дихальних шляхів і функції нюху виявились більш суттєвими, ніж у осіб, занятих
виробництвом дибромпропана.
Таким чином, зміни слизової оболонки
верхніх дихальних шляхів, зміни порогів нюхової чутливості слід віднести до ранніх ознак негативного впливу брому і його сполук на організм, що обумовлює необхідність цілеспрямованого огляду слизової оболонки верхніх дихальних шляхів і визначення функції нюху при
профвідборі і періодичних медичних оглядах
робітників бромних заводів, своєчасної профілактики і лікування виявлених змін верхніх дихальних шляхів.
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В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВПЛИВ УМОВ ПРАЦІ НА СТАН ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
РОБІТНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ЙОДУ І ЙОГО ПРЕПАРАТІВ
Йод є одним з обов’язкових мікроелементів, які входять до складу клітин організму, регулятором функції щитоподібної залози. Нами
проведено епідеміологічне обстеження робітників виробництва йоду на п’яти підприємствах в
холодну і теплу пори року, які контактували на
протязі виробничого процесу з йодоформом,
елементарним йодом, йодистим калієм. Концентрація йоду в робочій зоні, в залежності від стадії технологічного процесу і методу його отримання, коливається в межах від 6,0 до 18,0
мг/м3. При десорбції і кристалізації вміст йоду в
повітрі збільшується (межа допустимої концен-
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трації йоду - 1,0 мг/м3). Найбільш інтенсивне
випаровування йоду відбувається через люки
кристалізаторів, при пресуванні і очищенні в
сублімаційних апаратах. Робітники ділянок сублімації підпадають під вплив високої температури. Під час пакування очищеного йоду, крім
випаровувань, у повітря надходить і його пил.
При високій загазованості в зоні дихання і можливості контакту з відкритими ділянками тіла,
робітники виконують роботу в противогазах з
укутуванням шиї платком.
В залежності від концентрації токсичних речовин, обстежених робітників розділили
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

на три основні групи. До першої групи віднесені
робітники, у повітрі робочої зони яких в холодний період концентрація йоду складала 2,0-8,0
мг/м3. У робітників другої групи концентрація
йоду складала 15,0 мг/м3 і більше. Робітники
третьої групи підпадали під комбінований вплив
йоду і хлору в концентрації 11,0 мг/м3 і більше.
На робочих місцях обстежуваних всіх трьох
груп температура повітря була в межах норми
або на 7-10° нижче. В теплу пору року температура значно перевищувала величини, встановлені санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень.
У робітників першої групи частота змін
слизової верхніх дихальних шляхів не перевищувала частоту змін у осіб контрольної групи. У
робітників другої групи достовірно частіше відмічались катаральні і гіпертрофічні зміни слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. Частота
їх, із збільшенням стажу роботи, збільшувалась
(у 3,0±2,9 % робочих із стажем до 5 років; у
36,4±9,0 % – із стажем 6-10 років; у 25,0±6,5 %
із стажем більше 10 років; Р<0,05). Встановлена
така ж закономірність порушень нюху: у робочих із стажем до 10 років виявлена гіперосмія і
гіпосмія (частіше І ступеню), більше 10 років –
тотальна гіпосмія І і ІІ ступеню. В третій групі
відмічена тенденція до зростання захворювань
ЛОР-органів в порівнянні з контрольною (від-

повідно 50,9±7,0 % і 34,5±6,0 %; 0,1>Р>0,05) і
першої групи (50,9±7,0% і 31,7±5,0 %;
0,1>Р>0,05), а також верхніх дихальних шляхів
(41,2±7,0 % і 24,1±5,5 %; 0,1>Р>0,05), що
пов’язано, перш за все, з достовірним збільшенням катаральних і гіпертрофічних змін носоглотки і гортані в порівнянні з контрольною групою (відповідно 27,3±6,0 % і 12,1±3,9 %
Р>0,05). Це пояснюється не стільки впливом
йоду, скільки вираженим подразнюючим впливом хлору.
Таким чином, як свідчать результати обстеження робітників, йод впливає на верхні дихальні шляхи і шкіру. Загальнорезорбтивний
вплив його проявляється гіперплазією щитоподібної залози, артеріальною гіпертензією, розвитком недостатності мозкового кровообігу.
Відмічається доз-ефективна залежність частоти і
характеру захворювань від концентрації йоду в
повітрі робочих приміщень і тривалості його
впливу. Проведені дослідження підтверджують
необхідність профвідбору робітників, які
зв’язані з впливом йоду і його сполук. Профілактичні огляди один раз на рік повинні проводити терапевти, ендокринологи, дерматологи, за
показаннями – невропатологи, отоларингологи,
стоматологи. Із лабораторних методів (за показаннями) рекомендуються обстеження функції
зовнішнього дихання і щитоподібної залози.

© В.В. Паламарчук, 2014

В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА ЛОР-ОРГАНИ ФАКТОРІВ
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА У ШЛІФУВАЛЬНИКІВ МЕТАЛУ
Дослідження проводились в промислових
умовах. Обстежена група шліфувальників металу (50 чол.), які підпадали під вплив локальної
вібрації, що передавалась на верхні кінцівки.
Слід зазначити, що параметри шуму і вібрації
забрудненого повітря робочих приміщень дещо
перевищували межу допустимого рівня.
Функцію вестибулярного аналізатора вивчали за допомогою метода кефалографії, шляхом визначення характерну стато-кінетичних
реакцій, застосовуючи розроблену нами портативну експедиційну установку для кефалографії.
Встановлена чітка залежність виявлених
змін слизової оболонки верхніх дихальних

шляхів, а також стато-кінетичних реакцій від
тривалості роботи в негативних умовах виробничого середовища. Особливо вираженими виявились зміни у осіб із стажем роботи більше
15 років.
Отоларингологічні зміни слід віднести до
ранніх ознак негативного впливу на організм
робочих факторів промислового виробництва.
Для запобігання виникнення у робітників захворювань, пов’язаних з умовами праці, заходи
профілактики повинні бути направлені на максимальне зниження забруднення повітряного
середовища робочих приміщень цехів, зниження
в них шуму і вібрації.

© В.В. Паламарчук, 2014
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В.В. ПАЛАМАРЧУК, В.М. БУРИК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ФТОРАФУРА В КОМБІНАЦІЇ З НОВІТНЬОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
ПРОМЕНЕВОГО ВПЛИВУ У ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
В сучасній хіміопроменевій терапії онкологічних хворих використовується ряд ефективних радіосенсибілізуючих лікарських препаратів. Слід зазначити, що після впровадження в
клінічну практику нових флюоропіримідинових
лікарських засобів, пероральному шляху прийому цитостатиків онкохворими може надаватися більша перевага в порівнянні із парентеральним, як порівняно неінвазивному методу, так і
по фармакоекономічній причині. Оральні попередники 5-фторурацилу (5-FU), які резистентні
до активної шлунково-кишкової дегідропіримідиндегідрогенази, всмоктуючись у вигляді незамінних молекул перетворюються в подальшому в 5-FU. Причому останній етап перетворення, в результаті якого і утворюється кінцевий
продукт з цитотоксичною активністю, відбувається у раковій пухлині. Це не тільки збільшує
ефективність препарату, а й знижує загальний
негативний вплив на організм в цілому. Такі
унікальні метаболічні якості дозволяють говорити про зовсім новий клас протиракових
лiкарських засобiв, прикладом яких є фторафур
– пероральний пухлиноактивуючий препарат,
який являється транспортною формою 5-FU.
При пероральному прийомі добова доза
фторафура складає 20-30 мг/кг маси тіла (1,2-1,6 г
або 3-4 капсули). Дозу розділяють на 2 прийоми і
приймають щодня. Курсова доза – 30-40 г. Препарат можна приймати в менших дозах протягом
тривалого часу. В пацієнтів похилого віку і на пізніх стадіях захворювання доза може бути знижена.
В схемах комбінованої хіміотерапії, і як
ад’ювант при променевій терапії, фторафур використовується в дозі, яка дорівнює або менша,
ніж та, яка використовується при монотерапії.
Раніше повідомлялось про радіопротекторну активність фторафура при комбінованому

лікуванні ЛОР-онкологічних хворих (Лукач Е.В.
і співавт., 2010, Паламарчук В.В. і співавт.,
2010).
Можемо навести як один із прикладів успішного хіміопроменевого лікування хворого на
рак гортані в занедбаній стадії (Т3N2М0) з використанням новітньої променевої терапії в
комбінації з фторафуром.
Курс радикальної променевої терапії проводився в Кібер клініці Спіженка на лінійному
прискорювачі Elekta Synergy (IMRT методика з
інтегрованим бустом) з енергією фотонів в МеВ,
на лімфовузли шиї з РВД - 1,8 Гр до СВД – 54
Гр та на пухлину вестибулярного відділу гортані (інтегрований буст) з РВД – 2,3 Гр до СВД –
69 Гр.
В процесі лікування хіміотерапевтичний
препарат фторафур продемонстрував достатньо
високу протипухлинну дію при незначних токсичних проявах. Це забезпечувалось його швидким всмоктуванням із травного каналу, постійною високою концентрацією в крові і вибірковістю дії – активацією, після ряду ферментних
перетворень, безпосередньо в пухлинних клітинах. Пероральне призначення – метод, який дозволяє імітувати механізм дії тривалої або безпосередньої інфузії 5-ФУ, який дає можливість
запобігти катетер-асоційованим ускладненням і
забезпечує проведення високоефективного лікування в амбулаторних умовах, що позитивно
впливає на поведінку пацієнтів (рівень тривоги,
відсутність депресії, особиста оцінка здоров’я і
здатність до фізичної праці).
Найближчі результати застосування фторафура в онкоотоларингологічних хворих в
комбінації із сучасною технологією променевого впливу будуть представлені в наших подальших публікаціях.

© В.В. Паламарчук, В.М. Бурик, 2014

В.В. ПАЛАМАРЧУК, В.В. ПАЛАМАРЧУК (МОЛ.) (КИЇВ, УКРАЇНА)
АНАЛЬГЕТИЧНА ТЕРАПІЯ У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Всесвітньою організацією охорони здоров’я запропонований протокол по застосуванню анальгетиків для знеболення у онкологічних
хворих. Протокол являє собою алгоритм пока-
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зань для призначення ненаркотичних анальгетиків, і, при необхідності, до переходу на наркотичні анальгетики при хронічному болю у онкохворих. Комітетом стандартів Американської
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колегії лікарів стверджується необхідність
більш адекватного лікування болю у термінальних хворих. Докладно обговорюються дози і
способи введення анальгетиків, а також оцінюються побічні ефекти. Рекомендації по лікуванні
болю відносяться лише до системного введення
анальгетиків, не відображуючи всього різноманіття методик неінвазивного і інвазивного знеболення для досягнення максимального ефекту
знеболення.
Наша спроба систематизації різноманітних методик, які застосовуються при лікуванні
онкологічного болю, заснована на особливості
механізмів розвитку гострого і хронічного болю, анатомічних особливостях ЛОР-органів,
стадії онкологічного процесу, методів і етапності лікування або ремісії онкозахворювання.
В даному повідомленні розглядається
роль і місце нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) в адекватній аналгезії онкоотоларингологічних хворих. Слід зазначити, що
сприйняття болю реалізується спеціалізованими
нейронами, котрі розпізнаючи стимул, перетворюють його і передають ЦНС. Первинним субстратом ноцицептивної системи виступають
нейрони задніх відрогів спинного мозку. Виділяють два типи болю: епікритичний, або гострий, - неноцептивний та протопатичний – ноцицептивний, котрий сприймається високопороговими рецепторами і передається тонкими, слабомієлізованими і немієлізованими нервовими
волокнами.

Некупований післяхіміопроменевий біль в
області голови-шиї являється пусковим моментом ряду негативних симпатоадреналінових і
нейроендокринних патофізіологічних реакцій,
які відображаються на кінцевому лікуванні, подовжуючи період реабілітації або скорочуючи
період ремісії захворювання.
Відомо, що для лікування променевих
уражень глотки, порожнини рота вже не одне
десятиріччя використовуються нестероїдні протизапальні засоби. Нами застосовувався ацеклофенак (зареєстрований в Україні під назвою
«Зеродол») у 20 хворих на рак ротової частини
глотки по 100,0 мг два рази на добу на другому
етапі хіміо- і променевого лікування (СВД більше 40 Гр). Знеболюючий ефект на ранньому
прийомі препарату наставав швидко і зберігався
протягом всього періоду без побічних явищ зі
сторони шлунково-кишкового тракту і серцевосудинної системи. Цей препарат має переваги
перед іншими НПЗП по ефективності і переносимості через слабке пригнічення простогландинів слизової оболонки шлунку. В той же час
зеродол, як і інші НПЗП, інгібірує обидві форми
ЦОГ (ЦОГ-1, ЦОГ-2) – ключового ферменту
циклооксигенази, який є регулятором біотрансформації арахідонової кислоти в простогландини.
Пригнічення інтенсивного білю під час
або після хіміопроменевого лікування являється
одним з факторів, які покращують якість життя
онкопацієнтів.

© В.В. Паламарчук, В.В. Паламарчук (мол.), 2014

В.В. ПАЛАМАРЧУК, Г.П. ПОТЕБНЯ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ПУХЛИННИХ КЛІТИН ДО ЦИТОСТАТИЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ У ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Нами модифікований метод визначення
чутливості пухлинних клітин до антибластомних препаратів по зміні їх дегідрогеназної активності за допомогою скляних капілярів, які містять агар. Метод не трудомісткий, простий у
використанні, особливо в порівнянні з клонуванням клітин або підкапсульним методом. В
методиці може використовуватися як свіжоотриманий операційний, так і біопсійний пухлинний матеріал. Достатньо 5-10 мг живої пухлинної тканини, стерильно вміщеної в поживне середовище.
Дезагрегазіцію пухлини проводили механічно, розрахунок концентрації хіміопрепаратів
вираховували виходячи із відповідних доз, які
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

застосовуються в протоколах лікування онкохворих. Клітини змішували з розчином метиленової синьки і тестуючого препарату в агарі.
Вказану суміш поміщали в скляний капіляр. Результати реакції враховували через 24 години
інкубації в термостаті при 37°С за наступними
показниками:
- при повному знебарвленні метиленової
синьки в капілярі з агаром, пухлинними клітинами і препаратами вважалось, що хіміопрепарат не
активний для даного виду пухлинних клітин;
- при частковому знебарвленні синьки в
капілярі – препарат частково активний;
- якщо в капілярі синій колір не змінився
– хіміопрепарат високоактивний.
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Контролем специфічності цієї реакції слугували такі проби:
- в капіляр не вміщували пухлинні клітини і цитостатичний препарат;
- в капіляр опускали пухлинні клітини, не
оброблені цитостатичним препаратом.
За даною тест-системою аналізували наступні протипухлинні препарати: цисплатин,
вінкрістін, метотрексат, циклофосфат, фторурацил, блеоцин. Дослідження проводили у 20 хворих на рак ротової частини глотки.
Перш за все слід відмітити, що індивідуальний набір активних хіміопрепаратів для кожного пацієнта унікальний, хоча існує тенденція
до універсальності застосування таких хіміопрепаратів, як цисплатин, фторурацил і блеоцин
(більше 70 % чутливих пухлин) Turkeni L. і співавт. (1998). Також відмічали резистентність до
цисплатину (15,8 %), яка рідко розвивається в

порівнянні з метотрексатом (31,6%), при тестуванні за методом дегідрогеназної активності з
трипановим синім.
Поряд з вказаними препаратами у більшості (як правило у 40 %, частіше у 20-30 %)
пацієнтів реєстрували чутливість ще до 1-2 препаратів, які застосовувались – циклофосфану,
метотрексату і ін. Слід відмітити, що в жодному
випадку не виявлена резистентність одночасно
до всіх препаратів, які застосовувались. Важливо і те, що кожний із тестуючих препаратів був
ефективний хоча б у незначній кількості хворих
з пухлиною первинної локалізації.
Наразі проводиться набір і аналіз клінічного матеріалу для визначення ступеню кореляції результатів, отриманих in vitro при порівнянні з даними хіміотерапії хворих на злоякісні новоутворення ротової частини глотки.

© В.В. Паламарчук, Г.П. Потебня, 2014

Л.І. ПІЛЕЦЬКА, В.П. ВАЛЬЧИШИН, В.І. ПОПОВИЧ, Р.Й. КОТУРБАШ, В.П. СЕМЕНЮК,
М.О. ГАЙНАЛЬ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРИВАЛИХ ОПЕРАЦІЙ НА ЛОР-ОРГАНАХ
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ
Вимоги до анестезії при тривалих – більше 1 години - операціях на ЛОР – органах у дітей мають деякі відмінності, пов’язані з віковими особливостями будови верхніх дихальних
шляхів, високою рефлексогенністю зони оперативного втручання та доброю васкуляризацією,
що спричиняє значну кровоточивість під час
операції. Також велике значення має складний
психоемоційний стан дитини, зумовлений страхом перед маніпуляціями, що значно змінює
показники, які характеризують центральну гемодинаміку та судинний тонус, що призводить
до підвищення артеріального тиску та сприяє
підвищенню кровоточивості. Тому важливим є
індивідуальний підхід до кожної дитини, з метою зменшення стресу та негативних емоцій.
Обов'язковою є психологічна підготовка, налагодження контакту з дитиною в передопераційному періоді.
Одним із чинників зменшення стресу є
те, що дитина засинає в присутності батьків,
тому примедикація ( атропін, димедрол, бензодіазепін в дозі 0,2 мг/кг) проводиться в передопераційній палаті в присутності батьків. І тільки
після того, як дитина стає сонливою, знижується
емоційна реакція на оточуючу обстановку, вона
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доставляється в операційну. При вираженому
неспокою дитини та неможливості катетеризації
периферичної вени, проводиться пероральна
премедикація – дитина випиває р-н оксибутирату з розрахунку 50мг/кг за 30 хв до оперативного втручання.
Методом вибору при операціях на ЛОР –
органах є ендотрахеальна загальна анестезія. В
нашій клініці вже протягом року широко використовується інгаляційна анестезія препаратом
севофлюран, що дозволяє ефективно контролювати глибину наркозу, проводити оперативні
втручання в умовах керованої гіпотензії. Ці фактори є дуже важливими при проведенні ендоскопічних оперативних втручань, операцій на
перегородці та тонзилектомії під загальним знеболенням, які вимагають проведення оперативного втручання на сухому операційному полі.
Ведення наркозу: індукцію в загальну
анестезію проводять внутрішньовенним введенням п-ту пропофол (2-3мг/кг). Для забезпечення
нейоровегетативного блоку перед інтубацією
вводиться фентаніл (2-3мг/кг). Використовуються міорелаксанти середньої тривалості дії –
тракріум (0,6мг/кг). Інтубація проводиться ендотрахеальними трубками з манжеткою. ПідтЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

римка анестезії протягом всього оперативного
втручання здійснюється інгаляційним введенням препарату севофлюран в віковій дозі з низьким газотоком 1-1,5 л/хв. Аналгезія забезпечується введенням фентанілу.
Гіпотонія під час операції досягається за
рахунок севофлюрану, який викликає дозозалежне зниження артеріального тиску, а також
шляхом достатнього рівня анестезії та аналгезії,

попередженням десинхронізації дитини апаратом ШВЛ, відмовою від використання кетаміну
Дана методика ведення наркозу дозволяє
хірургу оперувати без кровотечі і крововтрати,
що забезпечує добру візуалізацію операційного
поля, скорочує тривалість оперативного втручання, знижує ризик інтраопераційних та післяопераційних ускладнень, щадить психіку дитини.
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Н.В. ПИЛИПЮК, Т.А. ГОБЖЕЛЯНОВА, Д.Н. ПИЛИПЮК (ОДЕССА, УКРАИНА)
МЕЛАНОМА СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ НОСА И ППН, СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ
Меланома – злокачественная опухоль,
развивающаяся из меланоцитов – пигментных
клеток, продуцирующих меланин. Локализация
в области кожных покровов головы и шеи по
данным различных авторов составляет от 22 до
46%. Значительно реже от 1 до 3% отмечено
поражение слизистой полости носа и рта. Несмотря на единый гистогенез, опухоли различной органной принадлежности имеют ряд особенностей в силу специфического топографоанатомического расположения очага и клинического прогноза заболевания. Таким образом, не
существует единого систематизированного подхода к лечению меланом слизистых.
За период 2000 по 2012 в отделение обратилось 4 больных с диагнозом меланома полости носа в возрасте от 45 до 70 лет, все женщины.
В трех случаях опухоли локализовались в области нижних носовых раковин, в одном наблюдении – решетчатом лабиринте с распространением на основание черепа. На дооперационном этапе у больной с опухолью решетчатого
лабиринта гистологически верифицирована инвазивная форма вертеноклеточной пигментной
меланомы. У других больных в двух случаях эпителиоклеточная пигментная меланома, в одном- беспигментная меланома.
С целью диагностики и распространенности опухолевого процесса применялись КТ,
МРТ, УЗИ. Признаков поражения шейных лимфоузлов и отдаленного метастазирования не
было выявлено. Больным, с локализацией опухоли в области нижних носовых раковин, произведены ринотомии по Денкеру; в случае с
распространенной опухолью решетчатого лабиринта на предоперационном этапе производилась иммунохимиотерапия в индукционном ре-

жиме с последующей ДГТ (СОД 60Гр). Через
шесть недель, после КТ и МРТ исследований, в
связи с наличием резедуальной опухоли, произведена краниофациальная резекция с удалением
опухоли решетчатого лабиринта и одномоментной пластикой дефекта передней черепной ямки
фасциально - мышечным лоскутом на сосудистой ножке. Всем больным в послеоперационном периоде проводилась иммунохимиотерапия. Осмотры в течении первого года производились ежемесячно, обследование раз в три месяца. Повторное хирургическое вмешательство
потребовалось у больной с меланомой решетчатой лабиринта через один год в объеме экзентерации орбиты. Трое пациентов живы по настоящее время, одна пациентка, в связи с эмиграцией, в отделении не наблюдается.
Меланомы слизистых оболочек ЛОР органов относятся к редким локализациям, а следовательно недостаточно изучены. По этой же
причине отсутствует классификация меланом
указанной локализации и стандарты лечения. В
виду небольшого количества наших наблюдений сложно делать выводы о преимуществах
способов лечения. Однако учитывая опыт многих авторов, занимающих данной проблемой,
можно сказать, что основным способом лечения
меланом слизистой полости носа в настоящее
время является хирургический, даже в случаях
возникновения рецидивов. Необходимость профилактических лимфодиссекций нужно обсуждать в каждом отдельном случае. Следует также
применять в качестве дополнительных способов
воздействия на опухолевый процесс, индивидуально в каждой клинической ситуации, химиопрепараты в доступных вариантах и лучевую терапию.
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М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.Н. ОСАДЧУК (ОДЕССА, УКРАИНА)
АНАЛИЗ РИНОСИНУАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ
УСПЕШНУЮ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНУЮ ДЕНТАЛЬНУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ
Среди заболеваний верхних дыхательных
путей (ВДП) основное место сегодня занимает
патология полости носа и околоносовых пазух,
особенно хроническая, количество которой ежегодно растет на 1-2% (Д.И. Заболотный 2011,
Ю.В. Митин, 2010, Д.К. Янов, 2007). В последние 10-14 лет в структуре хронической ринологической патологии появилась относительно
молодая форма заболевания риносинусоназальной системы, которую мы идентифицируем из
структуры хронических одонтогенных риносинуситов, как хронические постимплантационные гаймориты.
По нашим данным за последние 5 лет
ежегодно в 45 коечное базовое ЛОР-отделение
кафедры оториноларингологии поступает около
200-250 человек с острыми и хроническими
гайморитами, что составляет около 30-34% всей
госпитализированной патологии. Из этого количества приблизительно 8-10% составляют постимплантационные гаймориты (С.М. Пухлик,
М.Б. Пионтковская, А.А. Суворкина, Осадчук
А.Н Микробиологические аспекты в диагностике хронических постимплантационных гайморитов, 2013). Отсутствие в доступной литературе данных о подобной статистике послужило
мотивом данного исследования.
Цель исследования. Оценить состояние
риносинусоназальной системы у пациентов перенесших успешную дентальную имплантацию
в отдаленные сроки наблюдения.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 49 добровольцев (36
женщин и 13 мужчин от 36 до 64 лет) перенесших дентальную имплантацию 5 и более лет
назад на верхней челюсти с стоматологически
удовлетворительными функциональными и
косметическими результатами без субъективных жалоб на патологию со стороны риносинусоназальной системы. Все добровольцы были
обследованы в плановом порядке клинически

(КРТ ППН, эндоскопия полости носа, изменения
скорости МЦТ).
В результате проведенного исследования
49 субъективно здоровых добровольцев обнаружено, что приобретенная риносинусоназальная патология отсутствует у 20 человек, что составило 40,8%.
У 29 человек, что составило 59,2% (18
женщин и 11 мужчин) имеют место в различной
степени выраженности симптомы поражения
полости носа и околоносовых пазух: вазомоторный ринит – 10, вазомоторный риносинусит – 6,
односторонний «молчащий» синусит – 11, искривление носовой перегородки – у 26, лицевые
прозопалгии – 8. Из 29 человек 27 считали, что
приобретенный насморк, головные и лицевые
боли носят несвязанный с предшествующей имплантацией характер, а является проявлением
мигрени, аллергического насморка и т.п., посещая соответствующих профильных специалистов: невропатологов, аллергологов и др.
Скорость мукоцилиарного транспорта у
всех пациентов уменьшалась в соответствии с
состоянием и архитектоникой полости носа и
околоносовых пазух у всех 29 пациентов. У 11
пациентов с синдромом «молчащего синуса» на
КРТ околоносовых пазух было обнаружено
утолщение нижней стенки верхнечелюстной
пазухи от 8 до 14 мм.
Выводы
1. Изменения в риносинусоназальной системе в отдаленные сроки после дентальной имплантации на альвеолярном отростке верхней
челюсти наблюдается по нашим данным у 59,2
% наблюдаемых.
2. Выявленные виды постимплантационной патологии риносинусоназальной системы
свидетельствует о недостаточном предоперационном обследовании планируемого для имплантации верхней челюсти у отоларинголога, требуют дальнейшего изучения и детализации.

© М.Б. Пионтковская, А.Н. Осадчук, 2014
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А.Ю. ЗАПОРОЩЕНКО, В.Н. ПИСАНКО, С.В. КРАВЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
САНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СРЕДНЕМ УХЕ
Хронический гнойный средний отит
(ХГСО). – Несмотря на большое количество
методик хирургического лечения больных хроническим гнойным средним отитом (ХГСО),
вопрос о тактике хирургического лечения данного заболевания продолжает оставаться актуальным.
У больных, подвергшихся санирующим
операциям по поводу ХГСО, не редко продолжается хронизация воспалительного процесса,
развиваются различные формы нарушений слуха, что обуславливает большую социальную
значимость данной проблемы.
Внедрение в клиническую практику
большого количества различных антибактериальных препаратов, и их нерациональное использование привели к возникновению «вялотекущих» и латентных форм мастоидитов которые
сопутствуют хроническому гнойному среднему
отиту у взрослых и детей. Это увеличивает процент возникновения внутричерепных осложнений.
Анатомическое строение среднего уха
оказывает влияние на характер течения среднего
отита.
Основной задачей хирургического лечения этой категории больных является ликвидация воспалительного процесса в полостях среднего уха и максимальное приближение оперированного среднего уха к анатомическому строению здорового уха путем использования пластических операций.
Оперативные вмешательства по «открытому» типу являются нефизиологичными, поскольку нарушается архитектоника среднего
уха, а в эпидермальном покрове на стенках трепанационной полости сохраняются патоморфологические признаки предшествующего хронического гнойного среднего отита, независимо от
качества проведенной операции. Трепанационная полость, образуемая в результате общеполостной операции полностью не заживает у 2060% оперированных больных, а гноетечение
остается у 1/3 пациентов. Скопление эпидермальных масс в послеоперационной полости
способствует периодическому обострению хронического воспалительного процесса. Хронический воспалительный процесс в тканях покрывающих стенки мастоидальной полости обозначают как «болезнь трепанационной полости»
или «болезнь оперированного уха». У данной
категории больных отмечается ухудшение звуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

копроведения в диапазоне 500-4000 Гц в среднем на 15 дБ в сравнении с теми пациентами, у
которых задняя стенка сохранена или восстановлена. Потеря слуха находится в прямой зависимости от объема трепанационной полости. У
больных после санирующих операций по «открытому типу» возникают сложности при проведении слухулучшающих операций, а также
при подборе слухового аппарата.
Одной из основных причин неудовлетворительных
результатов
консервативнорадикальных операций является наличие патологического процесса в сохраненных структурах
среднего уха (остатки барабанной перепонки и
слуховые косточки), что в дальнейшем приводит к рецидиву воспаления и холестеатомы.
Санирующие операции по «закрытом»
типу с сохранением задней костной стенки наружного слухового прохода (НСП) без выполнения мастоидопластики в большинстве случаев
приводят к рубцовому заживлению послеоперационных костных полостей, что является не физиологичным. В тех случаях, когда у больных
сформировалась воздухоносная полость часто
возникает воспалительный процесс и рецидив
холестеатомы в антромастоидальной полости,
что оказывает отрицательное влияние на функциональное состояние слуховой трубы. При одномоментно проведенных санирующих операциях с тимпанопластикой у таких больных возникают ретракционные карманы, и отмечается
ухудшение слуха, что требует повторных оперативных вмешательств.
Наличие хронического воспалительного
процесса, в полостях среднего уха, оказывает
также отрицательное влияние на состояние
внутреннего уха и приводит к развитию различных форм нарушения слуха.
Санирующие операции с сохранением
или реконструкцией задней стенки НСП и облитерацией мастоидальной полости, являются более эффективными и позволяют достичь стойкого санирующего результата у оперированных
больных по поводу ХГСО. В этих случаях при
проведении одномоментной санирующей операции и тимпанопластики, у больных с нормальной функцией слуховой трубы, отсутствует
риск развития ретракционных карманов. Описанная выше операция позволяет достичь полной реабилитации, у этой категории больных. В
связи с этим продолжается оставаться актуальным поиск оптимального пластического мате-
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риала, который может использоваться для облитерации костных полостей.
По данным литературы, лучшим материалом для мастоидопластики являются аутогенные
костные трансплантаты, обладающие высокими
остеогенными свойствами, однако, их не всегда
бывает достаточно для закрытия дефекта. Поэтому ведется поиск альтернативных пластических материалов, которые могли бы способствовать заживлению костного дефекта новообразованной костной тканью, не нанося пациенту
дополнительной травмы в поисках аутокости.
В настоящее время в нашей клинике с
успехом применяется биоимплантат «Тутопласт» кость. Новый пластический материал
«Тутопласт» кость используемый нами для мастоидопластики, по своим биомеханическим и
биосовместимым свойствам наиболее близкий к
нативным тканям. Остеокондуктивные свойства
данного материала способствуют эффективному
замещению кости в трепанационной полости.
Разработанная ученными и клиницистами
Нюрнбергского университета, новая технология
получила название «Тутопласт-процесс». В результате переработки биологические ткани приобретают целый ряд неоспоримых преимуществ:
- полное удаление инфекционных агентов;
- биологическая сохранность структуры
тканей;
- стерильность, апирогенность продукта,
готовность к немедленному испрользованию;
- адекватная перестройка костного биоимплантата после его пересадки.
Технологические этапы процесса «Тутопласт» гарантируют инактивацию вирусов, что

исключает передачу больному вирусов СПИДа,
гепатитов В и С.
Биоимпланты «Тутопласт» просты в применении, не вызывают воспалительных явлений
в окружающих тканях, инертны.
По нашему мнению санирующие операции по «открытому» или «закрытому» типу,
должны выполнятся с учетом клиникоанатомических особенностей сосцевидного отростка и барабанной полости.
У пациентов с пневматизированным или
смешанным типом сосцевидного отростка, и с
соответствующей клиникой при выполнении
операций, нами используется закрытая методика, и выполняется раздельная аттикоантромастоидотомия с комбинированной мастоидопластикой аутокостью и биоимплантатом «Тутопласт» кость. Пациенты, имеющие склеротический тип строения сосцевидного отростка оперируются также по «закрытому» типу. Им производится остеопластическая аттикоантротомия.
Санирующие операции открытым способом выполняются нами у больных с пневматическим или смешанным типом строения сосцевидного отростка и узким аттиком, когда в силу
анатомических условий обеспечить санацию
эпитимпанального пространства технически
невозможно. Таким больным после проведения
костной части операции производится реконструкция задней стенки наружного слухового
прохода и мастоидопластикаауто костью и «Тутопласт» костью. Операция открытым способом
производится при распространенном холестеатомном процессе, и неуверенности в полной
удалении холестеатомы,а также при подозрении
или наличии внутричерепных осложнений.

© А.Ю. Запорощенко, В.Н. Писанко, С.В. Кравченко, 2014

В.М. ПИСАНКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Б.М. МИРОНЮК, М.В. ТИМЧЕНКО, С.В. ТИМЧЕНКО,
Л.А. КУДЬ, І.І. СМОЛЯНИНОВА, В.В. КОБЗАРУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
МОЖЛИВОСТІ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ХРОНІЧНИХ
ТА РЕЦИДИВУЮЧИХ РИНОСИНУСИТІВ У ДІТЕЙ
В проведених нами на попередньому етапі дослідженнях показано наявність східних та
відмінних порушень імунної системи у дітей з
хронічним та рецидивуючим риносинуситами.
Метою даного етапу досліджень була оцінка ефективності різних схем імунопрофілактики загострень та рецидивів риносинуситу у дітей.
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Під нашим наглядом знаходилось 60 дітей
( 27 жіночої та 33 чоловічої статі) віком від 6 до
17 років, яким проводилось лікування на попередньому етапі. При цьому у дослідження не
включали пацієнтів, що на першому етапі отримували респіброн в схемі комплексної терапії.
Хворих розподілено на 3 групи: 1-а – 20 дітей
(11 з хронічним риносинуситом (ХРС), 9 з рециЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

дивуючим риносинуситом (РРС) імунопрофілактика респіброном, 2-а –20 дітей (10 з ХРС, 10 з
РРС) бронховаксомом, 3-я – 20 дітей (9 з ХРС,
11 з РРС) комбінацією ехінацея – бронховаксом.
Імунопрофілактику починали через 2 тижні після закінчення курсу лікування. Респіброн
і бронховаксом призначали за схожою схемою:
по 1 таблетці на день зранку (респіброн – розсмоктувати, бронховаксом – ковтати) натще за 30
хв до прийому їжі на протязі 10 діб, потім перерва 20 днів. Загалом три курси прийому. При
комбінації ехінацеї з бронховаксомом починали
з десятиденного прзначення ехінацеї (по1 таблетці двічі на день), а потім, після двотижневої
перерви, бронховаксом за описною вище схемою.
У віддалені строки хворих обстежували
через 1, 3 та 6 місяців після закінчення імунопрофілактики. Хворим проводили стандартне
отоларингологічне обстеження, виконували ендоскопічне дослідження порожнини носа, оцінювали стан імунної системи визначаючи показники, порушення яких виявили на першому
етапі досліджень, а саме: титри антитіл в сироватці крові класу М до респіраторного вірусу,
вміст α-інтерферону (ІФН) в сироватці крові та
ротоглотковому секреті, рівень ЦІК в сироватці
крові, концентрацію секреторного IgA (sIgA).
В результаті встановлено, що загострень
(при ХРС) та епізодів виникнення захворювання
(при РРС) через 1 міс. після проведення курсу
респіброну не спостерігали. Через 3 місяці після
імунопрофілактики виявлено загострення у 3
хворих з ХРС та 2 пацієнтів з ХРРС, а через півроку захворіли ще по одному пацієнту в кожній
підгрупі, тобто загалом ефект спостерігали у
50% обстежених дітей.

Аналогічні результати спостережень і у
групі дітей, що отримували бронховаксом. Рецидиви та загострення патологічного процесу
почались після першого місяця по закінченні
курсу, а в цілому імунопрофілактика мукозальною вакциною була ефективною у 62,5% пацієнтів.
Значно ефективнішою виявилось комбіноване використання ехінацеї та бронховаксому. При цьому загострення хронічного процесу
спостерігали лише у 1 дитини (6,25%). Рецидивів процесу у хворих з РРС на протязі часу спостереження не виявлено.
Східні дані отримано і при оцінці імунного статусу. Імунопрофілактика загострень ХРС
та рецидивів РРС з використанням мукозальних
вакцин супроводжувалась позитивною дією у
50% - 62,5% пацієнтів. Комбіноване використання імуномодулятора, що стимулює проліферацію та диференціацію імунокомпетентних
клітин, та мукозальної вакцини, через двотижневий проміжок, забезпечувало позитивний
ефект у 93,75% обстежених.
Нормалізацію виявлених порушень імунного статусу при використанні мукозальних вакцин спостерігали через 6 місяців після закінчення курсу імунопрофілактики. В той же час
комбіноване використання імуномодулятора, що
стимулює проліферацію та диференціацію імунокомпетентних клітин, та мукозальної вакцини
забезпечувало подібний ефект вже через місяць.
Це свідчить на користь використання такого комбінованого застосування імуномоделюючих препаратів при імунопрофілактиці у
хворих з хронічними та рецидивуючими риносинуситами.

© В.М. Писанко, О.Ф. Мельников, Б.М. Миронюк, М.В. Тимченко, С.В. Тимченко, Л.А. Кудь,
І.І. Смолянинова, В.В. Кобзарук, 2014

В.М. ПИСАНКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Б.М. МИРОНЮК, М.Д. ТИМЧЕНКО, С.В. ТИМЧЕНКО,
І.І. СМОЛЯНИНОВА, Л.І. КОБЗАРУК, І.І. САПІЖАК, С.П. ЧУБКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ПРИ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ
ТА РЕЦИДИВУЮЧИМ РИНОСИНУСИТОМ
Слід відзначити, що під терміном «хронічний риносинусит» ховається два варіанта перебігу цього захворювання. Перший – хронічний
із загостреннями. При цьому у хворого постійно
на протязі довгого часу (3 місяці і більше) спостерігаються слабо виражені симптоми захворювання, а загостренням вважається поява нового симптому або різке збільшення вираженосЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ті існуючих. Другий – хронічний рецидивуючий
– це не менше трьох епізодів захворювання на
рік, які розділені «світлими» проміжками не
менше двох місяців (Gracham, 2000).
Мета роботи - визначити особливості порушень імунної системи при різних варіантах
перебігу (хронічний або рецидивуючий) риносинуситу у дітей.
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Під нашим наглядом знаходилось 100 дітей (44 жіночої та 56 чоловічої статі) віком від 6
до 17 років. З них 80 з хронічним та рецидивуючим риносинуситами (відповідно ХРС та РРС)
склали основну групу, яку, в свою чергу, розподілено на 2 підгрупи: 1 – 39 дітей з ХРС, 2 – 41
дитина з РРС. 20 пацієнтів (18 – з викривленням
носової переділки, 2 – з хронічним гіпертрофічним ринітом) склали контрольну групу. Хворим
проводили стандартне отоларингологічне обстеження. Матеріал для імунологічних досліджень
(кров та слину) брали до лікування. При вивченні
імунного статусу хворих визначали титри антитіл
в сироватці крові до мікробних антигенів клебсіели пневмоніе, золотистого стафілокока, титри
антитіл в сироватці крові класів М та G до респіраторного вірусу, вміст лактоферину в РГС, вміст
α-інтерферону (ІФН) в сироватці крові, рівень
ЦІК в сироватці крові, концентрацію секреторного IgA (sIgA), концентрацію імуноглобулінів класів M,G,A за методом радіальної імунодіфузії за
Mancini. При статистичному аналізі результатів
обстеження використовували критерій “U” Вілконсона-Мана-Уітні.

Отримані дані свідчать, що титри антитіл
в сироватці крові до мікробних антигенів клебсіели пневмонії та золотистого стафілокока, а
також імуноглобулінів M,G,A в сироватці крові
дітей основної та контрольної груп не відрізняються (P>0,05). В той же час доведено, що загальними порушеннями імунітету дітей з хронічним та рецидивуючим риносинуситом є достовірне (P>0,05) підвищення, в порівнянні з контролем, кількості ЦІК, α-інтерферону в сироватці
крові та ротоглотковому секреті, зниження кількості SIgA в ротоглотковому секреті. Крім того
при рецидивуючому риносинуситі спостерігається підвищення (P>0,05) кількості ІgM до респіраторного синтиціального вірусу, а при хронічному перебігу захворювання – зниження
(P>0,05) рівня лактоферину та підвищення
(P>0,05) рівня мономерної форми імуноглобуліна А в ротоглотковому секреті.
Розбіжності в імунних порушеннях при
хронічним та рецидивуючим риносинуситами
можуть потребувати різних підходів до імунопрофілактики у дітей з цими захворюваннями.

© В.М. Писанко, О.Ф. Мельников, Б.М. Миронюк, М.Д. Тимченко, С.В. Тимченко, І.І. Смолянинова,
Л.І. Кобзарук, І.І. Сапіжак, С.П. Чубко, 2014

В.І. ПОПОВИЧ, І.В. КОШЕЛЬ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ НЕГНІЙНИХ ФОРМ ГОСТРОГО РИНОСИНУЇТУ
У ДІТЕЙЗ ВИКОРИСТАННЯМ РОСЛИННОГО ФІТОНІРИНГОВОГО ПРЕПАРАТУ
З КОМПЛЕКСНОЮ ДІЄЮ ТА СИНТЕТИЧНОГО ПРОТИЗАПАЛЬНОГО ЗАСОБУ
Комплексне лікування негнійних форм
гострих риносинуїтів (ГРС) виключає використання антибіотиків, але відповідно до основних
ланок патогенезу, показане призначення антисептичних, відволікаючих, муколітичних, протизапальних, антигістамінних засобів, що є цілком доцільним і оправданим. Проте поліпрагмазія має ряд негативних наслідків. В сучасних
умовах для запобігання поліпрагмазії перспективним напрямком є використання препаратів з
комплексним механізмом дії. В арсеналі отоларингологів віддавна використовуються Синупрет та фенспірид. Властивості вказаних препаратів забезпечують їх комплексну дію на ключові ланки запального процесу, особливо в слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів. Разом
з тим, порівняльного дослідження ефективності
синупрета і фенспіриду не проводилось, тому
метою дослідження було порівняти ефективність рослинного препарату з комплексною дією
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Синупрет та синтетичного протизапального засобу Фенспірид в лікуванні негнійних форм гострого риносинуїту у дітей.
Порівняння клінічної ефективності препаратів фенспірид і «Синупрет» проводилось у
50 хворих віком від 6 до 17 років по динаміці
показників суб’єктивної та об’єктивної симптоматики на 1-й, 3-й, 7-й та 10-й день лікування
гострого риносинуїту, що не потребував призначення антибактеріальної терапії. Всім хворим
призначалось базове лікування, що включало:
назальный деконгестант + носовий душ.До базового лікування 25 хворим призначавсяСинупрет в віковому дозуванні, іншим 25 хворим –
фенспірид також у віковому дозуванні.
На перший день лікування клінічні прояви захворювання (ринорея, закладеність носа, гіпоосмія, гіперемія, набряк слизової оболонки носа) у групах порівняння не відрізнялись.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

На третій день лікування у пацієнтів обох
груп відмічалось зменшення інтенсивності
скарг: ринореї та закладеності носа. Однак, пацієнти,що приймали фенспіридскаржились на
наявність густих виділень, що тяжко евакуюються із носової порожнини. При огляді носової
порожнини виразність гіперемії, набряку слизової оболонки зменшувались. В просвіті носових
ходів відмічалась наявність густого слизу, що
засихав у кірки, особливо у ділянці середнього
носового ходу. Наявність густого слизу і кірок
слугували підставою для призначення вказаним
пацієнтам додаткової іригаційної терапії солевим розчином і муколітика.
На фоні прийому Синупретупри огляді
носової порожнини виразність гіперемії, набряку слизової оболонки також зменшувались. В
просвіті носових ходів відмічалась наявність
помірної кількості слизистих виділень, що легко
евакуювались із носової порожнини. У хворих
обох груп відпала необхідність прийому місцевих деконгестантів.
На 7 день лікування клінічні прояви захворювання (суб’єктивні і об’єктивні симптоми)

у пацієнтів обох груп вирівнялись. Відмічалась
регресія ринореї, закладеності носа, гіпоосмії.
При огляді носової порожнини відмічалась тенденція до нормалізації кольору слизової оболонки (залишкова незначна ін’єкція судин) і незначний набряк слизової оболонки. В просвіті
середніх носових ходів відмічалась незначна
кількість слизистого секрету.
На 10 день обстеження стан всіх пацієнтів
оцінювався як одужання.
Таким чином, за даними клінічного спостереження пацієнтів можна зробити наступні
висновки:
- протизапальні і протинабрякові ефекти
Синупрету та фенспіриду співставимі;
- у пацієнтів, що приймали фенспірид, на
фоні полегшення стану відмічалось порушення
реології слизу – він ставав густим з тенденцією
до засихання в кірки, що слугувало показом до
призначення додаткової муко активної терапії
(іригаційна терапія + муколітик);
- ефективність комплексної терапії (фенспірид + муколітик + іригаційна терапія) співставима з монотерапією Синупретом.

© В.І. Попович, І.В. Кошель, 2014

В.І. ПОПОВИЧ, О.Б. СЕМЧУК, Н.В. ВАСИЛЮК, Д.Т. ОРІЩАК
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА)
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТЕМАТИЧНОМУ
УДОСКОНАЛЕННІ З ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ДЛЯ ЛІКАРІВ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ
Однією з найважливіших складових професійної діяльності лікаря загальної практики –
сімейної медицини є безперервна професійна
освіта. Це система підвищення кваліфікації
впродовж усієї професійної діяльності лікаря
після завершення післядипломної професійної
освіти і здобуття спеціальності «загальна практика — сімейна медицина». Вона направлена на
підвищення компетенції практикуючого лікаря
(клінічних практичних навиків і теоретичних
знань), а також на поліпшення організації праці,
комунікативних навиків, медичної етики, якості
викладання, наукових досліджень і методів адміністрування.
Проблема післядипломної підготовки лікарів загальної практики з’явилася одночасно з
уведенням цієї спеціальності й обумовлена тим,
що вперше в українській системі охорони здоров’я виникла потреба в професійній перепідготовці великого загону лікарів, які працюють в
установах первинної ланки. У зв’язку з цим розЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

робка принципів дистанційного навчання і
впровадження їх у практику навчання лікарів
ЗПСМ уявляється особливо актуальною.
Кафедра оториноларингології з курсом
хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного університету розробила
методику дистанційної освіти, яка дає лікарям
загальної практики можливість удосконалити
свої знання з оториноларингології на очнозаочному курсі, використовуючи інформаційні
технології. При системі дистанційного навчання
час, витрачений на підготовку, може бути вибраний слухачем самостійно в будь-якому місці,
де є комп’ютер з Інтернетом. В процесі кожного
курсу із слухачами проводяться дистанційні лекції та інтернет-консультаціїдля відповіді на
питання за пройденим матеріалом і на питання,
що виникли в щоденній практиці при прийомі
хворих.
Курс тематичного ЛОР-удосконалення
проводиться згідно з принципами дистанційного
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навчання, коли курсант самостійно ознайомлюється з навчальним матеріалом за допомогою
технологій мережі Іnternet, а також слухає ряд
лекцій працівників кафедри в режимі on-line.
Дану частину навчання курсант проходить за
місцем роботи, не відриваючись від виробництва. Останній день курсів проводиться на базі
відділення
оториноларингології
ІваноФранківської ОКЛ і носить практичний характер, де курсанти засвоюють і відпрацьовують
практичні навички та стають активними учасниками діагностично-лікувального процесу під
керівництвом працівників кафедри.
Дистанційний курс навчання доступний
для всіх зареєстрованих осіб. Для реєстрації на
сайті розроблено спеціальну облікову інструкцію, яка в своєму складі містить ряд запитань
щодо ідентифікації особи та визначення курсу
навчання, який зацікавив користувача. Зареєстрована особа отримує інформацію про виклада-

ча, а також основні теми курсу. Курсант має
право доступу до блоку «Ресурси курсу», який
включає навчальний матеріал (лекції та перелік
рекомендованої літератури). Окрім текстових
матеріалів, користувач має право ознайомитися
із фото та відеоматеріалами, які містять інформацію відповідно до запропонованих тем визначеного курсу. Завершення дистанційної частини
курсів закінчується тестовим контролем і оцінюванням рівня знань.
Таким чином, шляхом впровадження
дистанційних технологій досягається можливість значного удосконалення знань з отоларингології лікарів загальної практики на робочому
місці, практично без відриву від виробництва,
не виїжджаючи за межі свого населеного пункту, що в кінцевому результаті призводить до
якісного покращення діагностичного та лікувального процесу в первинній ланці медикосанітарної допомоги населенню України.

© В.І. Попович, О.Б. Семчук, Н.В. Василюк, Д.Т. Оріщак, 2014

Г.П. ПОТЕБНЯ, В.В. ПАЛАМАРЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА)
МЕТОДИКА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ АУТОВАКЦИНИ
Створення протиракових вакцин було перейнято з теорії та практики отримання антибактеріальних і антивірусних вакцин та сироваток.
Їх створення ґрунтується на 3 основних передумовах: якісні та кількісні відмінності злоякісних
і бактеріальних клітин від клітин вищих макроорганізмів; імунна система найбільше пристосована до розпізнання цих відмінностей і її можна
«навчити» знищувати сторонні клітини (молекули) шляхом активної специфічної імунізації
або неспецифічно стимулювати активність її
клітин ефекторів (Потебня Г.П., Семерников
В.В., 1998).
Протиракові вакцини у своєму складі мають пухлиноасоційовані антигени (ПАА), які
стимулюють синтез цитотоксичних антитіл і
цитотоксичних Т-клітин імунною системою організму проти специфічних мішеней. Ці імуногенні ПАА можуть бути асоційовані з цілими
або лізированими пухлинними клітинами, а також можуть бути виділені з них в частково або
повністю очищеному вигляді.
Для виготовлення аутовакцини пухлинна
тканина, яка забирається стерильно у хворого,
розподіляється на рівні, за числом імунізацій,
частини (від 3 до 5). Якщо планується реімунізація, то необхідно взяти ще 1-2 частини додат-

ково. Отримана пухлинна тканина зберігається
пари температурі -20-196°С. Вакцина готується
ex tempore. Шматочок пухлинної клітини звільняється від некротичних ділянок і нормальної
тканини, тричі промивається фізіологічним розчином, в котрий попередньо додається 300-500
од. гентаміцину. Потім пухлинна тканина ретельно подрібнюється в стерильній ступці і частина тканини переноситься до пробірки з 10 мл
(1:10) культуральної рідини Bac.subtilis АБ-56 з
активністю по культурі Bac.megaterium не нижче 1:32-1:64. Отримана таким чином суміш укладається в термостат на 2 години при t+37°С.
Через кожні 15-20 хв суміш струшується. Після
цього робиться посів вакцини на м'ясопептинний бульйон чи агар для визначення стерильності, а сама вакцина ставиться на 18-20 год
в холодильник при t+4°С. Потім вакцина
центрифугується 5-6 хв при 500 об/хв. Для імунізації застосовується надосадкова рідина, позбавлена клітин, котра вводиться підшкірно у 3-5
точок якнайближче до реґіонарних лімфовузлів.
Доза першого введення складає 3 мл, другого –
5 мл, третього і наступних – 6-7 мл.
Експериментально-клінічні результати застосування вакцин будуть представлені в наших
подальших публікаціях.

© Г.П. Потебня, В.В. Паламарчук, 2014
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Т.В. ПОЧУЄВА, В.Л. ДАВИДЕНКО, С.О. САМУСЕНКО, О.В. САПОЖНІКОВ,
А.В. СЕМЕНЕНКО (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРОГО ЕПІГЛОТИТУ
У ДОРОСЛИХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Гострий епіглотит, як тяжке запалення
надгортанника, черпакувато-надгортанних складок та навколишніх тканин в сучасних умовах
зберігає свою медико-соціальну значимість, тому що швидко зростаюча інтоксикація та дихальна недостатність при несвоєчасній діагностиці
і неадекватній терапії може стати безпосередньою причиною флегмони шиї, медіастиніту
і навіть смерті пацієнта (Е.А. Кирасирова, 2010;
І.Б. Цокова, 2011; А.Е. Китаевич, 1988). За даними літератури (Ф.В. Семенов, 2008; H. Faden,
R.L. Hilsinger, Sack, 2002), смертність у дорослих складає 7%. Багато років гострий епіглотит
був прерогативою дитячого віку (Ф.В. Семенов,
2007), але після перенесеної епідемії дифтерії в
Україні наприкінці 1990-х – початку 2000-х років серед дорослого населення він набув більш
агресивного перебігу в плані виникнення тяжких ускладнень при скороченні терміну спостереження (Г.І. Гарюк і співавт., 2006; Ю.Л.
Солдатский, 2007; А.А. Зайцев, 2008). В цілому
патогенез гострого епіглотиту з патоморфологічної точки зору визначений (P. Solomon, 1998;
В.Т. Пальчун, 2001,), але роль сполучної тканини як основної мішені при виникненні запалення у верхніх дихальних шляхах не з’ясовано. Не
зрозумілим залишається той момент, що у одних пацієнтів гостра вірусна інфекція спричиняє
гострий фарингіт або ангіну, у інших – гострий
ларингіт або абсцес надгортанника. Можливо,
це наслідок особливостей сполучної тканини
або стану поруч розташованих органів, що на
сьогодні залишається невирішеним питанням.
Мета дослідження – проаналізувати клініко-епідеміологічні особливості перебігу гострого епіглотиту у хворих дорослого віку за даними
катамнезу.
Нами проведено аналіз архівного матеріалу 120 історій хвороб пацієнтів, що проходили
лікування в цілодобово ургентній отоларингологічній клінічній лікарні № 30 м. Харкова за
період 2009-2013 р.р. Причому, якщо в 2009-2021
рр. в середньому таких хворих було приблизно
20 на рік, то в 2013 році їх кількість склала 40.
Серед обстежених – 72 особи чоловічої
статі (60%) і 48 – жіночої (40%). Вік пацієнтів
коливався у межах 16-74 роки з прерогативою
на дієздатний вік (65%) приблизно однаково по
категоріям 25-35, 36-45, 46-55 років.
Цікавим виявився факт терміну звертання
за лікарською допомогою: в перші 3 доби – 82%
хворих, а інші – довше, іноді навіть на 10-12-й

день. Серед причин пізньої госпіталізації в 60%
випадків мала місце небажання пацієнтів звертатися до отоларинголога, а в 40% – діагностичні помилки на догоспітальному етапі. Саме
останній факт потребує прицільної уваги і, мабуть, перегляду протоколів надання невідкладної медичної допомоги на рівні сімейних лікарів
з урахуванням особливостей клінічного перебігу
і ускладнень.
Катарально-набрякова форма епіглотиту
виявлена у 85 пацієнтів – 1-а група, а у 35 –
абсцедуюча – 2-а група.
В 1-й групі тільки у 8 осіб (10%) мали місце ускладнення з боку поруч розташованих органів у вигляді стенозу гортані I і II ступеню і гострого фаринголарингіту. В більшості випадків саме ці хворі звертались безпосередньо на пункт
невідкладної допомоги в перші доби захворювання або самостійно, або доставлені машиною
швидкої допомоги. Призначене адекватне лікування призвело до одужання в усіх випадках.
В 2-й групі ускладнення з боку поруч розташованих органів виявленні значно частіше – у
18 осіб (51%), причому парафарингіт – у 6
(17%), парафарингеальний абсцес – у 5 (14%),
флегмона порожнини рота – у 1 (3,5%), флегмона шиї – у 3 (9%), верхнє-шийний гнійний
медіастиніт – у 3 (9%). У 9 із 18 пацієнтів (50%)
також констатований стеноз гортані I-III ступенів з порушенням дихальної функції. Серед хворих цієї групи 10 осіб не звертались за медичною допомогою на початку захворювання, а 8
осіб лікувались спочатку у терапевта за місцем
проживання і тільки наприкінці тижня були направлені до отоларинголога. В цих випадках
спочатку або не було призначено лікування, або
воно було неадекватним. Госпіталізація в спеціалізовану отоларингологічну клініку призвело
до покращення стану пацієнтів, 3 особи були
переведені в торакальне, а 1 – у щелепно-лицеве
відділення для хірургічного лікування.
Таким чином, проведений аналіз архівних
даних показав, що гострий епіглотит як складна
ургентна патологія у дорослих останнім часом
має тенденцію до зростання в кількісному плані
і ускладнюється абсцедуванням в 29% випадків,
причому у 50% пацієнтів к абсцесу надгортанника приєднується інша гнійна-запальна патологія поруч розташованих органів. Тому пошук
оптимальних підходів до діагностики, лікування
і можливого прогнозу перебігу запалення цієї
категорії хворих є актуальним.
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Т.М. ПРИСТАВКО, И.В. ДЕМЕНКОВ, В.Р. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ОСТРЫХ ПАРАНАЗАЛЬНЫХ СИНУСИТОВ
ПО КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ
Острые синуситы являются одним из наиболее распространенных заболеваний верхних
дыхательных путей. Это обусловлено тем, что
параназальные синусы занимают почти весь лицевой череп, находятся в тесном контакте друг с
другом и с другими важными образованиями:
орбитой, мозговым черепом, верхней челюстью.
Инфекция в околоносовые пазухи попадает в основном через полость носа, а в верхнечелюстные
и одонтогенным путем. В большинстве случаев
для постановки диагноза ведущую роль играет
полный и правильно собранный анамнез. Часто
из анамнеза удается установить, что заболевание
началось после перенесенной вирусной инфекции, когда с третьих суток с начала его появились гнойные выделения из носа, повысилась
температура, усилилась головная боль.
При острых параназальных синуситах основными жалобами больных являются головная
и лицевая боль, нарушение носового дыхания,
выделения из носа, повышение температуры. Из
всех околоносовых пазух в воспалительный процесс чаще других вовлекаются верхнечелюстные.
Этому способствует их расположение, размеры и
тесный контакт с 4-7 зубами верхней челюсти.
Головная боль – один из основных симптомов
этих заболеваний, чаще носит умеренный характер, достаточно легко снимается медикаментозными средствами, и при пункции или зондировании пазух и удаления их содержимого, быстро
уменьшается или исчезает. При остром воспалении верхнечелюстных пазух боль усиливается
при надавливании на мягкие ткани щеки в области проекции передней стенки пазух. В ряде случаев больные не отмечают болей, но указывают
при этом на « тяжесть» в голове. Если вследствие
воспаления слизистой оболочки носа полностью
блокируются соустья околоносовых пазух, боли
усиливаются, отмечается их иррадиация в зубы
верхней челюсти и глаз. Следует подчеркнуть,
что у этих больных нет четкой локализации болей в зависимости от того, какие пазухи воспалены, обычно пациенты отмечают, что болит вся
голова или она «тяжелая».
При обследовании больных необходимо
проводить дифференциальный диагноз между
риногенным и одонтогенным гайморитами, так
как принципы лечения этих больных существенно разнятся. В дифференциальной диагностике одонтогенных заболеваний верхнечелюстных пазух важным моментом является наличие кариозных зубов верхней челюсти, густого,
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крошковидного гноя со зловонным запахом при
пункции пазух. Лечение одонтогенных гайморитов должно начинаться с санации кариозных
зубов. Головную, лицевую боль следует дифференцировать с трегиминальной невралгией, симтомы которой чрезвычайно разнообразны: это
параксизмы, боли в зоне иннервации ветвями
тройничного нерва по типу удара электрическим током, продолжающейся 2-3 секунды с
иррадиацией в глаз, зубы.
Несмотря на то, что головная боль не является ведущим симптомом острого или хронического воспаления параназальных синусов, она
свидетельствует об страдании организма от этого заболевания и заставляет врача искать причины возникновения ее, что ведет к установлению правильного диагноза.
Стойкое нарушение носового дыхания
при острых параназальных синуситах бывает
редко. Отек слизистой оболочки носа обычно не
перекрывает дыхание через общий носовой ход,
как и умеренный отек носовых раковин. Больные часто жалуются на выделения из носа светлого или желтого цвете с запахом. Если в средний носовой ход , куда открываются соустья
большинства околоносовых пазух, ввести на 3-5
минут турунду с 0,18% раствором адреналина,
то количество отделяемого из носа увеличивается. За наличие воспаления околоносовых пазух свидетельствует гиперемия и появление отделяемого под передним концом средней носовой раковины.
Дифференциальный диагноз по клиническим симптомам довольно трудно бывает поставить при воспалении основной пазухи и задних
клеток решетчатого лабиринта. Это обусловлено тем, что эти пазухи реже других вовлекаются
в воспалительный процесс и расположены глубоко в основании черепа. При воспалении этих
пазух одним из наиболее частых симптомов является нарушение обоняния., так как периферический отдел обонятельного анализатора располагается в слизистой оболочке верхнего носового хода, куда открываются соустья этих пазух.
Очень часто при этой локализации воспалительного процесса у этих пациентов повышаются
пороги восприятия запахов. В то время как пациенты с поражением коркового центра обоняния, не в состоянии дифференцировать запахи.
Однако следует отметить, что при вирусных синуситах, независимо оттого какие пазухи
были вовлечены в воспалительный процесс, у
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

пациентов нередко возникает выраженная гипосмия и даже аносмия. Процесс, как правило,
носит двусторонний характер и даже при своевременно начатом лечении обоняние не восстанавливается. Кроме того, эти пациенты кроме
жалоб на боли внутри головы, часто указывают
на стекание жидкости в носоглотку, особенно
после ночного сна. При риноскопии, осмотра

носо- и ротоглотки на задней стенке их обнаруживается густое, вязкое отделяемое с неприятным запахом, после удаления которого оно появляется вновь.
Дифференциальный диагноз по клиническим симптомам дает возможность в большинстве случаев поставить правильный предварительный диагноз.

© Т.М. Приставко, И.В. Деменков, В.Р. Деменков, 2014

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
НАУКОВА І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ,
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА КАФЕДРІ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ НИНІ
Тернопільський державний медичний інститут заснований в квітні 1957р. В 1994 р. його
перейменовано в Тернопільський державний
медичний інститут імені акад.. І.Я. Горбачевського. З січня 1997 р. інститут реорганізований в
Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського, а з грудня 2004 р. її реорганізували в Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського.
В жовтні 1958р. при інституті створено
кафедру отоларингології. За роки свого існування вона мала різні назви: кафедри отоларингології (жовтень 1958 - серпень 1989р.), кафедра
офтальмології і отоларингології (вересень 1989
– серпень 2000р.), кафедра оториноларингології,
офтальмології і стоматології (вересень 2000 –
серпень 2006р.), кафедра отоларингології, офтальмології та нейрохірургії (з вересня 2006 р. донині).
На кафедрі отоларингології в різні роки
працювало – чи нині працює 12 викладачів. З
них сім працювало в минулому (професор П.Д.
Буєв, доценти О.А. Кантор, Є.І. Турович і Р.Т.
Лавецький, професор І.А. Яшан, доцент Г.С.
Протасевич, асистентка А.Ф. Масик) і п’ять
працюють нині (професори О.І. Яшан і П.В. Ковалик, доценти Ю.М. Андрейчин і І.В. Мальована, асистент А.П. Ковалик). В попередній
статті опублікованій в «Журналі вушних, носових і горлових хвороб» (2013. - №3 – с. – С. 172175) наведено наукову і навчально – методичну
діяльність всіх семи викладачів, які працювали
на кафедрі отоларингології в минулому. В даному повідомленні наведено наукову і навчально – методичну діяльність всіх п’яти викладачів,
які працюють на кафедрі отоларингології нині.
1. Завідувач кафедри, професор О.І.
Яшан. На кафедру О.І. Яшан прийшов з пракЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

тичної роботи в 1994 р. асистентом після захисту кандидатської дисертації на тему: «Тимпанопластика ІV типу: Клініко-аудіологічне дослідження». Він пройшов шлях від асистента до
професора (завідувача кафедри).О.І. Яшан в
2002 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Нові варіанти слухопокращуючих операцій
у хворих на хронічний гнійний середній отит:
Клініко – морфологічне дослідження. Після цього працював доцентом, професором кафедри.
Завідувачем кафедри, яка нині називається «кафедра отоларингології, офтальмології та нейрохірургії» О.І. Яшан працює з вересня 2006 р..
Вчене звання доцента він отримав в 2003р.,
професора – в 2005р. Основним напрямком наукових досліджень О.І. Яшана є проблема середнього вуха, зокрема хронічного середнього
гнійного отиту і тимпанопластики. Він розробив
різні аспекти даної проблеми і опублікував їх в
76 наукових працях. О.І. Яшан – автор чи співавтор 253 наукових і навчально – методичних
праць. Серед опублікованих робіт 38 оглядів
літератури, 6 рецензій, підручник для медичних
сестер «Медсестринство в оториноларингології»
(Тернопіль, 1999р.), який він написав разом з
І.А. Яшаном, Д.І. Заболотним, П.В. Коваликом і
Г.С. Протасевичом. Крім того, він автор восьми
патентів на винахід. До речі, О.І. Яшан – син
завідувача кафедри в минулому професора І.А.
Яшана. Він успішно продовжує традиції, започатковані своїм батьком.
2. Професор кафедри П.В. Ковалик. На
кафедру П.В. Ковалик прийшов в 1985 р. асистентом після закінчення заочної аспірантури і
захисту кандидатської дисертації на тему:
«Прополис в лечении больных хроническим
гнойным верхнечелюстным синуитом». П.В.
Ковалик пройшов шлях від асистента до профе-
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сора кафедри. В 2000 – 2006 рр. завідував кафедрою отоларингології, офтальмології і стоматології. П.В. Ковалик в 1995р. захистив докторську дисертацію на тему: «Діагностика і лікування
пухлин вуха: Клініко – морфометричне дослідження». Після цього працював доцентом, професором кафедри. Вчене звання професора П.В.
Ковалик отримав в 2001р. Основним напрямком
наукових досліджень П.В. Ковалика є проблема
пухлин вуха. Ним розроблені різні аспекти даної
проблеми і опубліковані в 31 науковій праці.
П.В. Ковалик – автор чи співавтор 190 наукових
і навчально – методичних праць. Серед опублікованих робіт 26 оглядів літератури, 5 рецензій,
підручник для медичних сестер «Медсестринство в оториноларингології» (Тернопіль, 1999р.),
написаний нам разом з І.А. Яшаном, Д.І. Заболотним, О.І. Яшаном і Г.С. Протасевичем. Крім
того, він автор однієї раціоналізаторської пропозиції, автор чи співавтор п’яти патентів на
винахід, однієї планової наукової роботи кафедри.
3. Доцент кафедри Ю.М. Андрейчин. На
кафедру Ю.М. Андрейчин прийшов в 2000 р.
асистентом після дострокового закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації на
тему: «Клініко – патогенетичне обґрунтування
застосування кальцієвої форми фосфату целюлози в комплексній терапії гнійних середніх
отитів». Він пройшов шлях від асистента до доцента кафедри. Вчене звання доцента Ю.М. Андрейчин отримав в р. Основним напрямком наукових досліджень Ю.М. Андрейчин а нині є
проблема верхньощелепних синуситів. Він розробив різні аспекти даної проблеми, опублікував їх в 50 наукових працях і пише докторську
дисертацію. Ю.М. Андрейчин – автор чи співавтор 142 наукових і навчально – методичних

праць. Серед опублікованих робіт 27 оглядових
статей. Крім того, він співавтор однієї раціоналізаторської пропозиції, автор чи співавтор
п’яти патентів на винахід.
4. Доцент кафедри І.В. Мальована. На
кафедру І.В. Мальована прийшла в 2007 р. асистенткою після закінчення аспірантури і захисту
кандидатської дисертації на тему: «Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит». Доцентом кафедри обрана в 2012р. Основним напрямком наукових досліджень І.В. Мальованої є
проблема середніх гнійних отитів. Нею розроблені різні аспекти даної проблеми і опубліковані
в 14 наукових працях. І.В. Мальована – авторка
чи співавторка 80 наукових і навчальнометодичних праць. Серед опублікованих робіт
26 оглядових статей.
5. Асистент кафедри А.П. Ковалик. На
посаду асистента кафедри А.П. Ковалик прийшов в 2006 р. з практичної роботи після захисту кандидатської дисертації на тему: «Реконструктивні операції у хворих на деформацію перегородки носа з порушенням його функцій». Основним напрямком наукових досліджень А.П.
Ковалик а нині є проблема хронічних захворювань гортані. Він розробив різні аспекти даної
проблеми, опублікував їх в 27 наукових працях і
готує докторську дисертацію. А.П. Ковалик –
автор чи співавтор 102 наукових і навчальнометодичних праць. Серед опублікованих робіт
15 оглядових статей. Крім того, він співавтор
чотирьох патентів на винахід.
Такі основні віхи наукової і навчальнометодичної діяльності всіх п’яти викладачів, які
працюють на кафедрі отоларингології Тернопільського державного медичного університету
імені І.Я. Горбачевського нині.

© Г.С. Протасевич, 2014

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.В. МАЦЬКЕВИЧ, О.І. ШИЛО (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
УСКЛАДНЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ ПІДСЛИЗОВОЇ РЕЗЕКЦІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по ускладненнях і результатах підслизової
резекції перегородки носа. Раніше такий аналіз
не проводився. Публікації з цього питання розпочались з 1981 року. За період з 1981 по 2012
рр. оториноларингологами Тернопільщини по
ускладненнях і результатах підслизової резекції
перегородки носа опубліковано 8 наукових
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праць (7 по ускладненнях і 1 по результатах),що
складає 0,72% від загаьного числа (1102) наукових робіт оториноларингологів Тернопільщини.
Наукові роботи опубліковані в журналах: “Вестник оториноларингологии” (м. Москва), “Журнал вушних, носових і горлових хвороб” (м. Київ), “Журнал ушных, носовых та горловых болезней” (м. Київ), збірниках “VІІІ з’їзд оториноларингологів України” (м. Київ), “ІХ з’їзд оториЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ноларингологів України” (м. Київ),“Досягнення
і перспективи клінічної та експериментальної
медицини” (м. Тернопіль), «Наукові записки:
Щорічник» (м. Київ). Серед опублікованих робіт 1 стаття, 5 тез і 2 оглядові праці.
І.А.Яшан, Г.С. Протасевич (1986) в статті
“Непосредственные осложнения подслизистой
резекции прегородки носа” наводять результати
вивчення безпосередніх ускладнень після хірургічних втручань на перегородці носа у 1114 хворих віком від 9 до 68 років. Виявлені ускладнення при підслизовій резекції перегородки носа у 9,24% хворих під час операції і у 2,65% безпосередньо після неї. Перелічуються ці
ускладнення. Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В.
Говда і співавтори (2000) в тезах “Ускладнення
під час підслизової резекції перегородки носа і
безпосередньо після операції” описують аналіз
ускладнень під час виконання підслизової резекції перегородки носа і безпосередньо після неї
у двох групах хворих: першу групу склали оперовані за ощадливо методикою (1332 особи), в
другу групу увійшли оперовані за методикою
Кіліана (740). Ускладнення під час операції в
першій групі зареєстровані у 0,88% пацієнтів, в
другій – у 16,4%, безпосередньо після операції
відповідно у 0,65% і у 11,8% хворих.
Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, І.А. Гавура і співавтори (2001) в тезах “Кровотеча під час
підслизової резекції перегородки носа і в післяопераційному періоді” наводять дані про частоту кровотечі під час підслизової резекції перегородки носа і в післяопераційному періоді.
Г.С. Протасевич (1981) в оглядовій статті
“Осложнения во время подслизистой резекции
прегородки носа и непосредственно после операции” вперше аналізує дані літератури стосовно загальних і місцевих ускладнень під час підслизової резекції перегородки носа і безпосередньо після цього хірургічного втручання.
Г.С. Протасевич (1995) в тезах: “ Ускладнення підслизової резекції перегородки носа у
віддалений період” аналізує характер і частоту
ускладнень підслизової резекції перегородки
носа у віддалений період (через 2-15 років після операції) у 308 осіб, оперованих за розробленою власною ощадливою методикою, і у 102
осіб оперованих за методикою Кіліана. Встановлено, що ускладнення у віддалений період

після підслизової резекції за Кіліаном зустрілись в 39,3% спостережень, а після ощадливих
операцій - в 1,8%. Г.С. Протасевич, І.А. Гавура,
О.В. Говда і співавтори (2000) в тезах “ Віддалені ускладнення підслизової резекції перегородки носа” наводять дані про віддалені ускладнення підслизової резекції перегородки носа
через 2-15 років після операції у 600 хворих
(466 оперовано за ощадливою методикою і 134за методикою Кіліана). Різні ускладнення у
віддалений період у осіб, оперованих за ощадливою методикою, виявлені у 1,44% обстежених, а у осіб, яким операції виконані за методикою Кіліана, - у 37,1%.
Г.С. Протасевич (1986) в оглядовій статті
“Осложнения в отдаленном периоде после подслизистой резекции перегородки носа” наводить
дані літератури стосовно віддалених ускладнень
після підслизової резекції перегородки носа.
Детально описує ці ускладнення. Г.С. Протасевич (1995) в тезах “ Віддалені результати підслизової резекції перегородки носа за Кіліаном”
наводить віддалені результати підслизової резекції перегородки носа за Кіліаном. При цьому
описується стан порожнини носа і його основних функцій (дихальної та нюхової) у період від
2 до 15 років після цієї операції у 102 осіб віком
від 20 до 67 років. Позитивні результати відмічено у 63,6% обстежених. Більше ніж у третини
пацієнтів мали місце патологічні зміни перегородки носа і носової порожнини , порушення
дихальної і нюхової функцій носа.
Таким чином, описані в цій статті дані
свідчать про те, що ускладнення і результати
підслизової резекції перегородки носа в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлені порівняно часто - в 0,72%
від загального числа (1102) наукових публікацій
оториноларингологів Тернопільщини. При цьому значно частіше наводяться ускладнення (7
публікацій) і рідко - результати операцій (1).
Ускладнення описуються в 2 статтях, 3 тезах і 2
оглядових роботах, результати - в 1 тезах. Вважаємо, що наведені відомості стосовно ускладнень і результатів підслизової резекції перегородки носа матимуть відповідне теоретичне і
практичне значення для оториноларингологів,
хірургів, терапевтів, гематологів, сімейних лікарів та інших спеціалістів.

© Г.С. Протасевич, О.В. Мацькевич, О.І. Шило, 2014
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.В. СТАХІВ, К.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по консервативному лікуванню хронічного
тонзиліту. Раніше такий аналіз не проводився.
Публікації з цього питання розпочались з 1980
року. За період з 1980 по 2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини по консервативному
лікуванню хронічного тонзиліту опубліковано 8
наукових праць, що складає 0,72% від загального числа (1102) публікацій наукових праць оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в: «Журнале ушных, носовых
и горловых болезней» (м.Київ), збірниках:
«Межобластная конференция отоларингологов
«Современные проблемы отоларингологии» (м.
Чернівці), «Роль профессиональных факторов в
развитии ЛОР патологии» (м. Запоріжжя), кандидатській дисертації (м. Тернопіль), авторефераті кандидатської дисертації (м. Київ), «Сборнике рефератов НИР и ОКР» (м. Москва). Серед
опублікованих робіт 2 статті, 1 тези, 1 анотація,
1 посвідчення на раціоналізаторську пропозицію, 1 дисертація, 1 автореферат дисертації і 1
реферат дисертації.
Д.В. Береговий (1980) в анотації «Лечение
хронических тонзиллитов прополисной пастой»
наводить результати лікування 40 хворих на
хронічний тонзиліт застосуванням прополісної
пасти. Д.В. Береговий (1980) в тезах «Применение прополисно – восковых паст в лечении больных хроническим тонзиллитом» повідомляє
про використання уже прополісно – воскових
паст в терапії хворих на хронічний тонзиліт. В
подальшому з’явилось ряд робіт Д.В. Берегового (1981, 1983, 1988, 1988, 1989) про використання цих паст в лікуванні хронічного тонзиліту, де він аналізує застосування даного методу у
значної кількості хворих. Так. Д.В. Береговий
(1981) в статті «Применение прополисно – восковых паст при лечении больных хроническим
тонзиллитом» наводить результати лікування
прополісно – восковою пастою 88 хворих на
хронічний тонзиліт. Курс лікування складався з
6-7 введень пасти в лакуни піднебінних мигдаликів з інтервалом 6-8 днів. В результаті проведеної терапії у 65 людей нормалізувалась та у 23
різко знизилась інтенсивність еміграції лейкоцитів на поверхню мигдаликів. У 72 обстежених
знизилась вираженість реґіонарного лейкоцито-

зу і у всіх хворих покращились показники цитологічного дослідження мазків – відбитків з поверхні піднебінних мигдаликів. У віддалений
період із 76 пацієнтів з строком спостереження
від 6 міс до 3 років одужання настало у 56
(73,7%), покращення – у 17 (22,3%), повного
ефекту не отримано у трьох (4%).
Д.В. Береговий (1983) в статті «Эффективность применения прополисно – -восковой пасты при компенсированной и декомпенсированной формах хронического тозиллита» пропонує
нову фармакологічну форму прополісу у вигляді
пасти на восковій основі для лікування хворих
на хронічний тонзиліт, описує її склад і методику застосування. Наводить ефективність лікування даним лікарським середником 152 хворих
на хронічний компенсований і декомпенсований
тонзиліт у віддалений період (від 2 до 5 років)
спостереження. Підкреслюється, що віддалені
результати залежать від клінічної форми хронічного тонзиліту: більш стійкий і високий клінічний ефект відмічений у хворих на компенсовану форму даного захворювання. Д.В. Береговий
(1981) отримав посвідчення на раціоналізаторську пропозицію «Прополисно – восковая паста», видане Хмельницьким облздороввідділом.
Д.В. Береговий (1988) в кандидатській дисертації «Прополисно – восковая паста в лечении
хронического тонзиллита» , в авторефераті цієї
дисертації (1989) підтверджує високу ефективність лікування даною пастою хронічного тонзиліту.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що консервативне лікування
хронічного тонзиліту в наукових публікаціях
оториноларингологів Тернопільщини представлене в 0,72% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Це лікування описане в 2 статтях, 1
тезах, 1 анотації, 1 посвідченні на раціоналізаторську пропозицію, 1 дисертації, 1 авторефераті дисертації і 1 реферат і дисертації. При хронічному тонзиліті застосовувалась прополісно – воскова паста. Вважаємо, що наведені в цій
статті відомості щодо консервативного лікування хронічного тонзиліту матимуть відповідне
теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, пізнавальне значення для терапевтів, сімейних лікарів та інших фахівців.

© Г.С. Протасевич, О.В. Стахів, К.О. Яшан, 2014
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ,УКРАЇНА)
ТАКТИЧНА ПОМИЛКА ПРИ ВИКОНАННІ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ У ОСІБ НА
ДЕФОРМАЦІЮ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА З УТРУДНЕННЯМ НОСОВОГО ДИХАННЯ
Проводячи обстеження студентів першого
курсу Тернопільського державного медичного
інституту (нині ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України») на протязі ряду років і
консультуючи хворих в поліклінічному відділенні Тернопільської обласної клінічної лікарні
(нині КЗ ТОР «Тернопільська університетська
лікарня»), ми неодноразово спостерігали студентів і хворих на деформацію перегородки носа з
утруднення носового дихання, котрим в минулому була виконана тонзилектомія, у частини з
яких мав місце хронічний фарингіт (здебільшого катаральний, рідко атрофічний). Вважаємо
таку тактику помилковою. Це, в першу чергу,
стосується оториноларингологів – початківців.
Оториноларингологи – початківці нерідко проводять хворим тонзилектомію при наявності
вираженої деформації перегородки носа з утрудненням носового дихання. Це обумовлено щонайменше трьома факторами: 1) молодий лікар
уже оволодів методикою тонзилектомії, а підслизовою резекцією перегородки носа ще не володіє; 2) він не надає особливого значення

зв’язку утрудненого носового дихання з хронічним тонзилітом; 3) хворий, страждаючи частими
ангінами, старається позбутися їх, вимагаючи в
лікаря «видалити мигдалики», а лікарю не вдається переконати пацієнта в необхідності в першу чергу відновити носове дихання (О.І. Яшан і
співавт., 2010).
Однак при хронічному тонзиліті у осіб
на деформацію перегородки носа з утрудненням
носового дихання хірургічне видалення піднебінних мигдаликів без санації порожнини носа
призводить до розвитку чи усугублення наявних
хронічних фарингітів і ларингітів. Слід врахувати просту істину «якщо у хворого на хронічний
тонзиліт в наявності деформація перегородки
носа, яка супроводжується утрудненням носового дихання, в першу чергу слід проводити санацію носової порожнини (резекцію перегородки)
з метою відновлення носового дихання». В ряді
випадків після резекції перегородки носа і відновлення носового дихання у хворих припиняються ангіни, що дає можливість обмежитися
лише цією операцією. Ми переконалися в цьому
з власної оториноларингологічної практики.

© Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, 2014

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, В.Г. КОРИЦЬКИЙ, Я.С. МЕЛЬНИК, О.П. МЕУШ
(ТЕРНОПІЛЬ, КОЗОВА, МОНАСТИРИСЬК; УКРАЇНА)
ДОСВІД ТОНЗИЛОАДЕНОТОМІЇ ПРИ ГІПЕРТРОФІЇ ПІДНЕБІННИХ
І ГОРЛОВОГО МИГДАЛИКІВ У ДІТЕЙ
Випадки гіпертрофії піднебінних і горлового мигдаликів зустрічаються доволі часто в
оториноларингологічній практиці. Нерідко ці
два види патології поєднуються між собою. Лікування даного захворювання, як правило, хірургічне. Операція відома під назвою «аденотонзилотомія». Однак в підручниках, довідниках,
керівництвах з оториноларингології (навіть фундаментальних) не вказується що видаляти першим: аденоїдні вегетації чи гіпертрофовані
піднебінні мигдалики. Термін «аденотонзилотомія» свідчить про те, що спочатку проводять
аденотомію, затим тонзилотомію. Однак ми
вважаємо, що спочатку треба виконати тонзилотомію, затим аденотомію. У разі, коли спочатку
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

зробити аденотомію, а потім тонзилотомію, не
вдасться провести аденотом в носову частину
горла для видалення аденоїдних вегетацій, оскільки гіпертрофовані піднебінні мигдалики (особливо ІІІ ступеня) заважатимуть це здійснити.
Тому ми вважаємо, що спочатку треба виконати
тонзилотомію, затим аденотомію і рекомендуємо називати цю операцію «тонзилоаденотомія».
Видалення гіпертрофованих піднебінних мигдаликів проводимо тонзилотомом Матьє, а гіпертрофію горлового мигдалика усуваємо аденотомом Бекмана. Розмір цих інструментів визначається віком дитини.
Тонзилоаденотомія вказаними інструментами проведена нами особисто 90 дітям віком
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від 5 до 14 років. Дане хірургічне втручання виконувалось в амбулаторних умовах. Під час цієї
операції в 5 випадках мала місце підвищена
кровоточивість. В інших дітей кровотеча виявилась адекватною цій операції. В ранній післяопераційний період кровотеча виникла у 2 дітей.
Вона спостерігалась через 1 год після операції.
Кровотеча була з носової частини горла. Причиною кровотечі виявились залишки невидаленої
лімфаденоїдної тканини. Зупинка кровотечі
здійснилась шляхом повторного введення аде-

нотома в носову частину горла і проведення зрізальних рухів по боках носової частини горла.
Таким чином, при поєднаній гіпертрофії
піднебінних і горлового мигдаликів спочатку
слід провести тонзилотомію, затим аденотомію.
Таку операцію ми називаємо «тонзилоаденотомія». Для тонзилотомії використовуємо тонзилотом Матьє, для аденотомії аденотом Бекмана.
Ускладнення у вигляді інтраопераційної і ранньої післяопераційної кровотечі спостерігались
рідко.

© Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, В.Г. Корицький, Я.С. Мельник, О.П. Меуш, 2014

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І. ЯШАН, В.Г. КОРИЦЬКИЙ, І.В. ШЕВАГА
(ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ; УКРАЇНА)
КЛІНІКА І ДІАГНОСТИКА АДЕНОЇДНИХ ВЕГЕТАЦІЙ У ДІТЕЙ
Симптомами аденоїдів є утруднення носового дихання, або його відсутність, постійно
відкритий рот, сон з відкритим ротом, хропіння
уві сні, апное, гугнявість, нічний енурез, «аденоїдний вигляд обличчя» («зовнішній аденоїдизм»). Деякі діти сплять з відкритим ротом,хоча вдень цей симптом у них відсутній.
Але деякі з перелічених симптомів бувають далеко не завжди. Наприклад, за нашими даними,
що ґрунтуються на обстеженні 265 дітей віком
від 5 до 14 років з аденоїдними вегетаціями, на
нічний енурез скаржилось 8,3% дітей, а «зовнішній аденоїдизм» мав місце у 41,5% дітей. Ступінь порушення носового дихання залежить від
величини, форми аденоїдних вегетацій, відношення їх об’єму до розмірів і форми носової
частини горла, а також супутніх запальних змін.
Діагноз аденоїдних вегетацій встановлюються на підставі скарг хворого і результатів
об’єктивного обстеження. Слід відмітити, що
діагностика аденоїдних вегетацій, особливо у
дітей дошкільного віку, буває досить складною.
Аденоїдні вегетації нерідко «маскуються» під
хронічний риніт, ринофарингіт, кашель, алергійний риніт. Для діагностики аденоїдних вегетацій використовуються передня і задня риноскопія, пальцеве обстеження носової частини
горла, огляд носової частини горла дзеркалами
оториноларингологічними з волоконним світловодом УМЗ, а в останній час обстеження носової частини горла прямим ригідним ендоскопом
фірми Karl Storz. У дітей до 14 – річного віку
застосування ендоскопічної техніки та задньої
риноскопії є обмеженими психоемоційним ста-
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ном та необхідністю введення в наркоз. У старших дітей ці методи дослідження цілком можливі. При передній риноскопії спостерігаються
симптоми, характерні для аденоїдних вегетацій:
компенсаторно широкі носові ходи, через які
можна бачити аденоїдні вегетації при вимовлянні звуків «ку-ку». При задній риноскопії відмічається збільшення горлового мигдалика того
чи іншого ступеня. Пальцеве обстеження дає
можливість визначити консистенцію тканини в
носовій частині горла. Воно обов’язкове у хлопців 12-25 років для виключення юнацької ангіофіброми основи черепа. При обстеженні носової
частини горла особливу увагу звертають як на
величину аденоїдних вегетацій, так і на їх локалізацію. Навіть невеликі аденоїди, що не доходять до верхнього краю хоан, але розмішуються
на бокових стінках носової частини горла, сприяють виникненню запалення середнього вуха і
дисфункції слухової труби.
Величину аденоїдних вегетацій ми визначаємо за відношенням їх до хоан і оцінюємо за
трьома ступенями. До І ступеня відносимо стан,
при якому тканина горлового мигдалика займає
склепіння носової частини горла; до ІІ ступеня –
стан, при якому тканина горлового мигдалика
закриває половину хоан; до ІІІ ступеня – стан,
при якому тканина горлового мигдалика закриває дві третини просвіту хоан і більше. Аденоїдні вегетації у дітей в переважній більшості бувають ІІ ступеня. Так, серед виявлених нами
(Г.С. Протасевич, 1999) 119 випадків аденоїдних вегетацій при обстеженні 2440 школярів,
що постійно проживають у зоні посиленого раЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

діаційного контролю (Ємільчинський район
Житомирської області), аденоїдні вегетації ІІ
ступеня мали місце в 110 випадках, І ступеня – в
5, ІІІ ступеня – в 4 випадках. Крім того, в 91 випадку виявлена гіперплазія піднебінних мигдаликів (переважно ІІ ступеня). Таку високу частоту розвитку гіперплазії лімфогорлового кільця
у школярів, що постійно проживають у зоні посиленого радіаційного контролю, очевидно, не
можна не пов’язати з впливом радіаційного випромінювання на функціонування цієї складової
імунної системи (Г.С. Протасевич, 1999). Цінні
результати дає дослідження носової частини
горла дзеркалами оториноларингологічними з

волоконним світловодом УМЗ. Це фактично
задня риноскопія, але вона проводиться спеціальним носогорловим дзеркалом, приєднаним до
волоконного світловола. Переваги цього методу
дослідження – відпадає необхідність в лобному
рефлекторі, яким скеровується джерело світла
від електричної лампочки, а об’єкт дослідження
розглядається більш чітко. До речі, цей метод
огляду ЛОР-органів (носової частини горла, гортані, вуха) ми застосували вперше.
Таким чином, симптоматологія аденоїдних вегетацій у дітей сама різноманітна, а діагностичні прийоми включають цілий комплекс
методів обстеження.

© Г.С. Протасевич, О.І. Яшан, В.Г. Корицький, І.В. Шевага, 2014

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, О.І ЯШАН, О.П. МЕУШ, І.Я. ГАЙДУЧИК, І.Я. ВІВЧАР
(ТЕРНОПІЛЬ, МОНАСТИРИСЬК, КРЕМЕНЕЦЬ, КОПИЧИНЦІ; УКРАЇНА)
«ЗОВНІШНІЙ АДЕНОЇДИЗМ» ПРИ ГІПЕРТРОФІЇ ГОРЛОВОГО МИГДАЛИКА
У ДІТЕЙ
Гіпертрофія горлового мигдалика (аденоїдні вегетації, аденоїдні розростання, аденоїди)
спостерігаються у дітей, як правило, до періоду
статевого дозрівання (А.А. Лайко і співавт.,
2010). Проте ця патологія може бути і в дорослих (А.А. Лайко і співавт., 2010; О.І. Яшан і
співавт., 2011). Серед багатьох ознак у дітей,
які страждають на гіпертрофію горлового мигдалика, доволі часто має місце синдром, який
отримав назву «аденоїдний тип обличчя», або
«зовнішній аденоїдизм». Він включає такі симптоми, як характерний безглуздий вираз обличчя з напіввідкритим ротом, згладженість
м’язів обличчя, піднятість догори і деяка стоншеність верхньої губи, деяка атрофія верхньої
щелепи, гіпертрофія нижньої щелепи, порушення прикусу (відкритий прикус), вистояння
верхньої щелепи вперед. Як відмічають Д.І.
Заболотний і співавтори (2009) та А.А.Лайко і
співавтори (2010), «зовнішній аденоїдизм» зустрічається у 40% дітей з гіпертрофією горлового мигдалика.
Ми вивчали частоту «зовнішнього аденоїдизму» у дітей на гіпертрофію горлового мигдалика. Ступінь аденоїдів визначали по відношенню їх до хоан. Якщо горловий мигдалик
займав склепіння носової частини горла і спускався трохи нижче, то такий стан відносили до І

ступеня. У разі, коли горловий мигдалик закривав 1\3 просвіту хоан, такий стан відносили до ІІ
ступеня. До ІІІ ступеня відносили стан, при
якому, горловий мигдалик закривав 2\3 просвіту
хоан і більше.
Під нашим спостереженням знаходилось
265 дітей на аденоїдні вегетації віком від 5 до 14
років. «Зовнішній аденоїдизм» мав місце у 110
(41,5%). Він відмічався у дітей на гіпертрофію
горлового мигдалика ІІ і ІІІ ступеня. Всі діти
були піддані операції аденотомії. Для її здійснення застосовувався аденотом Бекмана. Після
введення аденотома в носову частину горла
усунення аденоїдів проводилось трьома зрізальними рухами аденотома: один посередині і по
одному по боках носової частини горла. Розмір
аденотома підбирався, враховуючи вік дитини.
Діти спостерігались протягом одного року після
операції. Зникнення «зовнішнього аденоїдизму»
не відмічалось у жодної дитини. Хіба що у деяких пацієнтів відзначалось невелике зменшення його симптомів.
Таким чином, «зовнішній аденоїдизм», за
нашим спостереженнями, мав місце у 41,5% дітей на гіпертрофію горлового мигдалика. Зникнення цього синдрому не відбувалось на протязі
одного року спостереження за оперованими дітьми.
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Т.В. ПРОЦЬ, І.М. ГОМЗА, В.В. НІКОЛОВ, І.Я. ГАЙДУЧИК
(ДУБЛЯНИ, ТЕРНОПІЛЬ, КРЕМЕНЕЦЬ, УКРАЇНА)
ГЕКСАСПРЕЙ 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 Гексаспрей в місцевому лікуванні катаральної ангіни у дітей. Під
нашим спостереженням за період з 2010 по 2013
рр. знаходилось 22 дітей, хворих на катаральну
ангіну, віком від 10 до 17 років. Діти були розділені на дві групи: основну (12) і контрольну (10).
Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Діти 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: 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 Гексаспрей і загальне протизапальне лікування, поступово зникли через 3-4 днів
у більшості (10) 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 78-го дня лікування). Стерпність препарату Гексаспрей у всіх дітей була доброю, алергійних
реакцій та інших небажаних явищ не спостерігалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування Гексаспрею в
місцевому лікуванні катаральної ангіни у дітей
значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Гексаспрей добре переноситься дітьми, не має побічної дії, що дає підставу рекомендувати його в місцевій терапії дітей, хворих на
катаральну ангіну. Гексаспрей може поповнити
арсенал засобів, що застосовуються в місцевому
лікуванні катаральної ангіни у дітей.

© Т.В. Проць, І.М. Гомза, В.В. Ніколов, І.Я. Гайдучик, 2014

С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ХЕПИЛОР ПОСЛЕ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ
Актуальной медицинской проблемой является послеоперационное ведение пациентов
после оперативных вмешательств в полости рта
и глотке, например, после тонзиллэктомии. Таким пациентам необходимо проводить адекватное обезболивание и профилактировать возможные гнойно-септические осложнения.
Цель исследования – оценить эффективность препарата Хепилор у пациентов, перенесших двустороннюю тонзиллэктомию.
Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением находились 30
больных с диагнозом «хронический декомпенсированный тонзиллит» (основная группа).
Всем больным было рекомендовано плановое
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оперативное вмешательство – тонзиллэктомия
под местной и общей анестезией. Возраст больных – от 18 до 37 лет. Все больные основной
группы использовали препарат Хепилор в виде
спрея по 1 распылению 4-6 раз в день. Продолжительность курса лечения составила 5 суток.
Контрольную группу составили 16 больных с
таким же заболеванием и такого же возраста,
которые перед операцией и в послеоперационном периоде для антисептических полосканий
ротовой полости применяли 0,05% водный стерильный раствор хлоргексидина.
Результаты оценивались по следующим
субъективным и объективным критериям. Динамика параметров сопутствующего воспаления
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

оценивалась в баллах: от 0 до 3. Больные обеих
групп оценивались до операции и после операции ежедневно до 9 дня.
Результаты исследования
Исследование продемонстрировало более
высокую терапевтическую эффективность препарата Хепилор по сравнению с традиционной
терапией, т.к. Хепилор оказывает комплексный
подход к лечению инфекционно-воспалительных заболеваний ротовой полости и глотки. В
основной группена фоне применения Хепилорболевой синдром значительно снизился на 3-4-е
сутки, подобными темпами регрессировали
симптомы: гиперемия слизистой, а также отек
дужек и язычка мягкого неба. На 4-5-е сутки
ниши миндалин практически очистились от налетов. Ни у одного больного этой группы не
было отмечено тризма жевательной мускулатуры и болезненности подчелюстных лимфоузлов.
В контрольной группе после тонзиллэктомии болезненность при глотании сохранялась до
5-7-го дня, ниши миндалин очистились от налетов
к 7-9-му дню. У 4 из 15 больных отмечались тризм

жевательной мускулатуры и явления подчелюстного лимфаденита разной степени выраженности.
Выводы
Препарат Хепилор может быть рекомендован у больных после тонзиллэктомии в раннем послеоперационном периоде, так как:
1. Препарат Хепилор имеет выраженное
антисептическое, противовоспалительное и
обезболивающее действие.
2. Применение препарата Хепилор у пациентов после тонзиллэктомии приводит к сокращению сроков лечения по сравнению с традиционной терапией.
3. Использование препарата Хепилор
приводит к более быстрому исчезновению налетов и более эффективной санации слизистой
ротоглотки по сравнению с традиционной терапией антисептиками.
4. Применение препарата Хепилор позволяет уменьшить выраженность болевого синдрома у пациентов после тонзиллэктомии.
5. Побочных действий у препарата Хепилор мы не обнаружили
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С.М. ПУХЛИК, М.С. БУЧАЦКИЙ, А.П. ЩЕЛКУНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА)
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНОГО И МИКРОКОНВЕКСНОГО ДАТЧИКОВ
В настоящее время существует три наиболее используемых типа ультразвуковых датчиков:
линейные, конвексные, секторные фазированные
датчики. При выборе датчика для исследования
околоносовых пазух к нему предъявлялись следующие требования: учитывая небольшую площадь прилегание (область fossacanina при сканировании гайморовой пазухи) сканирующая поверхность датчика должна быть небольшой, высокая частота сканирования (7-14 МГц) для обеспечения качественного изображения, так как известно, что чем выше частота сканирования, тем более
четким будет полученное изображение, однако
глубина проникновения сигнала уменьшиться.
Были выбраны два типа датчиков: линейный
мультичастотный с минимальной шириной (40
мм) и микроконвексный мультичастотный датчик
с кривизной 20 мм (педиатрический).
Ультразвуковое сканирование осуществлялось по следующей схеме: при использовании
линейного датчика он устанавливался в проекции fossacanina, сканирование начиналось от

области альвеолярного отростка вверх в коронарной плоскости, частота сканирования от 6,5
до 9 МГц, сканирование в сагиттальной плоскости не осуществлялось, из за костных массивов
альвеолярного отростка и скуловой кости, которые затрудняют прилегание датчика к поверхности передней стенки верхнечелюстной пазухи. При исследовании с помощью микроконвексного датчика сканирование осуществлялось
также из проекции fossacanina, частота сканирования 4-9 МГц, малый размер датчика позволяет
осуществлять сканирование в двух плоскостях.
Ультразвуковое исследование проводилось на
аппарате VIVID 7.
Результаты обследования показали высокую чувствительность микроконвексного датчика при выявлении свободной жидкости в полости
пазухи 96.9 %, при этом линейный датчик более
чувствителен в выявлении утолщения слизистой
96,4 %. Таким образом комбинированное применение этих двух типов датчиков позволяет снизит
процент ошибок в диагностике синуситов.

© С.М. Пухлик, М.С. Бучацкий, А.П. Щелкунов, 2014
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С.М. ПУХЛИК, Р.В. КРАМАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА)
ПРИЧИНЫ ВАЗОМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВА НОСА
Все заболевания полости носа (риниты)
можно разделить на 2 большие группы: воспалительные и вазомоторные расстройства. К первым можно отнести вирусные, бактериальные
риниты и аллергические воспалительные процессы. Другую большую группу составляют
вазомоторные нарушения, причины которых
могут быть различными.
Классификация вазомоторных расстройств
основана на этиологическом и патогенетическом
принципе. Выделяют медикаментозный, гормональный, рефлекторный и идиопатический (нейро-вегетативный) вазомоторный ринит.
Вазомоторность – способность сосудов в
полости носа набухать (переполняться кровью)
или наоборот, спадаться. Поэтому вазомоторным называют ринит, в основе которого лежат
именно нарушения сосудистого тонуса невоспалительной природы. Вазомоторный ринит –
хроническое заболевание, при котором дилатация сосудов носовых раковин или назальная
гиперреактивность развивается под влиянием
неспецифических экзогенных или эндогенных
факторов, но не в результате иммунологических
реакций. Роль пусковых факторов могут играть
изменения температуры, влажности, прием горячей или острой пищи, алкоголя, табачного
дыма, факторов загрязняющих окружающую
среду, сильных запахов; эмоциональный стресс;
прием некоторых лекарственных средств; гормональная перестройка организма.
Наиболее часто встречаются вазомоторные расстройства, вызванные нарушением работы вегетативной нервной системы, при котором
отмечается превалирование тонуса парасимпатического ее отдела (ваготония), вместо нормального вегетативного равновесия (эйтония).
Высокий парасимпатический тонус приводит
общим и местным проявлениям – редкий пульс,
пониженное давление, головная боль, тяжесть в
голове, желание поспать до обеда и пр., а также
заложенность носа, особенно в горизонтальном
положении тела, меняющаяся при перемене положения головы.
Различные стимулы могут рефлекторно
изменять активность вегетативных центров и
через соответствующие нервы влиять на тонус
сосудов полости носа и секрецию желез. Одной
из разновидностей ринита является пищевой
ринит. Эта форма вазомоторного ринита развивается преимущественно у мужчин старше50
лет, патогенез ее не ясен, но считается, что данный рефлекс опосредуется блуждающим нер-
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вом. Употребление алкоголя может вызвать такие проявления вазомоторного ринита, как вазодилятация и заложенность носа. Холодовой
ринит представляет собой еще одну из форм
рефлекторного вазомоторного ринита.
Медикаментозный ринит чаще всего развивается у лиц, которые длительно (более 10
дней) использовали сосудосуживающие средства для местного применения. Со временем злоупотребление этими сосудосуживающими средствами приводит к тахифилаксии и медикаментозной зависимости, требующей все более частого использования медикаментов для восстановления носового дыхания. Практически все
лекарственные средства для лечения артериальной гипертонии вызывают повышение кровенаполнения сосудов в полости носа, но чаще других к развитию вазомотрного ринита приводят
резерпин, фентоламин, гуанетидин, метилдопа,
празозин и ингибиторы ангиотензипревращающего фермента. Некоторые нейролептики
(хлорпромазин) и пероральные противозачаточные лекарственные средства могут вызвать аналогичный эффект. По-видимому, при медикаментозном рините происходит угнетение αадренорецепторов сосудов слизистой оболочки
полости носа.
Типичным примером гормонального ринита является ринит беременных. Возможно,
что в случае гестации ингибирование ацетилхолинэстеразы эстрогенами приводит к повышению уровня ацетилхолина в крови, что проявляется отеком и гиперсекрецией слизи. Аналогичная форма вазомоторного ринита может развиться во время пубертатного периода.
Изменение характера назального секрета
(повышение вязкости) и заложенность носа нередко присутствуют при гипофункции щитовидной железы, однако связь между симптомами ринита и продукцией тиреодных гормонов
пока не ясна.
Важную роль в развитии вазомоторного
ринита могут играть деформации носовой перегородки, особенно острые гребни и шипы, контактирующие с латеральной стенкой полости
носа и вызывающие отек слизистой оболочки
больше всего на стороне контакта (теория Мессерклингера).
Некоторые формы вазомоторного ринита
сложно классифицировать. Так называемый ринит медового месяца по своей природе может
быть как гормональным, так и психогенным. Так
же различные запахи(никотин, бензин, одеколон
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

и т.п.) вызывают симптомы раздражения в носу,
однако это не аллергия, так запахи не могут запускать иммунную аллергическую реакцию. Во
многих случаях не удается установить связь между симптомами заболевания и конкретными
пусковыми факторами, поэтому за рубежом такие риниты называют идиопатическими.

Выше перечисленные формы вазомоторных расстройств показывают все разнообразие
причин, приводящих к схожим клиническим
проявлениям. Поэтому следует активизировать
научные разработки по диагностическому алгоритму вазомоторных расстройств для повышения эффективности лечения.

© С.М. Пухлик, Р.В. Крамаренко, 2014

М.П. РОЖОК, М.І. ГЕРАСИМЮК, О.В. ГОВДА, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ
(МИКОЛАЇВ, ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО
СИНУСИТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ СПРЕЮ ПОЛІДЕКСА З ФЕНІЛЕФРИНОМ
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. В останні роки на
фармацевтичному ринку України з’явився новий препарат для місцевої антибактерійної терапії інфекційно-запальних захворювань порожнини носа та навколоносових пазух – Полідекса з фенілефрином.
Ми застосовували спрей Полідекса з фенілефрином 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 40 років. Пацієнти були розподілені на
дві групи: основну (10), в схему лікування яких
вводився спрей Полідекса з фенілефрином, та
контрольну (10), які лікувались за традиційною
схемою. Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Спрей Полідекса з фенілефрином призначався згідно інструкції: по 1
вприскуванню 4 рази на добу у кожний носовий
хід протягом 8 днів. В комплекс лікування
включали пункції і промивання верхньощелепЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ної 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
пазухи у пацієнтів основної групи. Так, 90 %
хворих, що приймали спрей Полідекса з фенілефрином, 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 % 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. Спрей Поліде-
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кса з фенілефрином всіма хворими переносився
добре, алергійних реакцій та інших побічних
явищ не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування спрею Полідекса з фенілефрином в комплексному лікуванні
хворих на гострий гнійний верхньощелепний
синусит підвищує ефективність терапії пацієнтів з цією патологією. Отримані результати да-

ють підставу рекомендувати спрей Полідекса з
фенілефрином для лікування хворих на гострий
гнійний верхньощелепний синусит як антибактерійний, протизапальний і судинозвужувальний засіб. Спрей Полідекса з фенілефрином може поповнити арсенал середників, що використовуються в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дорослих.

© М.П. Рожок, М.І. Герасимюк, О.В. Говда, Г.С. Протасевич, 2014

М.П. РОЖОК, І.В. ХОРУЖИЙ, М.І. ГЕРАСИМЮК, І.Я. ВІВЧАР
(МИКОЛАЇВ, ТЕРНОПІЛЬ, КОПИЧИНЦІ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ БІОПАРОКС
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 аерозоль Біопарокс в місцевому лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 24 хворих на фолікулярну ангіну віком від 23 до 42 років. Пацієнти скаржились на головний біль, підвищення
температури тіла в межах 38,1-39,1 ºС, сильний
біль в горлі при ковтанні. Часто пацієнти вказували на іррадіацію болю у вухо, підвищену салівацію. Фарингоскопічно визначались розлита
гіперемія і інфільтрація м’якого піднебіння і
піднебінних дужок, збільшення і гіперемія мигдаликів, наявність на їх поверхні жовтавих чи
жовтаво-білих крапок (нагноєних фолікулів мигдаликів). При дослідженні мазків із носа і зіва
паличок Лефлера не виявлено. Хворі були розділені на дві групи: основну (14) і контрольну
(10). Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Пацієнти основної групи
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отримували аерозоль Біопарокс і загальне протизапальне лікування, контрольної – аерозоль
Біопарокс і загальну протизапальну терапію,
контрольної – полоскання горла фурациліном
1:5000 і загальне протизапальне лікування. 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 відзначено більш інтенсивний регрес симптомів
ангіни у хворих основної групи. Скарги на головний біль, біль в горлі при ковтанні у хворих,
що приймали аерозоль Біопарокс і загальне протизапальне лікування, поступово зникли через
5-6 днів у більшості (22) 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.
З побічних реакцій при застосуванні аерозолю
Біопарокс у 2 хворих відмічалась сухість і неприємний присмак в роті. Алергійних реакцій не
відмічалось у жодного хворого.
Таким чином, застосування аерозолю Біопарокс в місцевому лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих значною мірою усуває основні
симптоми захворювання. Аерозоль Біопарокс
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добре переноситься хворими, рідко має побічну
дію, що дає підставу рекомендувати його для
місцевої терапії хворих на фолікулярну ангіну.

Аерозоль Біопарокс може поповнити арсенал
засобів, що застосовують в місцевому лікуванні
фолікулярної ангіни у дорослих.

© М.П. Рожок, І.В. Хоружий, М.І. Герасимюк, І.Я. Вівчар, 2014

Г.П. РУДЯК, Л.Р, ДОБОЩУК, Р.Т. ЧОРТКІВСЬКИЙ, В.А. ЛЕВЧУК
(ГУСЯТИН, ЧОРТКІВ, КРЕМЕНЕЦЬ; УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО РИНІТУ
З ЗАСТОСУВАННЯМ КРАПЕЛЬ НАЗАЛЬНИХ МАРИМЕР 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 ефективність застосування крапель назальних 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 на гострий катаральний риніт в другій стадії віком
від 12 до 18 років. Діти були розподілені на дві
групи: основну (10 дітей) і контрольну (10).
Групи були співставлені за віком і перебігом
захворювання. Хворі основної групи отримували краплі назальні і загальноприйняте лікування, контрольної – тільки загальноприйняте лікування. Краплі назальні Маример призначались
згідно інструкції: по 3 краплі 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, 18 із 20 дітей цієї
групи вказували на зникнення, 2-на зменшення
виділень з носа, 17 – на зникнення, 3 – на зменшення сльозотечі, 19 – на відновлення, 1 – 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 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 78-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 крапель назальних 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 краплі
назальні Маример є ефективним препаратом в
місцевому лікуванні гострого катарального риніту (другої стадії) у дітей. На підставі одержаних даних застосування крапель назальних Маример можна рекомендувати для впровадження
в клінічну практику при місцевому лікуванні
даної патології порожнини носа у дітей.

© Г.П. Рудяк, Л.Р, Добощук, Р.Т. Чортківський, В.А. Левчук, 2014
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М.Б. САМБУР, Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, Т.Д. САВЧЕНКО, Т.А. ЗАЄЦЬ, М.Д. ТИМЧЕНКО,
Т.В. СИДОРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИРЕЦИДИВНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА
ПАПІЛОМАТОЗ ГОРТАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ
КВАДРИВАЛЕНТНОЇ ВАКЦИНИ «ГАРДАСИЛ» ЗА ПОКАЗНИКАМИ СИСТЕМНОГО
ТА ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ХВОРИХ В РІЗНІ СТРОКИ ПІСЛЯ
КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ
Багатьма клініко-імунологічними дослідженнями показано, що персистуюча інфекція
порушує імунологічну реактивність організму,
призводить до формування вторинного імунодефіцитного стану , що значною мірою впливає
на клінічний перебіг захворювань та ефективність їх лікування. Метою нашого дослідження
стало визначення показників системного та локального імунітету у хворих на папіломатоз гортані до та в різні строки після лікування із застосуванням як протирецидивного засобу профілактичної вакцини «Гардасил».
Дослідження стану системи імунітету були
проведені у 26 хворих із папіломатозом гортані
(ПГ) до лікування та 21 хворого після комплексного лікування, яке складалось із хірургічного
видалення папілом та курсу протирецидивної
терапії, який 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»» , проводився за схемою 0-2-6 міс.
У всіх хворих методом ПЛР були визначені віруси папіломи людини (ВПЛ) 11-го та 6го типу, їх асоціація між собою або із ВПЛ високого канцерогенного ризику.
Після лікування в залежності від строків
спостереження хворі були поділені на дві групи.
До першої групи віднесені пацієнти, обстежені
повторно через 2-12 місяців після лікування, до
другої – із строком спостереження більше року
(13-29 міс). Отримані дані співставляли з аналогічними показниками у хворих до лікування та у
практично здорових осіб контрольної групи.
Результаті досліджень вказують на те, що
у хворих на П Г визначаються порушення показників вродженого та набутого імунітету, які
проявляються зменшенням загальної кількості
Т-лімфоцитів переважно за рахунок їх CD4+субпопуляції, різноспрямованими змінами фун-

кціональної активності природних цитотоксичних клітин, гіперімуноглобулінеміями класів М,
А та Е, збільшенням рівня ЦІК. В ротоглотковому секреті хворих на ПГ були визначені підвищені концентрації секреторного IgА та суттєве збільшення частоти виявлення специфічних
до антигенів сполучної тканини IgE-антитіл.
Результати повторних досліджень імунологічної реактивності хворих вказують на те, що
проведене лікування, особливо протягом першого року після вакцинації, сприяло нормалізації більшості змінених показників імунологічної
реактивності. Зокрема, було відзначено збільшення загальної кількості Т-лімфоцитів крові та
їх СD4+- субпопуляції, нормалізацію стимульованої функціональної активності ПЦК, рівнів
ЦІК, зменшенню концентрації IgА в сироватці
крові та частоти виявлення IgE-антитіл до АСТ
в секреті ротоглотки.
Незмінними залишились збільшені у
хворих показники рівнів загального IgЕ, концентрації секреторного IgА в секреті ротоглотки
та частота визначення хворих із пригніченою
функціональною. активністю ПЦК.
Клінічне спостереження за хворими на ПГ
із частими рецидивами після комплексного лікування із застосуванням вакцини «Гардасил»
свідчить про вірогідне зменшення серед них
частоти рецидивування захворювання порівняно
із такою у хворих групи порівняння, лікування
яких проводили за аналогічною схемою без застосування вакцини.
Одержані результати свідчать про перспективність використання вакцини " Гардасил"
в післяопераційному періоді лікування хворих
на ПГ як протирецидовного засобу, здатного
корегувати більшість визначених у них порушень імунологічної реактивності, та обґрунтовують доцільність проведення подальшого клініко-імунологічного моніторингу хворих. після
лікування з метою вивчення ефективності її застосування в різні строки після вакцинації.
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Л.С. СЕНЧЕНКО, И.М. БУРЫМ, М.А. ВНУКОВА, Л.В. БАРАНОВСКАЯ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
НАШ ОПЫТ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ПИРАМИДЫ
ВИСОЧНОЙ КОСТИ В СОЧЕТАНИИ С ГЕМАСИНУСОМ
За период 2010-2013 гг. в нейротравматологическом отделении под нашим наблюдением
на стационарном лечении в возрасте от 18 до 68
лет находилось 3145 больных с сотрясением,
ушибами головного мозга І-III степени и гематомами. Из них 245 (7,8%) человек – с переломами
пирамиды височной кости, в том числе: продольные переломы имели место у 170 (69,3%), поперечные у 55 (22,4%), поперечно-продольные у 15
(6,1%), в сочетании с кровоизлияниями в околоносовые пазухи – у 56 (22,9%) и др.
Клиническая картина определялась тяжестью черепно-мозговой травмы с вовлечением в
процесс среднего, внутреннего уха и околоносовых пазух. В зависимости от характера перелома пирамиды слуховой проход был обтурирован
геморрагическими сгустками, наличием ликвора, который постоянно истекал из уха от 4 до 12
суток, вследствие трещины верхней или задне –
верхней стенок, разрыв барабанной перепонки
краевой или центральный, или минуя её. При
отсутствии перфорации наблюдался гематимпанум (гематотимпанум).
Диагностика сочетанного перелома пирамиды и гемасинуса основывалась на данных
внешнего осмотра, риноскопии, рентгенисследования, проводимых исследований смежными
специалистами. Носовой кровотечение останавливалось практически у всех больных самостоятельно. Слизистая оболочка полости носа носила воспалительный характер, в полости носа
содержались геморрагические сгустки. Носовое
дыхание и обоняние отсутствовали. Подкожная
гематома век, припухлость мягких тканей и
проекции гайморовой пазухи наблюдались у
всех больных.
На ренгенограмме определялось гомогенное снижение пневматизации или уровень
жидкости.
Лечение таких больных преследовало
цель исключить вторичное инфицирование полости черепа, уха, улучшить или восстановить
слух. В первые сутки в слуховой проход вкладывались стерильная турунда, на 2-е сутки удаляли сгустки крови, затем вводили турунды с
1% раствором диоксидина. Репарация барабанной перепонки наступала к концу 1-й недели.
При гематимпануме выполнялась тимпанопункция с аспирацией крови и введением антисептиков для промывания не только барабанной по-

лости, но и механического освобождения закупоренной слуховой трубы. Одномоментно, на 5е сутки выполнялась пункция гайморовой пазухи или зондирование лобной пазухи с последующим промыванием 0,02% раствором фурацилина или метрогила. Достаточно было одной
пункции гайморовой пазухи или зондирования
для полной санации околоносовых пазух.
Если на 2-й недели барабанная перепонка
оставалась втянутой и не было улучшения слуха, то выполнялась тимпанопункция с введением 1% раствора диоксидина с дексаметазоном в
типичном месте. В нос назначали сосудосуживающие капли.
Всем больным проводилась антибактериальная, сосудистая, восстановительная, противоневритная (при наличии НСТ) терапия.
Тяжесть общего состояния больных в период после ЧМТ обусловила отсрочку аудиометрического исследования. Вместе с тем, камертональные опыты у 178 (74,1%) больных
позволили дать оценку ориентировочного представления об уровне слуховой функции. Выявлено двустороннее, с выраженной асимметрией
слуха (на стороне гемасинуса), нарушение звуковосприятия в сочетании с кондуктивным компонентом у 132 (74,2%) человек, у 18 (10,1%) –
кондуктивная тугоухость носила скалярный характер, у 28 (15,7%) – нейросенсорный. Кондуктивная тугоухость имела различную степень
выраженности, преимущественно в области
низких и среднечастотных тонов. Степень слуховых расстройств находилась в прямой связи с
тяжестью ЧМТ, характером перелома пирамиды
и поражением околоносовых пазух, которые
сопровождались постоянным ушным шумом.
Аудиометрические показатели имели тенденцию к положительной динамике в области низких и средних частот при стойком уровне поражения звуковосприятия в области высоких частот. Положительная динамика имела место
только при продольных переломах пирамиды
височной кости. Полное восстановление слуха
наступило у 11 (6,1%), улучшение у 93 (70,4%).
У всех больных с поперечным переломом пирамиды наступала полная глухота у 90%.
Таким образом, проведенная адекватная
терапия, ранняя санация околоносовых пазух
способствовали оптимизации репаративных
процессов и сокращению сроков лечения.
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Л.С. СЕНЧЕНКО, М.А. ВНУКОВА, Л.В. БАРАНОВСКАЯ (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПУТЕМ САНАЦИИ
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У ПОСТРАДАВШИХ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Сочетанные повреждения головного мозга и ЛОР-органов отягощают и усложняют течение травмы (В.Ф. Чистякова, 1980; К.Я. Оглезнев, А.Г. Чавтур, 1980; Л.С. Сенченко и соавт., 2003, 2004).
Под нашим наблюдением с 2010 по 2013
гг. в отделении интенсивной терапии находилось 240 больных с тяжелой черпно-мозговой
травмой (ушиб головного мозга II) субдуральная гематома от 18 до 57 лет, женщин – 40,
мужчин – 200. Из них 75 (31,25%) пострадавших с кровоизлиянием в околоносовые пазухи,
в том числе во все пазухи – у 25 (33,3%), в верхнечелюстную и решетчатый лабиринт – у 35
(46,7%), в клиновидную пазуху (КП) – у 15
(20%).
Лечение больных ЛОР-специалистом преследовало цель исключить вторичное инфицирование полости черепа и пазух.
После определения тактики оперативного
лечения нейрохирургом (удаление эпи-, субдуральных гематом, репозиция костных отломков
и т.д.) возникла необходимость в обследовании
пострадавших отоларингологом.
Диагностика состояния околоносовых пазух основывалась на данных внешнего осмотра,
риноскопии и компьютерной томографии
(СКТ), что было наиболее информативным.
Мы, прежде всего, приступали к санации
полости носа (удаление геморрагических сгустков), а затем – околоносовых пазух. Если имел
место полигемасинус, то начали санацию с
верхнечелюстной пазухи. Санация верхнечелюстных пазух проводилась на 5-е сутки, во избежание носового кровотечения в первые 4 суток,
что наблюдалось практически у всех больных.
При наличии крови в основной пазухе с
диагностической и лечебной целью применяли
метод прямого эндоназального зондирования
канюлей Гартмана или прямой иглой диаметром
2 мм, эндоскопическое зондирование клиновидной пазухи.

Для проведения этой манипуляции пострадавшие нуждались в медикаментозной
аналгоседации с умеренным выключением сознания, что позволяло спокойно работать.
Как правило, головной конец у больного
был поднят с целью пастурального дренажа из
пазух.
После введения канюли в КП (признак
Грюнвальда) и поступления через шприц 1-2 мл
физиологического раствора аспирировали содержимое (кровь). Убедившись, что мы находимся в пазухе, продолжали промвать её физиологическим раствором 20-40 мл. Аспирация содержимого осуществлялось отсосом, введенным
в полость носа.
На 2-3-и сутки вновь повторяли процедуру, но промывали 0,02% раствором фурацилина.
Санировать КП удалось в 95% случаев.
Ввиду общности кровоснабжения КП и
прилегающих структур головного мозга мы воздерживались от введения антибиотиков и других антисептиков, что не повлияло на результаты лечения. Чтобы уменьшить инфицирование
полости носа, желудочный зонд, введенный эндоназально, перемещали из одной половины
носа в другую 1 раз в 3-4 суток.
Мы считаем, что своевременное удаление
геморрагического содержимого из КП и других
пазух, позволяло уменьшить реальные возможности риногенного инфицирования полости черепа.
У половины пострадавших имел место
нозокомиальный синусит, который развивался
через 48-72 часа после госпитализации. В структуре возбудителей преобладали проблемные
(грамотрицательные) микроорганизмы. Ежедневно по 4-5 раз в сутки проводилась санация
полости носа. Зондирование желудка через рот
или смена назогастрального зонда 1 раз в двое
суток позволило скорректировать стартовую
антимикробную терапию с учётом бактериологических данных.
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В.В. СКОРОБОГАТЫЙ, А.Д. ГУСАКОВ, Д.А. ПУТИЛИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ПОДСЛИЗИСТАЯ РЕЗЕКЦИЯ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ НИЖНИХ НОСОВЫХ РАКОВИН
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИСКРИВЛЕНИЕМ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
И ВАЗОМОТОРНЫМ РИНИТОМ
Вазомоторный ринит – одно из распространенных заболеваний, основными проявлениями которого являются обструкция носовой
полости, гидрорея и параксизмальное чихание.
Арсенал предложенных методов лечения
данного заболевания весьма разнообразен и велик. Чаще других применяют десенсибилизирующую,
антигистаминную
и
кортикостероидную терапию. Используют внутриносовые новокаиновые блокады, склерозирующую
терапию, химио- и гальванокаустику, конхотомию, криовоздействие на нижние носовые раковины и пр.
Все это свидетельствует о недостаточной
эффективности известных способов лечения
идиопатических вазомоторных ринитов.
В последние годы признается зависимость течения вазомоторных ринитов от состояния вегетативной нервной системы. Клинические и экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что вазомоторный ринит в
первую очередь связан с повышенной активностью парасимпатической нервной системы. Это
оправдывает интерес к изучению причин нарушений нервных механизмов у больных с указанной патологией и поиск методов коррекции
их с помощью медикаментозных средств, а также хирургических вмешательств.
Латеризация нижних носовых раковин,
сочетая в себе вариант щадящего хирургического вмешательства, рассчитанного на максимальное сохранение физиологически ценной ткани, в
определенной степени способствует, по нашему
мнению, нормализации нарушений нейродинамики и приводят к устранению или уменьшению основных проявлений 6олезни. Это процедура проста и не имеет особого риска или осложнений (Salam и Wengraf, 1993). С другой
стороны, она и не представляется особо эффективной. Латерализация – это приемлемая технология в плане сохранения функции. Поскольку
её эффект ограничен, она может быть использована как дополнительная процедура, например,
в комбинации с операцией на перегородке.

Другим методом хирургического уменьшения размеров нижней носовой раковины
может быть подслизистая резекция её кости.
Несмотря на убедительность, эта техника получила лишь ограниченное распространение. О
хороших результаты позже сообщали Loibl и
Pfretzschner (1972), А.Д. Гусаков (1981) и
Tolsdorff (1981), которые сочетали этот метод с
латеральным смещением. В исследовании,
проведенном Passali et al. (1999), подслизистая
костная резекция в сочетании с латеральным
смещением была оценена как лучший метод с
точки зрения результативности и сохранения
функции.
Под нашим наблюдением находилось 23
больных в возрасте от 19 до 49 лет с искривлением перегородки носа и идиопатическим вазомоторным ринитом. 13 больным произведена
подслизистая резекция перегородки носа и подслизистая резекция кости нижней носовой раковины в сочетании с латеральным смещением, а
10 подслизистая резекция с последующей латерализацией нижних носовых раковин.
Эффект лечения оценивали по таким критериям: значительное улучшение – нормализация носового дыхания, прекращение ринореи и
приступов чихания; улучшение – уменьшение
приступов чихания, носовое дыхание свободное; состояние без изменения.
Результаты лечения учитывали непосредственно после операции, через 1 и 6 месяцев.
При этом отмечено: у 18 больных наступило
значительное улучшение, у 5 – улучшение. Атрофических проявлений слизистой оболочки не
было.
На основании проведенных исследований мы считаем, что данный метод является
щадящим, технически несложным хирургическим вмешательством и эффективным у больных идиопатическим вазомоторным ринитом.
Последний позволяет восстановить носовое
дыхание и избавить больного от рецидивов чихания и ринореи в ближайшие сроки после
операции.
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Я.Б. СОКОЛЕНКО, И.Я. СОКОЛЕНКО, Л.А. ЧИГРИНА (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА)
ВАРИАНТЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ
ПРИ ЕЕ ИЗОЛИРОВАННОМ ПОРАЖЕНИИ ПО ДАННЫМ НАШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Патология клиновидной пазухи отличается скудностью субъективных и объективных
ринологических проявлений, что сослужило ей
славу «забытой пазухи». Хотя, согласно данным
современной медицинской литературы, частота
воспалительного поражения задних придаточных пазух не уступает распространенности вовлечения передней группы пазух (F.S. Rosen и
соавт., 1999; А.С. Лопатин и соавт, 2003). С развитием современных визуализационных объективных методов исследования, частота выявления патологии клиновидной пазухи значительно
выросла. Особую роль в диагностике заболеваний клиновидной пазухи играет компьютерная
томография и магнитно-резонансная томография. КТ исследование дает возможность получить комплексное представление о характере
утолщения слизистой оболочки и состояния
всех костных стенок пазух одновременно. МРТ
исследования выполняют для уточнения диагноза при таких патологических состояниях как
мицетома, мукоцеле и кисты с нетипичным содержимым, а также при проведении дифференциального диагноза между воспалительным и
опухолевым процессом. Эндоскопические технологии, с возможностью визуальной ориентировки в полости носа, переписали многие «золотые стандарты» в ринологии и расширили диагностические возможности.
В нашей клинике прооперировано 64
пациентa с хроническим изолированным воспалительным процессом в клиновидных пазухах.
Вмешательство на клиновидных пазухах
проводилось трансназальным способом.
При проведении эндоскопического исследования задних отделов полости носа у всех обследуемых пациентов были обнаружены патологические изменения анатомических структур,
которые в различной степени блокировали соустье клиновидных пазух и область сфеноэтмоидального кармана. Наиболее часто – у 26
(40,6%) больных определялось искривление носовой перегородки в задних ее отделах. Оно
имело вид гребня выпирающего в сторону верхней носовой раковины или заднего конца средней носовой раковины, закрывающего устье
клиновидной пазухи и значительно суживающего сфеноэтмоидальный карман. Другой вариант
патологического состояния области сфеноэтмоидального кармана это закрытие верхней но-

совой раковиной передней стенки клиновидной
пазухи по причине либо ее гипертрофии, либо
анатомической узости пространства между
верхней носовой раковиной и перегородкой носа. Такая картина наблюдалась у 19 (29,7%) пациентов. У 12 (18,8%) больных, было обнаружено сочетание искривления перегородки носа в
заднем отделе и закрытия верхней носовой раковиной передней стенки клиновидной пазухи.
У 7 (10,9%) пациентов была обозрима полипозная ткань в области соустья, образующая подушкообразное утолщение слизистой, которое
суживало или блокировало его.
У всех прооперированных нами пациентов, компьютерная и/или магнитно-резонансная
томография явились единственными методами
исследования, достоверно подтверждающими
диагноз хронического изолированного сфеноидита. Все исследования были проведены на догоспитальном этапе. Во всех случаях в клиновидной пазухе определялось патологическое
содержимое (жидкостное содержимое, гипертрофированная слизистая оболочка, грибковые
массы, кисты). Ни в одном случае не было выявлено нарушения целостности стенок пазух.
Наиболее часто на КТ- и МРТ-снимках
встречалось гомогенное затемнение клиновидных пазух. Такая картина была выявлена у 18
(28,1%) пациентов. Частичное заполнение пазухи обнаружено у 17 (26,6%) обследованных
больных. Утолщение слизистой оболочки клиновидной пазухи без жидкостного отделяемого
в ней обнаружено у 13 (20,3%) пациентов. Киста
клиновидной пазухи была обнаружена у 16
(25%) пациентов.
Во время сфенотомии обнаружено – кисты 16 (3,5%), гной или слизисто-гнойное содержимое 16 (3,5%), гиперплазия слизистой 13
(2,8%), грибковое поражение 10 (2.2%), пиоцеле
5 (1,1%), мукоцеле 4 (0,9%).
Учитывая все вышеизложенное, можно
сделать вывод, что при изолированном поражении сфеноидальной пазухи приоритетным
методом лечения является хирургический.
Возможности эндоскопической хирургии позволяют одномоментно провести оперативное
лечение патологически измененных структур
полости носа, расширить естественное соустье
сфеноидальной пазухи и обеспечить санацию
пазухи.
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В.В. СТРЕЖАК, Э.В. ЛУКАЧ, Ю.А. СЕРЕЖКО, В.Я. ДИХТЯРУК (КИЕВ, УКРАИНА)
CПОНТАННЫЕ И ПЛАНОВЫЕ ГЛОТОЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ
У ЛАРИНГЭКТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
Введение. Спонтанные глоточные дефекты (СГД) у ларингэктомированных больных в
зависимости от размеров и месторасположения
могут включать спонтанные кожно- фарингеальные фистулы, орофарингостомы, фарингостомы, фарингоэзофагостомы, орофарингоэзофагостомы и др.
СГД могут сопровождаться глубоким
некрозом тканей, что в свою очередь может вызвать аррозивные кровотечения из магистральных сосудов, легочные осложнения, аспирационные пневмонии, медиастениты и др., а также
препятствует восстановлению пищепроводящей
функции, что ведет к ухудшению качества жизни.
Предрасполагающими факторами их образования в первую очередь является факт
предварительного специального лечения (облучение, различные виды комбинированного лечения), распространенные опухоли, истощение
больного, сопутствующая соматическая патология, особенности операционной техники наложения глоточного шва, ведущие к уменьшению
объема неоглотки и увеличению фарингеального давления.
С целью предупреждения СГД и их негативных последствий после изучения факторов
риска их возникновения у ларингэктомированных больных формируются плановые глоточные
дефекты, которые в зависимости от их размера и
места расположения, могут быть плановыми
орофарингостомами, фарингостомами, фарингоэзофагостомами, орофарингоэзофагостомами.
Цель – выявить влияние различных видов
предварительного специального лечения на образование СГД у ларингэктомированных больных и прогнозировать процент наложения плановых глоточных дефектов.
Материалы и методы. Изучены результаты 115 ларингэктомированных больных, которые лечились в 2013 году в отделении онкопатологии ЛОР-органов ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко

НАМН Украины». Были сформированы 3 группы исследования. В 1-ю вошли результаты 68ми ларингэктомий, больных без предварительного специального лечения, во 2-й группе (n14), больные предварительно получили комбинацию хирургического вмешательства и лучевой терапии (Х+ЛТ), в 3-й группе (n-33) больные предварительно получили комбинацию лучевой и химиотерапии (ЛТ+ХТ).
Результаты. В 1-й группе (без предварительного специального лечения) было сформировано 6 плановых глоточных дефектов (8,8 %),
в этой же группе спонтанные глоточные дефекты среди остальных (n-62), образовались у 12
больных (19,3 %). Заживление первичным натяжением в группе №1 отмечалось у 50-ти больных (73,5 %).
Во 2-й группе (Х+ЛТ) было сформировано 3 плановых глоточных дефекта (21,4 %), в
этой же группе спонтанные глоточные дефекты
среди остальных (n-11), образовались у 6 больных (54,5 %). Заживление первичным натяжением в группе №2 отмечалось у 5 больных (35,7
%)
В 3-й группе (ЛТ+ХТ) было сформировано 17 плановых глоточных дефекта (51,5 %), в
этой же группе спонтанные глоточные дефекты
среди остальных (n-16), образовались у 6 больных (37,5 %) . Заживление первичным натяжением в группе №3 отмечалось у 10-ти больных
(30,3 %)
Выводы.
В наложении плановой фарингостомы
нуждаются:
В группе больных без предварительного
специального лечения приблизительно 26,5 %
больных.
В группе больных с предварительной
комбинацией хирургического вмешательства и
лучевой терапии – 64,3 % больных
В группе больных с предварительной
комбинацией лучевой и химиотерапии – 69,7 %
больных.

© В.В. Стрежак, Э.В. Лукач, Ю.А. Сережко, В.Я. Дихтярук, 2014
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Ю.О. СУШКО, О.М. БОРИСЕНКО, І.А. СРЕБНЯК (КИЇВ, УКРАЇНА)
ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ПРИ НАЯВНОСТІ ХОЛЕСТЕАТОМИ
АБО ФІКСОВАНОЇ РЕТРАКЦІЙНОЇ КИШЕНІ НА ЄДИНОЧУЮЧОМУ ВУСІ
Будь-яке хірургічне втручання на середньому вусі може призвести до незворотньої
втрати слуху. Вірогідність виникнення такого
ускладнення спрогнозувати неможливо та за
даними різних авторів може складати до 2 %.
Основним патогенетичним субстратом
при наявності холестеатоми середнього вуха
вважається деструкція підлеглої кістки, що при
зводить до гноєтечі, прогресуючої приглухуватості, можливості виникнення різних ускладнень, в тому числі і внутрішньочерепних. Лікування пацієнтів з такою патологіє тільки хірургічне, а при підтвердженій високій активності
протеолітичних ферментів можливо використання комплексних схем лікування – поєднання
сануючої операції із одночасним використанням
інгібіторів активності цих ферментів (апротиніну).
В доантибіотикову еру всі хірургічні
втручання при наявності гноєтечі з вуха переслідували одну мету – збереження життя хворого. Для цього виконували класичну радикальну
мастоїдектомію з екстериоризацією усіх порожнин середнього вуха та видаленнням слухових
кісточок або їх залишків, слизової оболонки.
Після такої операції у пацієнтів відмічалося значне погіршення слуху, часто незворотнє, та виникали проблеми, пов’язані із «хворобою трепанаційної порожнини».
За період з 2002 по 2013 рік у відділі мікрохірургії вуха та отонейрохірургіїпроведені
оперативні втручання 14 хворим (0,15 % від загальної кількості хворих на хронічний гнійний
середній отит, прооперованих за цей термін у
відділі) - 8 хворим на хронічний гнійний середній отит з холестеатомою та 6 пацієнтам на хронічний середній отит з фіксованими ретракцій-

ними кишенями. У цих пацієнтів на другому
вусі відмічалася хронічна сенсоневральна приглухуватість або глухота. 12 пацієнтам виконано
закритий варіант тимпанопластики з одночасною осикулопластикою, 4 пацієнтам із наявністю фістули латерального напівколового каналу
– відкритий варіант тимпанопластики. Всі пацієнти попередньо були попереджені про можливість виникнення такого ускладнення як додаткове погіршення слуху, в тому числі незворотнього характеру, та дали згоду на проведення
хірургічного втручання.
В ранньому післяопераційному періоді
(через 1 місяць після операції) – у 83 % пацієнтів відмічався стабільний слух чи відмічалося
його покращення, у всіх пацієнтів відмічалося
збереження порогів слуху по кістковій провідності. В терміни 36-44 місяці – у 80 % пацієнтів
відмічався стабільний стан слухової функції, у 2
пацієнтів спостерігалося підвищення порогів
сприйняття кістково-проведених звуків на частотах 4-8 кГц; у 1 пацієнта з’явилися ознаки погіршення розбірливості мови.
Використання ощадливих технік хірургічної санації середнього вуха як за наявності холестеатоми, так і при фіксованих ретракційних
кишенях, дозволяє звести до мінімуму виникнення ускладнень з боку слухової функції,
пов’язаних із деструкцією підлеглої кістки та у
більшості хворих зберегти доопераційний рівень слуху, а при використанні реконструктивних технік – його покращити. Виконання таких
хірургічних втручань у пацієнтів з патологічним
процесом на єдино чуючому вусі потребує високої кваліфікації отохірурга та необхідності
динамічного спостереження за пацієнтом у віддаленому періоді.

© Ю.О. Сушко, О.М. Борисенко, І.А. Сребняк, 2014

О.Н. БОРИСЕНКО, Ю.А. СУШКО, И.А. СРЕБНЯК, А.Л. БОБРОВ, А.В. ПАПП,
Е.Е. ПРОКОПЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)
НЕЙРОПЛАСТИКА ЛИЦЕВОГО НЕРВА С ПОМОЩЬЮ ВСТАВКИ НЕРВА-ДОНОРА
Повреждение ствола лицевого нерва в височной кости возникает вследствие прямой
травмы (ятрогенной или при переломах височной кости) или в результате разрушения ствола
нерва опухолью. При этом разможженный или
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пораженный опухолью участок ствола лицевого
нерва необходимо иссечь и удалить. Благодаря
извитому ходу канала лицевого нерва в височной кости можно выпрямить его ход и соединить неповрежденные концы нерва. Для этого
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

следует произвести декомпрессию лицевого
нерва, выделить его из канала, переместить,
уложить в новый костный канал и соединить с
помощью шва. Место соединения накрывается
фасцией височной мышцы. В том случае, если
после иссечения пораженного участка, расхождение между концами лицевого нерва большое
(более 1 см) и не удается их сопоставить мы используем вставку из нерва-донора. Обычно для
этой цели используется большой ушной нерв
симпатического шейного сплетения, который
несложно обнаружить на поверхности грудиноключично-сосцевидной мышцы.
Под нашим наблюдением находилось 6
пациентов в возрасте от 24 до 48 лет, которым
была выполнена операция нейропластики лицевого нерва в височной кости с помощью вставки
нерва-донора. У 4 больных лицевой нерв был
поражен опухолью в мастоидальной или тимпанальной части канала. У 2 больных лицевой
нерв был поврежден во время операции на сос-

цевидном отростке в области второго колена,
где впоследствии образовалась травматическая
неврома.
По ходу операции поврежденный участок
лицевого нерва был иссечен и замещен фрагментом большого ушного нерва из-за невозможности сопоставить концы лицевого нерва
между собой.
Первые признаки восстановления лицевого нерва в виде произвольных движений мимических мышц лица возникают спустя 5-6 мес
после нейропластики. Восстановление лицевого
нерва продолжается в течение 24-36 мес. Положительный результат достигнут у всех оперированных больных.
Таким образом, при повреждении ствола
лицевого нерва в височной кости и большом
дефекте между неповрежденными концами нерва его реиннервация возможна за счет применения вставки с использованием в качестве нервадонора большого ушного нерва.

© О.Н. Борисенко, Ю.А. Сушко, И.А. Сребняк, А.Л. Бобров, А.В. Папп, Е.Е. Прокопенко, 2014

Ф.А. СЫРОЕЖКИН, В.В. ДВОРЯНЧИКОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НАРУШЕНИЙ СЛУХА
В настоящее время для исследований физиологии и патологии слуховой системы стали
применять современные методы нейровизуализации. Последние разработки в этой области
позволяют не только прижизненно изучать патологические изменения в белом и сером веществе головного мозга, которые имеют место при
слуховых нарушениях, но и исследовать различные аспекты патогенеза тугоухости.
Одним из таких методов является диффузионная тензорная магнитно-резонансная томография с трактографией, представляет собой
одну из наиболее адекватных методик для оценки поражения белого вещества мозга. Метод
основан на измерении величины и направления
диффузии молекул воды в веществе мозга и позволяет воспроизвести трехмерную реконструкцию волокон белого вещества с последующей
оценкой их повреждения. Кроме того, получаемые данные возможно использовать для установления корреляций между поражением проводящих путей и функциональным дефицитом в
слуховой системе.
Методика воксель-ориентированной морфометрии дает возможность проводить высокоточный анализ магнитно-резонансных изобраЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

жений и позволяет получить комплексную
оценку анатомических различий всех структур
головного мозга на основе повоксельного сравнения локальной "плотности" серого вещества
между двумя группами.
С помощью приведенных выше методик
обследовано 5 человек с односторонней тугоухостью различной этиологии. У трех человек
тугоухость была вызвана хроническим отитом,
у двух человек – отосклерозом. Давность заболевания, в среднем, составляла 7,5 лет. Всем
пациентам были выполнены слухоулучшающие
вмешательства на ухе. При оценке аудиометрических данных через 3 месяца после операции получена прибавка слуха, выражающаяся в
сокращении костно-воздушного интервала и
понижении порогов слышимости по воздуху, в
среднем, на 25 дБ. МРТ-обследование осуществлялось до операции и через 3 месяца после
операции. Обнаружены достоверное увеличение объема и толщины коры головного мозга в
зонах, ответственных за слух. Заключения об
изменениях со стороны белого вещества с учетом малого количества обследованных на настоящий момент не представляется возможным.
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Таким образом, микроструктурные изменения в сером веществе головного мозга, определенные с помощью МР-морфометрии, свидетель-

ствуют о функциональной трансформации в центральных отделах слуховой системы у пациентов
с длительным нарушением звукопроведения.

© Ф.А. Сыроежкин, В.В. Дворянчиков, 2014

Г.Е. ТІМЕН, О.М. ГОЛОД, П.В. ВІННИЧУК, І.В. КОНДРАТЕНКО, К.Л. РУДЕНЬКА,
І.І. САПІЖАК, Н.К. ЧЕРНИШОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБ'ЄКТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ
ЗА СЛУХОВИМИ ВИКЛИКАНИМИ ПОТЕНЦІАЛАМИ У МОРСЬКИХ СВИНОК
На сучасному етапі отоларингологічної
науки отримання достовірної інформації про
стан слуху у лабораторних тварин дотепер не
втрачає своєї актуальності, а його функціональна оцінка посідає ключове місце. Серед чисельних методів об'єктивного визначення функціонування слухового аналізатора найбільш придатною, для лабораторної практики, являється реєстрація коротколатентних (стовбуромозкових)
слухових викликаних потенціалів (КСВП).
Вибір морських свинок у якості лабораторних тварин при дослідженнях слухового аналізатора є, з одного боку, історично обумовленим
та широко використовуваним багатьма дослідниками, а з іншого – найбільш прийнятним з
точки зору на наступне: маленькі тварини не
потребують значних додаткових витрат на
утримання; використання невеликих кількостей
досліджуваних речовин і засобів для наркотизації; відносно великі голова і слухові ходи, що
дозволяє коректно розміщувати електроди та
користуватися дитячими розмірами вушних
вкладок; та найголовне – можливість співставлення кривої запису реєстрації КСВП із такою у
людини.
В своїх дослідженнях ми використовували нормальночуючих морських свинок різної
статі та вагою від 250 до 600 г без проявів соматичної патології та ознак запального процесу в
зовнішньому і середньому вусі (отоскопічно) та
збереженим рефлексом Преєра.
Після зважування проводили розрахунок
дози наркотизуючої речовини. Для цього готували 2% розчин Тіопенталу натрію, який вводили інтраперитонеально із розрахунку 0,15 мл на
100 г ваги. Зазвичай стан загального знеболення
відмічався в середньому через 30-40 хвилин.
Згодом морську свинку розміщували у лотку на
термокилим (температура + 38 0С) і проводили
отоскопію, а при необхідності туалет зовнішнього слухового ходу. Після цього накладали 3
гольчастих електрода підшкірно: активний – на
вертексі, негативний – з боку досліджуваного
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вуха, заземлюючий – з протилежного боку під
слуховим ходом в массетерній ділянці.
Реєстрація КСВП проводилась за допомогою приладу для об'єктивного обстеження слуху
"Audera" фірми «Grason-Stadler» (США) у звукоізольованому приміщенні. Для подачі звукового
стимулу використовували замінний внутрішньоканальний зонд, щільно введений у зовнішній слуховий прохід. Морська свинка вкладалась у маленький лоток для стабілізації положення тіла тварини та запобігання відходження
електродів та акустичного зонду. Використання
замінних індивідуальних вушних вкладок, звукопровідних трубок та гольчастих електродів
унеможливлювало прямий або опосередкований
контакт із незйомними частинами приладу.
Ефективність накладання електродів контролювали за допомогою перевірки міжелектродного опору, який не перевищував 5-10 кОм.
Спочатку КСВП реєстрували у відповідь
на звукове широкосмугове клацання довжиною
0,1 мс і частотою пред'явлення 33,1 Гц в діапазоні від 100 до 0 дБ HL з кроком в 10 дБ, а на
біляпорогових інтенсивностях – з кроком 5 дБ
окремо на кожному вусі.
Після визначення інтегративних слухових
порогів у відповідь на широкосмугове клацання,
проводили почастотну реєстрацію КСВП на
пред'явлення тональних посилок на двох частотах 2,0 і 8,0 кГц із циклом подачі 2-1-2 та частотою пред'явлення 39,09 Гц в діапазоні від 80
(70) до 0 дБ HL.
У обстежених тварин в 100% випадків
вдалося чітко візуалізувати всі основні компоненти КСВП починаючи з інтенсивності стимула 60-70 дБ і вище. При цьому найбільшою амплітудою (вираженністю) характеризувалися I, II,
III і IV піки. Доволі часто (75% випадків) II пік
частково або повністю накладався на III і мав
меншу амплітуду порівняно із I і III піками. V
пік характеризувався значно меншою амплітудою (90% випадків), проте демонстрував високу
стабільність при зниженні інтенсивності стимуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

лу до порогового рівня, який знаходився на позначках 5-20 дБ. Дуже часто (70% випадків) на
порогових рівнях реєстрації КСВП візуалізуються I, III і IV піки.
При аналізі порогових значень, було
отримано їх наступні середні величини: на
стимул "клацання" 18,6±8,14 дБ HL, на стимул
"тон" з частотою 2 кГц – 11,0±4,89 дБ HL, на
стимул "тон" з частотою 8 кГц – 5,41±4,31 дБ
HL. Виявлена нами найбільша чутливість порогів реєстрації КСВП на тональні посилки на

високих частотах (8,0 кГц) у нормальночуючих морських свинок відповідає відомим особливостям слухового сприйняття у таких тварин.
Таким чином, проведення об'єктивного
визначення слухової функції за допомогою реєстрації порогів КСВП у морських свинок за
наведеною методикою демонструє можливість її
використання у наукових експериментах за
умов дотримання належних протоколів дослідження.

© Г.Е. Тімен, О.М. Голод, П.В. Вінничук, І.В. Кондратенко, К.Л. Руденька, І.І. Сапіжак, Н.К. Чернишова,
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О.В. ТИТАРЕНКО, С.М. ПУХЛИК, Ф.Д. ЕВЧЕВ, В.С. ЛИСОВЕЦКАЯ (ОДЕССА, УКРАИНА)
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ СИНДРОМ
ПРИ ПАТОЛОГИИ УХА
Острый и хронический вестибулярный
синдром является распространенной проблемой
в отиатрической практике и требует, помимо
комплексного обследования, своевременного и
адекватного назначения терапии. Обследовано
36 больных с вестибулярным синдромом с различными видами патологии уха. Комплекс обследования пациентов включал определение
характеристик нистагма, вращательную и калорическую пробы, аудиометрию, импедансометрию, ультразвуковое обследование магистральных сосудов головы и шеи, стандартное неврологическое и кардиологическое обследование,
КТ, МРТ головного мозга (для исключения объективных признаков ОНМК и опухолевого процесса).
Периферический вестибулярный синдром
(56%) наблюдался у пациентов с острыми формами (чаще односторонними) сенсоневральной
тугоухости (22%), острыми вирусными средними отитами (14%), хроническими эпитимпанитами (11%), болезнью Меньера(8%). Для данной
группы пациентов была характерна симптоматика системных головокружений с нарушениями слуха, чаще по смешанному типу тугоухости, шумом в ухе, выраженными вегетативными
расстройствами. При смешанном типе тугоухости импедансометрия позволяла дифференцировать поражения среднего и внутреннего уха.
Острое системное головокружение сопровождалось тошнотой, рвотой, падением, преимущественно в сочетании с одновременными слуховыми симптомами, усиливались при колебаниях
цифр артериального давления, перемене положения головы и туловища. У лиц наблюдался
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односторонний нистагм с двигательными реакциями туловища в противоположную сторону,
что было характерно для периферического вестибулярного синдрома.
Во второй группе пациентов (44%), которые находились в ЛОР стационере преимущественно с прогрессирующими формами хронической сенсоневральной тугоухости, в отличие от
первой группы, превалировала неврологическая
симптоматика патологии позвоночных артерий
и интракраниальных сосудов вертебробазиллярной системы. У большинства обследованных
данной группы выявлен двусторонний спонтанный нистагм (78%), реже – односторонний, что
указывало на одновременное поражение периферических и центральных вестибулярных
структур. Это было подтверждено обнаружением стеноза позвоночных и внутренних сонных
артерий, аномалий сосудов вертебробазилярной
системы, как на стороне стенозированной позвоночной артерии, так и на противоположной
стороне, сопутствующей артериальной гипертонии и нарушения центральной гемодинамики,
что вторично приводило к недостаточности кровоснабжения во внутреннем ухе на микроциркуляторном уровне. Исследование слуха выявляло прогрессирующий тип хронической сенсоневральной тугоухости.
При вестибулярных пробах у 61% больных выявляли двустороннюю гиперрефлексию в
остром периоде заболевания; двустороння гипорефлексия чаще соответствовала периоду ремиссии заболевания. Асимметрия по лабиринту
была выявлена у 56% больных с периферическим вестибулярным синдромом. Для централь-
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ного вестибулярного синдрома были характерны кратковременные пароксизмы системного
и несистемного головокружения, периодический спонтанный кратковременный нистагм I
степени, симметричный экспериментальный
нистагм при отсутствии объективных проявлений вестибулярной дисфункции.
У 11% лиц пожилого возраста выявлена
хроническая сосудистая патология головного
мозга, протекающая на фоне сочетания гипертонической болезни и атеросклероза с развити-

ем тревожно-депрессивных расстройств, усугублявших приступы головокружений.
Дифференциальная диагностика уровня
поражения вестибулярного аппарата, базирующаяся на комплексном обследовании пациента,
позволяет своевременно выбрать адекватную
тактику лечения как среднего, так внутреннего
уха в комбинации препаратов, улучшающих
церебральную гемодинамику и оказывающих
эффект на устранение как периферических, так
и центральных вестибулярных нарушений.

© О.В. Титаренко, С.М. Пухлик, Ф.Д. Евчев, В.С. Лисовецкая, 2014

Ф.О. ТИШКО, О.О. ОСТРОВСЬКА, Н.Л. ЩУКІНА (КИЇВ, УКРАЇНА)
РОЗПОДІЛЬНА ФУНКЦІЯ ГОРТАНІ: ГЛОТКОВО-СТРАВОХІДНА ДИСФАГІЯ
Однією із причин глотково-стравохідної
дисфагії є порушення росподільної функції гортані. Таким чином, окрім дихальної, голосоутворюючої та захисної функцій гортань виконує
надзвичайно важливу функцію, якою є розподільна. Порушення цієї функції призводить до
розвитку
глотково-стравохідної
дисфагії.
Остання і до цього часу залишається поза увагою оториноларингологів.
Ось чому за наявності дефектів гортані,
відриву гортані від під’язикової кістки та гортаноглотки, порушення анатомічної структури
гортаноглотки, вестибулярного відділу гортані
рубцевими стенозами та атрезіями, а також за
наявності глотково-стравохідного дивертикула
перед хірургом стоїть задача не тільки відновити дихальну та голосову функції, а і функцію
ковтання, усунувши одночасно і глотковостравохідну дисфагію. Існує 4 групи глотковостравохідної дисфагії: механічна, міогенна, неврогенна (центральна і периферична) та психогенна. В ларинготрахеопластиці хірургу необхідно враховувати всі перераховані чинники,
щоб досягти відновлення всіх функцій гортані.
Серед причин механічної дисфагії в ділянці глотково-стравохідного переходу можна
виділити наступні:
- рубцеві стенози і атрезії гортані, гортаноглотки та шийного відділу стравоходу будьякого походження (5 пацієнтів);
- дефекти гортаноглотки після часткових
резекцій гортані з приводу злоякісних пухлин (7
пацієнтів);
- відрив гортані від під’язикової кістки та
гортаноглотки як результат травми (5 пацієнтів);
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- дивертикул глотково-стравохідний Ценкера (3 пацієнта).
Таким чином, під нашим спостереженням
знаходилося 20 пацієнтів, яким проведена хірургічне лікування в клініці кафедри оториноларингології НМУ імені О.О. Богомольця.
Для усунення дисфагії разом з відновленням дихальної і голосової функцій проведені
складні хірургічні втручання з урахуванням анатомічних структур і їх функцій.
У 5 пацієнтів (з них 3 – діти віком від 2 до
6 років) хворих на стенози і атрезії гортані, гортаноглотки та шийного відділу стравоходу проведена підпід’язична гіпофарінготомія та колярна езофагостомія з послідуючим відновленням
прохідності цих анатомічних ділянок з позитивним результатом. У 12 пацієнтів з наявністю
дефектів верхніх відділів гортані та відривом
гортані від під’язикової кістки та гортаноглотки
в поєднанні з рубцевими звуженнями проведена
операція по формуванні вестибулярного відділу
гортані з одночасною фарінголарингопластикою
та ларингопексією. 3 пацієнтам, у яких виявлений глотково-стравохідні дивертикули, проведено видалення останніх. Причому 2 пацієнтам з
наявністю рубцевого стенозу проведено одночасне відновлення гортані і усунення дивертикулів
з використанням ендоскопічної техніки. Дивертикулотомія за класичним методом через зовнішній підхід розтином тканин шиї проведена одному пацієнту 50 років.
Такий диференційований підхід до вибору методів лікування хворих на комбіновані
пошкодження гортаноглотки, гортані та шийного відділу стравоходу забезпечив отримати поЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

зитивний результат у всіх 20 оперованих хворих. Рецидивів не виявлено.
Для запобігання гнійних ускладнень в післяопераційному періоді на фоні антибактеріальної
терапії ми проводили санацію порожнини рота та
глотки за 3 дні до і 7 днів після операції розчином
бензидеміна гідрохлорида 1,5 мг/мл, який має
протизапальну, антимікробну, аналгезуючу дії.
Висновки
1. Порушення ковтання (дисфагія) є тяжким інвалідизуючим захворюванням.
2. Стенози гортані травматичного походження є однією із причин утворення дивертикулів Ценкера.
3. Відновлення прохідності глотки і шийного відділу стравоходу досягається застосуванням складних відновлювально-реконструктивних операцій з урахуванням причинних фак-

торів, патологічних змін та анатомофункціональних порушень глотки, гортані та шийного
відділу стравоходу як складного функціонального комплексу.
4. Дивертикули невеликих розмірів усуваються шляхом дивертикулотомії із застосуванням ендоскопічної оптики.
5. Дивертикули великих розмірів підлягають повному видаленню за класичною методикою.
6. Застосування відеоендоскопічного обладнання полегшує проведення операції і гарантує позитивний результат, що отриманий нами у
всіх 20 оперованих пацієнтів.
7. При комбінованих порушеннях глотки,
гортані, трахеї і стравоходу відновлення їх функціональної активності слід проводити одномоментно.

© Ф.О. Тишко, О.О. Островська, Н.Л. Щукіна, 2014

В.И. ТРОЯН, К.Г. НАЗАРЕНКО, Е.В. ЛОБОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
КРИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ ГЛОМУСНОЙ ОПУХОЛИ
СРЕДНЕГО УХА
Известно, что гломусные опухоли, являясь по своему строению доброкачественными
опухолями, обладают экспансивным характером
роста с распространением в пределах височной
кости по пути наименьшего сопротивления,
склонны к рецидивированию и спонтанным
массивным кровотечениям представляющих в
ряде случаев смертельную угрозу для пациентов. Приводим пример успешного лечения массивного рецедивирующего кровотечения из рецидивной гломусной опухоли.
Больная Ч. 1950 г.р. поступила в ЛОРклинику ЗГМУ с диагнозом: Гломусная опухоль правого среднего уха. Состояние после
трехкратного хирургического лечения. Рецидив. Эрозивное кровотечение из опухоли. Паралич правого лицевого нерва. При осмотре в
правой заушной области определялся округлый

дефект сосцевидного отростка заполненный
кровоточащей гломусной опухолью. Кровотечение было остановлено тугой тампонадой с
последующим проведением через тампон на
область рецедивирующей опухоли 3 сеансов
трехциклового криовоздействия. Через каждые
2 дня криовоздействие повторяли с постепенным извлечением тампона до полного его извлечения. В результате проведенной терапии
кровотечение было остановлено, остаточная
гломусная опухоль склерозировалась, уменьшилась в обьеме. При сроке наблюдения 6 месяцев данных за рецидив кровотечения из трепанационной полости не было.
Таким образом, кридеструкция рецидивных гломусных опухолей с массивным кровотечением является методом выбора для этого контингента больных.

© В.И. Троян, К.Г. Назаренко, Е.В. Лобова, 2014
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В.И. ТРОЯН, И.А. СИНАЙКО, А.Н.КОСТРОВСКИЙ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В
ТКАНЯХ ГОРТАНИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ T1-2N0M0 НА ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЭТАПЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
Возникновение у больных раком гортани в
40-60% случаев послеоперационных гнойно воспалительных осложнений в виде перихондрита и хондроперихондрита хрящей гортани приводит к десинхронизации комбинированного лечения и снижению онкологической эффективности
их лечения. Проведенными раннее нами исследованиями была установлена достоверная положительная связь между возникновением послеоперационных осложнений и нарушениями микроциркуляции пр гиперемическому типу в посткапиллярном звене микроциркуляторного русла. Поэтому целесообразным явилось изучение
эффективности фармакокоррекции нарушений
микроциркуляции в тканях гортани венотоническими препаратами. В исследование были включены 45 пациентов раком гортани T1-2N0M0
контрольной группы (КГ), у которых послеоперационный период сопровождался традицион-

ным медикаментозным сопровождением и 43
пациента основной группы (ОГ), у которых ведение послеоперационного периода дополнялось
применением венотонического препарата Детралекс по 1 таблетке - 2 раза в день, с первого дня
после операции и на протяжении 10 дней. Вейвлет-анализом параметров микроциркуляции в
тканях гортани на фоне применения у больных
раком гортани ОГ Детралекса нами было установлено, что гемодинамика в этой группе по
сравнению с КГ характеризовалась снижением
показателя микроциркуляции на 27,57% и значения нормированной амплитуды в дыхательном
диапазоне на 28,86%. Одновременно у больных
ОГ возрастал коэффициент вариации микроциркуляции на 34,46%, свидетельствующих об усилении роли активных механизмов регуляции сосудистого тонуса МЦР, что указывает на ее патогенетическую обоснованность.

© В.И. Троян, И.А. Синайко, А.Н.Костровский, 2014

В.И. ТРОЯН, И.А. СИНАЙКО, Е.В. ЛОБОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ В ПРОИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМАХ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ T1-2N0M0
НА ЛУЧЕВОМ ЭТАПЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
Послеоперационная лучевая терапия инициирует у больных раком гортани оксидативный стресс, приводящий к окислительной модификации белковых структур рецепторов с
дальнейшим формированием дисфункции эндотелия сосудов. Проведенными нами ранее исследованиями состояния про- и антиоксидантного гомеостаза было выявлено прямую корреляционную связь между повышением уровня
маркеров окислительной модификации белка –
альдегидных фенилгидразонов (АФГ) и карбоксифенилгидразонов (КФГ) и возникновением
ранних местных лучевых осложнений, а также
обратная корреляционная связь между их частотой и дефицитом антиоксидантной системы. С
целью нейтрализации возникающих нарушений
в биохимическом гомеостазе нами была проведено исследование эффективности проведения

антиоксидантной и эндотелиопротективной терапии препаратом Тиотриазолин.
В исследование были включены 49 пациентов раком гортани T1-2N0M0, которые находились на обследовании и комбинированном
лечении в ЛОР-клинике ЗГМУ. Из них в контрольную группу (КГ) вошли 25 пациентов с
традиционным медикаментозным сопровождением лучевой терапии и 24 больных основной
группы (ОГ) которым был назначен Тиотриазолин по - 200мг×3 раза в сутки на протяжении
всего послеоперационного курса лучевой терапии. Эффективность фармакокоррекции у больных ОГ, демонстрировало достоверное снижение уровня АФГ на 12,8%, КФГ на 24,3%, повышение общих тиолов на 15,9% и уровня оксида азота на 55,12%, что указывает на ее патогенетическую обоснованность.
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А.В. ХАБАРОВ, І.В. ВОЙНАРОВСЬКИЙ, Я.С. МЕЛЬНИК, В.А. ЛЕВЧУК
(ТЕРНОПІЛЬ, БУЧАЧ, КОЗОВА, КРЕМЕНЕЦЬ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ КРАПЕЛЬ НАЗАЛЬНИХ МАРИМЕР В КОМЛЕКСНОМУ
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 препаратів
місцевої дії є Маример. Ми застосували краплі
назальні Маример в комплексному лікуванні
гострого гнійного верхньощелепного синуситу у
дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2010 по 2013 рр. знаходилось 20 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 вводились краплі назальні Маример, та
контрольну (10), які лікувались за традиційною
схемою. Групи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Краплі назальні Маример призначались згідно інструкції по 2 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 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 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 дітей основної групи. Так, 80 % дітей,
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 % 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 56-й день лікування у 70 % дітей. Краплі назальні
Маример всіма дітьми переносилися добре, алергійних реакцій та інших побічних явищ не відмічалось у жодної дитини.
Таким чином, застосування крапель назальних Маример в комплексному лікуванні дітей,
хворих на гострий гнійний верхньощелепний
синусит, підвищує ефективність терапії дітей з
цією патологією. Отримані результати дають
підставу рекомендувати краплі назальні Маример для місцевого лікування дітей, хворих на
гострий гнійний верхньощелепний синусит.
Краплі назальні Маример можуть поповнити
арсенал середників місцевої дії, що використовуються в лікуванні гострого гнійного верхньощелепного синуситу у дітей.
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І.В. ХОРУЖИЙ, В.Я. ВІВЧАР, І.В. МАЛЬОВАНА, А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАННЯХ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини
по знеболенню при хірургічних втручаннях в
оториноларингології. Раніше такий аналіз не
проводився. Публікації з цього питання розпочались з 1981 року. За період з 1981 по 2012 рр.
оториноларингологами Тернопільщини по знеболенню при хірургічних втручаннях в оториноларингології опубліковано 7 наукових робіт, що
становить 0,63% від загального числа (1102) публікацій наукових праць оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в журналах: «Журнал вушних, носових і горлових
хвороб» (м. Київ), «Журнал ушных, носовых и
горловых болезней» (м. Київ), «Ринологія» (м.
Київ), збірнику «Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки» (м. Москва), «Информационном письме» (м. Київ). Серед
опублікованих робіт 2 статті, 1 інформаційний
лист, 1 авторське свідоцтво і 3 оглядові праці.
І.А. Яшан, Р.Т. Лавецький, А.Ф. Масик і
співавтори (1983) в інформаційному листі «Вибрационно – звуковая анальгезия при некоторых
вмешательствах на ЛОР – органах» описують
методику вібраційно – звукової анальгезії при
короткочасних ЛОР-операціях (аденотомія, розкриття паратонзилярного абсцесу, пункція верхньощелепних пазух). При цьому за джерело
звуку був взятий каректофон Деражне, а в якості
підсилення відволікаючої дії звуку апарат для
пневмомасажу барабанної перетинки. Таке поєднане застосування звукового стимулятора і
пневмомасажу барабанної перетинки дозволяє
отримати виражений знеболювальний ефект,
зазначають автори. І.А. Яшан, Р.Т. Лавецький,
П.В. Ковалик і співавтори (1984) в статті «Вибрационно – звуковая анальгезия как потенцирующий метод обезболивания при некоторых
вмешательствах на ЛОР–органах» оописують
методику вібраційно – звукової аналгезії як потенціювального методу знеболення при деяких
втручаннях на ЛОР – органах, де як джерело
звуку використаний коректофон Деражне, а в
якості підсилення відволікаючої дії звуку - апарат для пневмомасажу барабанної перетинки і
наводять результати її застосування при аденотомії (у 250 дітей) і при пункції верхньощелепних пазух (у 50 хворих). Зроблені наступні висновки: 1) вібраційно – звукова аналгезія з успіхом може бути використана при короткочасних
хірургічних втручаннях (аденотомія, пункція
верхньощелепних пазух); 2) метод вібраційно –
звукової аналгезії особливо доцільний в дитя-
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чому віці, причому може бути застосований як
самостійно, так і для підсилення знеболювальної дії інших методів (лептанальгезія і аплікаційна анестезія); 3) поєднане застосування звукового стимулятора і пневмомасажу дозволяє
отримати більш виражений знеболювальний
ефект, ніж використання одного звукового стимулятора. І.А. Яшан, Р.Т. Лавецький і Т.І. Яшан
(1981) отримали авторське свідоцтво «Способ
для звуковой анальгезии и устройство для его
осуществления».
І.А. Яшан, Г.С. Протасевич, Р.Т. Лавецький і співавтори (1989) в статті «О гипнотическом обезболивании в ЛОР – хирургии» описують гіпнотичне знеболення в ЛОР – хірургії і
наводять 4 операції, виконанні під гіпнозом
(1поліпотомія носа і діатермокоагуляція нижніх
носових раковин, 2 тонзилектомії, 1 загальнопорожнинна операція на вусі). Перші 3 операції
пройшли безболісно. Що стосується четвертої
операції (загально- порожнинної на середньому
вусі), то невеликий досвід авторів показує, що
гіпнотичне знеболювання є недостатнім. Г.С.
Протасевич (1996) в оглядовій роботі «Застосування гіпнозу в оториноларингології» підкреслює, що дані літератури свідчать про те, що гіпноз в оториноларингології використовується в
двох напрямках: 1) як лікувальний засіб при деяких захворюваннях; 2) як метод знеболювання
при хірургічних втручаннях. Автор підкреслює,
що можливості гіпнозу при операціях обмежені
кількома причинами: 1) невелике число осіб має
таку високу навіюваність, при якій досягається
гіпносугестивне знеболювання; 2) необхідність
проведення ряду сеансів гіпнозу в доопераційний період, що затримує підготовку хворих до
операції і збільшує строк їх перебування в стаціонарі; 3) далеко не завжди в оториноларинголога є можливість користуватись послугами
психотерапевта для здійснення гіпнозу.
Г.С.
Протасевич,
І.В.Мальована
і
Е.В.Савчук (2007) в оглядовій праці «Місцеве
знеболювання ультракаїном в хірургічній оториноларингології» описують застосування ультракаїну для знеболення при підслизовій резекції
перегородки носа, радикальній операції на верхньощелепній пазусі, конхотомії, ультразвуковий дезінтеграції нижніх носових раковин, підслизовій (внутрішньотканиній) електрокаустиці
(термокаустиці) нижніх носових раковин, поліпотомії носа, тонзилектомії, ендауральних операціях на середньому вусі та інших хірургічних
втручаннях. Оглядовій роботі «Місцева анестеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

зія ультракаїном в хірургічній ринології»
О.І.Яшан, Г.С.Протасевич, Е.В.Савчук і співавтори (2012) описують застосування ультракаїну
для місцевого знеболення при підслизовій резекції перегородки носа, конхотомії, ультразвуковій дезінтеграції нижніх носових раковин, підслизовій елекрокаустиці нижніх носових раковин, підслизовій вазотомії нижніх носових раковин, пункції верхньощелепної пазухи, поліпотомії носа, видаленні ангіофіброми перегородки
носа, репозиції відламків при переломі кісток
носа, ринопластиці, радикальній операції на
верхньощелепній пазусі.
Таким чином, наведені в цій статті відомості свідчать про те, що знеболення при хірур-

гічних втручаннях в оториноларингології в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлене в 0,63% від загального
числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Знеболення при хірургічних втручаннях в оториноларингології описується в 7 публікаціях (2 статтях, 1 інформаційному листі, 1 авторському свідоцтві і 3 оглядах літератури). Вважаємо, що наведені відомості щодо знеболення при хірургічних втручаннях в оториноларингології матимуть відповідне
теоретичне і практичне значення не тільки для
оториноларингологів, а й для інших фахівців
(хірургів, анестезіологів, сімейних лікарів та
ін.).
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І.В. ХОРУЖИЙ, О.В. ГОВДА, В.А. БАШИНСЬКИЙ, Я.С. МЕЛЬНИК
(ТЕРНОПІЛЬ, КОЗОВА, УКРАЇНА)
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЛІМФАТИЧНОГО АПАРАТУ ГОРЛА
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини
стосовно деяких питань лімфатичного апарату
горла. 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 лімфатичного апарату горла опубліковано 4 наукові роботи,
що становить 0,36% від загального числа (1102)
публікацій наукових праць оториноларингологів
Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в
журналах: «Журнал ушных, носовых и горловых
болезней» (м. Київ) і «Ринологія» (м. Київ), а також в збірнику «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль). Серед
опублікованих робіт 2 спостереження з практики,
1 оглядова праця і 1 тези.
І.А. Яшан, Г.С. Протасевич і Т.І. Яшан
(1979) в спостереженні з практики «Наблюдение
приступов упорного пароксизмального кашля у
больной хроническим тонзиллитом» описують
хвору 15 років на хронічний тонзиліт з нападами наглого пароксизмального кашлю, що вимусив вчителя відсторонити ученицю від занять в
школі. Купірувати кашель вдалось лише після
тонзилектомії.
П.А. Рожок і М.П. Рожок (2009) в спостереженні з практики «Камінь надмигдаликової
ямки» описують випадок каменя правої надмигдаликової ямки у хворої 33 років. Г.С. Протасевич, Ю.М. Волянюк і К.Д. Протасевич (1990) в
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

оглядовій статті «Хронический тонзиллит и
псориаз» детально систематизують дані літератури стосовно взаємозв’язку хронічного тонзиліту і псоріазу. Зазначається, що про цей взаємозв’язок свідчить виникнення псоріазу після
перенесеної ангіни, паралельне загострення
хронічного тонзиліту і псоріазу, часте поєднання цих захворювань, значне покращення клінічного перебігу псоріазу, а нерідко і клінічне одужання, після видалення піднебінних мигдаликів.
Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Стахів і співавтори (2010) в тезах «Досвід тонзилотомії при
гіпертрофії піднебінних мигдаликів» описують
методику тонзилотомії при гіпертрофії піднебінних мигдаликів. Зазначається, що проведення
тонзилотомії за описаною методикою дозволяє
максимально зменшити частоту кровотечі під
час хірургічного втручання. Поява кровотечі
(хоча і нечасто) в процесі операції дозволяє розцінювати тонзилотомію як серйозне хірургічне
втручання в оториноларингології, в зв’язку з
чим необхідно звертати належну увагу на техніку виконання операції та передопераційну підготовку хворих, підкреслюють автори.
Таким чином, наведені в цій статті відомості свідчать про те, що деякі питання лімфатичного апарату горла в наукових публікаціях
оториноларингологів Тернопільщини представлені в 0,36% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Деякі питання лімфатичного апарату
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горла описуються в 4 публікаціях (2 спостереженнях з практики, 1 оглядовій статті і 1 тезах).
Вважаємо, що наведені відомості щодо деяких
питань лімфатичного апарату горла будуть мати

відповідне теоретичне і практичне значення як
для оториноларингологів, так й для інших фахівців (хірургів, терапевтів, ревматологів, сімейних лікарів та ін.).

© І.В. Хоружий, О.В. Говда, В.А. Башинський, Я.С. Мельник, 2014

І.В. ХОРУЖИЙ, У.Р. ДУЖИК, О. В. ГОВДА, І.Я. ВІВЧАР
(ТЕРНОПІЛЬ, КОПИЧИНЦІ; УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ РАКУ ГОРТАНІ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини
по лікуванню раку гортані. Раніше такий аналіз
не проводився. Публікації з цього питання розпочались з 1967 року. За період з 1967 по 2012
рр. оториноларингологами Тернопільщини по
лікуванню раку гортані опубліковано 9 наукових
робіт, що складає 0,81% від загального числа
(1102) публікацій наукових праць оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в «Журналі вушних, носових і горлових
хвороб» (м. Київ), збірниках: «Актуальні питання
мікрохірургії вуха та захворювань верхніх дихальних шляхів» (м. Київ), «Актуальні питання
морфології» (м. Тернопіль), «Актуальные вопросы отоларингологии» (м. Київ), «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль), «Отоларингология» (м. Київ), «Сучасні
проблеми ЛОР – онкології» (м. Одеса), «Тезисы
докладов Юбилейной научной конференции, посвященной десятилетию Тернопольского медицинского института» (м. Тернопіль), кандидатській дисертації, авторефераті кандидатської дисертації. Серед опублікованих робіт 4 статті, 3 тез,
1 дисертація і 1 автореферат дисертації.
Р.Т. Лавецький (1967, 1967) в статтях
«Отдаленные результаты лучевого лечения рака
гортани по материалам ЛОР-клиники Тернопольского мединститута» наводить віддалені
результати у 30 хворих на рак гортані після
променевого лікування (строки спостереження 5
років). Зникнення новоутвору при непрямій ларингектомії зареєстровано у 12 обстежених. Погіршення стану спостерігалось у 13 осіб, з яких
рецидиви установлені у 10 хворих, поява метастазів у віддалені органи у 3 пацієнтів. У 3 хворих з ІV стадією раку гортані настав летальний
наслідок. І.А. Яшан (1971) в статті «Хирургическая тактика при вмешательствах у больных
раком гортани в ІІІ - ІV стадиях после полного
курса лучевой терапии» описує хірургічну тактику при втручаннях у хворих на рак гортані в

172

ІІІ - ІV стадіях після повного курсу променевої
терапії. У таких осіб хірургічне втручання закінчується утворенням фарингостоми. В подальшому навіть поширені дефекти передньої стінки горла і стравоходу вдається закрити без застосування філатовського стебеля. Для пластики
використовуються кивальні м’язи. Після утворення передньої стінки харчо провідної трубки
за рахунок слизової оболонки і стравоходу другий шар доцільно формувати з м’язів шиї, зазначає автор.
О.І. Яшан, І.А. Яшан і І.А. Гавура (1997,
1997) в тезах «Методика закриття стійкої фарингоезофагостоми у хворих після ларингоскопії,
виконаної з приводу злоякісної пухлини» описують розроблену і застосовувану з деякими
удосконаленнями протягом останніх 12 років
методику закриття стійкої фарингоезофагостоми
у хворих після ларингектомії, виконаної з приводу злоякісного новоутвору, використанням
острівчатих клаптів, до складу яких входить
«острівець» шкіри на м’язовій основі, що включає в себе живильну судину, яка дає більш надійні результати. Доцільно застосування острівцевого м’язово-шкірного клаптя на основі кивального м’яза, зазначають автори. І.А. Яшан і О.І.
Яшан (1996) в тезах «Острівцевий» клапоть при
пластиці незаживаючої фарингостоми у хворих
після видалення гортані» описують запропоновану методику використання «острівцевого»
клаптя для пластики незаживаючої фарингостоми у хворих після видалення гортані з приводу
раку. В. Бендера в співавторстві (1997) в статті
«Реставрація стравоходу після розширеної ларингектомії з циркулярною резекцією глотки у
хворих на рак гортані» наводять методику такої
реставрації після названої операції у пацієнтів
на рак гортані. О.В. Говда (2000, 2000) в кандидатській дисертації і авторефераті кандидатської
дисертації «Профілактика гнійних ускладнень
при лікуванні хворих на рак гортані» описує
профілактику гнійних ускладнень шляхом виЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

вчення автохтонної та алохтонної мікрофлори
слизової оболонки гортані при ураженні її раковим процесом, частоти стрічання, щільності мікробних популяцій, видового складу, її чутливості до антибіотиків та розробку рекомендацій
для периопераційної антибіотикопрофілактики
гнійно - -септичних ускладнень.
Таким чином, наведені в цій статті відомості свідчать про те, що лікування раку гортані
в наукових публікаціях оториноларингологів

Тернопільщини представлено часто – в 0,81%
від загального числа (1102) наукових публікацій
оториноларингологів Тернопільщини. Лікування раку гортані описується в 9 публікаціях (4
статтях, 3 тезах, 1 дисертації і 1 авторефераті
дисертації). Вважаємо, що наведені відомості
стосовно лікування раку гортані матимуть відповідне теоретичне і практичне значення для
оториноларингологів, онкологів, хірургів, терапевтів, сімейних лікарів та інших фахівців.

© І.В. Хоружий, У.Р. Дужик, О. В. Говда, І.Я. Вівчар, 2014

І.В. ХОРУЖИЙ, П.В. КОВАЛИК, В.Я. ВІВЧАР, А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
УСКЛАДНЕННЯ НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини стосовно ускладнень найбільш розповсюджених хірургічних втручань в оториноларингології. Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з цього питання розпочалися з 1988 року. За період з 1988 по 2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини по ускладненнях найбільш розповсюджених хірургічних втручань в
оториноларингології опубліковано 4 наукові
роботи, що складає 0,36% від загального числа
(1102) публікацій наукових праць оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в журналах: «Врачебное дело» (м. Київ), «Журнал вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ), «Журнал ушных, носовых и горловых болезней» (м. Київ). Серед опублікованих
праць 3 оглядові статті і 1 тези. В двох публікаціях описуються неврологічні, в одній – внутрішньочерепні ускладнення найпоширеніших
оториноларингологічних операцій і в одній –
ускладнення операцій на лімфогорловому кільці.
Г.С. Протасевич і Ю.М. Волянюк (1988) в
оглядовій статті «Неврологические осложнения
наиболее распространенных оториноларингологических операций» наводять неврологічні
ускладнення тонзилектомії, аденотомії, підслизової резекції перегородки носа. Підкреслюється, що виникнення грізних неврологічних
ускладнень дозволяє розцінювати тонзилектомію, аденотомію, підслизову резекцію перегородки носа як серйозні втручання в оториноларингології. В зв’язку з цим слід пам’ятати, відмічають автори, що, не дивлячись на широке
розповсюдження, самі ці хірургічні втручання і
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

післяопераційний період потребують пристальної уваги лікаря оториноларинголога.
Г.С. Протасевич, Г.Г. Савчук і Ю.М. Волянюк (1992) в оглядовій праці «Неврологические осложнения при некоторых операциях на
лимфоглоточном кольце и в полости носа» описують неврологічні ускладнення після тонзилектомії, аденотомії, підслизової резекції перегородки носа, конхотомії. В оглядовій статті «Внутричерепные осложнения после некоторых операций на лимфоглоточном кольце и в полости
носа» (сообщение І) ці ж автори (1991) систематизують дані літератури стосовно внутрішньочерепних ускладнень після тонзилектомії, аденотомії, підслизової резекції перегородки носа,
конхотомії. Г.С. Протасевич (2012) в тезах
«Ускладнення операцій на лімфогорловому кільці з власної оториноларингологічної практики» наводить ускладнення аденотомії, тонзилектомії, аденотонзилектомії. Ускладнення цих
операцій спостерігались в 7,2% випадків: в 1,6%
під час хірургічних втручань і в 5,6% в післяопераційний період. Ускладненнями під час операції виявились: кровотеча, розрив передньої
піднебінної дужки, колапс. Післяопераційними
ускладненнями були: кровотеча, підщелепний
лімфаденіт.
Таким чином, описані в даній статті відомості свідчать про те, що ускладнення найбільш
розповсюджених хірургічних втручань в оториноларингології в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлені в
0,36% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини.
Ці ускладнення наводяться в 4 публікаціях (3
оглядових статтях і 1 тезах). Вважаємо, що опи-
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сані відомості стосовно ускладнень найбільш
розповсюджених хірургічних втручань в оториноларингології матимуть відповідне теоретичне

і практичне значення для оториноларингологів,
хірургів, невропатологів, нейрохірургів, сімейних лікарів та інших фахівців.

© І.В. Хоружий, П.В. Ковалик, В.Я. Вівчар, А.О. Яшан, 2014

І.В. ХОРУЖИЙ, О.В. МАЦЬКЕВИЧ, І.В. МАЛЬОВАНА, Л.Р. ДОБОЩУК
(ТЕРНОПІЛЬ, ЧОРТКІВ, УКРАЇНА)
ГОСТРИЙ ПІДСКЛАДКОВИЙ ЛАРИНГІТ І ЛАРИНГОТРАХЕОБРОНХІТ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по гострому підскладковому ларингіту і ларинготрахеобронхіту. Раніше такий аналіз не
проводився. Публікації з цього питання розпочалися з 1964 року. За період з 1964 по 2012 рр.
оториноларингологи Тернопільщини по гострому підскладковому ларингіту та ларинготрахеобронхіту опублікували 3 наукові роботи, що
складає 0,27% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в “Журнале ушных, носовых и горловых болезней” (м.
Київ) та в збірниках: “Проблемы отоларингологии в детском возрасте” (м. Київ), “Тезисы докладов VII научной студенческой конференции
Тернопольского медицинского института” (м.
Тернопіль). Серед опублікованих робіт 1 стаття,
1 тези, 1 спостереження з практики. Г.С. Протасевич і Т.І. Яшан (1977) в спостереженні з практики “Острый подскладочный ларингит у больной пожилого возраста” описують цю патологію
у хворої 70 років. При ларингоскопії відмічала
яскраво-рожева слизова оболонка гортані,
включаючи і голосові складки. В підскладовому
просторі визначалася інфільтрація у вигляді валків, що виступали за краї голосових складок і
звужували просвіт гортані до 3 мм. Голос сиплуватий. Проведене консервативне лікування
призвело до зникнення захворювання. Відмічається, що вказане спостереження підтверджує
можливість розвитку гострого підскладкового
ларингіту людей похилого віку.
Р.Т. Лавецький, І.М. Шило і Б.М. Довгань (1974) в статті ”Осложнения острых подсвязочных ларинготрахеобронхитов по материа-

лам ЛОР-клиники Тернопольского медицинского института” наводять ускладнення, що спостерігались в ЛОР клініці Тернопільського державного медичного інституту (нині Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.
Горбачевського). Ускладнення гострих ларинготрахеїтів автори розділили на дві групи: первинні і вторинні. До первинних вони віднесли
ті, які виникали одночасно з наростанням симптомів основного захворювання: ступінь стенозу,
запальні зміни легеневої паренхіми, верхніх дихальних шляхів. Із вторинних ускладнень гострих стенозуючих ларинготрахеїтів автори називають наступні: на 28 трахеостомій відмічено 19
різних ускладнень (травми кілець трахеї, підшкірна емфізема, фібринозний трахеобронхіт,
пролежень біля кінця трахеостомійної трубки,
стеноз трахеї, парез голосової складки, утруднена ) – деканюляція.
В.С.Курко (1964) в тезах “О клинике инфекционного ларинготрахеобронхита” описує
клінічні симптоми цієї патології з ураженням
гортані, трахеї і бронхів.
Таким чином, наведені в цій статті відомості свідчать про те, що гострий підскладковий
ларингіт і ларинготрахеобронхіт в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини
представлені надзвичайно рідко - в 0,27% від
загальної кількості (1102) наукових праць оториноларингологів Тернопільщини.Вони опубліковані в 3 наукових роботах (1 статті, 1 тезах, 1
спостереженні з практики). Вважаємо, що описані відомості матимуть відповідне теоретичне і
практичне значення для оториноларингологів,
педіатрів, педіатрів-інфекціоністів, сімейних
лікарів та інших фахівців.

© І.В. Хоружий, О.В. Мацькевич, І.В. Мальована, Л.Р. Добощук, 2014
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І.В. ХОРУЖИЙ, О.В. МАЦЬКЕВИЧ, К.О. ЯШАН, І.Я. ГАЙДУЧИК
(ТЕРНОПІЛЬ, КРЕМЕНЕЦЬ, УКРАЇНА)
МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ФОЛІКУЛЯРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по місцевому лікуванню фолікулярної ангіни
у дорослих. Раніше такий аналіз не проводився.
Публікації з цього питання оториноларингологами Тернопільщини розпочались з 2011 року.
Заперіод з 2011 по 2012 рр. опубліковано 2 наукові праці, що становить 0,19% від загаьного
числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в журналах: “Журнал вушних, носових
і горлових хвороб” (м. Київ) та збірнику: “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини” (м. Тернопіль). Обидві публікації є тезами.
І.А. Гавура, О.В. Говда, І.В. Хоружий і
співавтори (2011) в тезах “ Застосування фурасолу в місцевому лікуванні фолікулярної ангіни
у дорослих” описують застосування препарату
фурасол (фурагін розчинний), як антибактерійного засобу для місцевої терапії фолікулярної
ангіни у 18 хворих віком від 20 до 46 років. Пацієнти отримували протизапальну терапію і полоскання горла розчином фурасолу. Розчин фурасолу готували безпосередньо перед застосуванням. Вміст пакетика розводили в склянці
гарячої води і використовували на одне полоскання. Теплим розчином хворі полоскали горло
3-4 рази на добу. Лікування виявилось ефективним. Підкреслюється, що застосування фурасолу для місцевого лікування фолікулярної ангіни
у дорослих виявилось ефективним. На підставі
отриманих результатів автори рекомендують
фурасол для місцевого лікування фолікулярної
ангіни у дорослих як антибактерійний засоб.
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” в комплексному лікуванні фолікулярної ангіни у 14
хворих віком від 20 до 44 років. Спрей “Аква
Маріс” призначався хворим 5-6 разів на день по
2-3 вприскування на заднюю стінку ротової частини горла і ділянки піднебінних мигдаликів.
Результати лікування виявились добрими. Підкреслюється, що застосування спрею для горла
“Аква Маріс” в комплексному лікуванні 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, описані в цій статті відомості свідчать про те, що місцеве лікування фолікулярної ангіни у дорослих в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлено вкрай рідко – в 0,19% від загального
числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Місцеве лікування
описане в тезах і висвітлене в двох публікаціях
(з застосуванням фурасолу і спрею для горла
“Аква Маріс”). На нашу думку, описані відомості про місцеве лікування фолікулярної ангіни у
дорослих з використанням найновіших терапевтичних засобів будуть мати відповідне теоретичне і практичне значення для оториноларингологів, терапевтів, інфекціоністів, сімейних лікарів та інших фахівців.

© І.В. Хоружий, О.В. Мацькевич, К.О. Яшан, І.Я. Гайдучик, 2014

І.В. ХОРУЖИЙ, І.В. ШЕВАГА, П.С. ПАВЛЮК, М.П. РОЖОК
(ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ЛЬВІВ, МИКОЛАЇВ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ «АНГІНОВАГ» ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ
КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Ангіна зустрічається досить часто в практиці оториноларинголога, терапевта, інфекціоніста, педіатра, педіатра-інфекціоніста та сімейЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ного лікаря. За даними літератури (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978), серед дорослих ангіна становить 4-5 %, а серед дітей – бі-
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льше 6 %. Ангіни поділяються на первинні і
вторинні. Серед первинних ангін найчастіше
зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Для лікування катаральної ангіни у дорослих застосовуються різні середники загальної і
місцевої дії. 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 дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 20 хворих на катаральну ангіну віком від 20 до 44 років. Пацієнти
були розподілені на дві групи: основну (12 хворих) і контрольну (8). Групи були співставлені
за віком і перебігом захворювання. Хворі основної групи отримували аерозоль «Ангіноваг» у
вигляді зрошень слизової оболонки ротової частини горла до 5 разів на добу. Середній курс
терапії складав 5 днів. Пацієнтам основної групи, крім того, виконувалось традиційне лікування (системні антибактерійні і антигістамінні
препарати, анальгетики). Пацієнти контрольної
групи отримували традиційне лікування і полоскання горла розчином фурациліну 1:5000. Курс
лікування становив 7 днів.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб’єктивна оцінка терапії хворими
(вплив на головний біль, вплив на біль у горлі

при ковтанні), фарингоскопічна картина (колір,
консистенція слизової оболонки піднебінних
мигдаликів), показники температури тіла. При
аналізі результатів лікування відмічено більш
інтенсивний регрес симптомів запалення піднебінних мигдаликів у пацієнтів, що отримували
аерозоль «Ангіноваг» і традиційне лікування.
Так, всі хворі основної групи вказували на зникнення головного болю, 10 – на зникнення, 2 –
на зменшення болю в горлі при ковтанні (на 3-4й день лікування). В контрольній групі ці показники були значно нижчими. Фарингоскопічна
картина нормалізувалась на 3-4-й день лікування у 10 хворих основної групи. Слизова оболонка піднебінних мигдаликів у них мала рожевий
колір, була нормальної консистенції. У хворих
контрольної групи фарингоскопічна картина
нормалізувалась на 3-4-й день лікування в 5 з 8
осіб. Температура тіла стала нормальною на 3-4й день лікування у всіх пацієнтів основної групи. В контрольній групі температура тіла нормалізувалась на 3-4-й день лікування у 5 хворих.
Всі хворі переносили аерозоль «Ангіноваг» добре, алергійних реакцій та інших побічних ефектів не відмічалось у жодного пацієнта.
Таким чином, застосування аерозолю
«Ангіноваг» в місцевому лікуванні катаральної
ангіни у дорослих було ефективним. На основі
отриманих даних можна рекомендувати аерозоль «Ангіноваг» для місцевого лікування катаральної ангіни у дорослих.

© І.В. Хоружий, І.В. Шевага, П.С. Павлюк, М.П. Рожок, 2014

И.М. ХРАПКО, С.А. ХРАПКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УПРУГОСТИ (МОДУЛЯ ЮНГА)
ХРЯЩА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Актуальность проблемы: Последние научные данные о физиологии носа, носовом цикле, носовом клапане, турбулентном движении
потоков воздуха в полости носа свидетельствуют о том, что данную природой опору носового
скелета в виде хряща носовой перегородки надо
сохранять и беречь. Структуры носового клапана создают переменное сопротивление и функционируют наподобие резистора Старлинга и
нуждаются в прямой и стабильной перегородке.
На протяжении последних десятилетий
идет поиск новых техник операций на носовой
перегородке, позволяющих сохранять четырёхугольный хрящ. В отличие от техники Киллиана, которая проста и непродолжительна в исполнении, методики с сохранением хряща го-
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раздо сложнее: во-первых, из искривленной
хрящевой пластины нужно получить ровную,
во-вторых, хрящевая пластина должна оставаться ровной в организме пациента долгие годы.
Выполнение повторных септопластик весьма
проблематично в техническом и психологическом плане, и вызывает недовольство со стороны страховых компаний.
Для получения прогнозируемого результата после септопластики необходимо чётко
представлять, что может произойти с ремоделированной и сохранённой хрящевой пластиной в
организме пациента после операции.
Цель исследования
Определить коэффициент упругости для
хрящевой ткани.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

Материалы и методы
В данном исследовании была произведена
попытка оценить модуль Юнга для четырехугольного хряща. Для этого на базе проблемной
научно-исследовательской лаборатории ДонНТУ были проведены серии экспериментов, в
которых фрагменты хряща носовой перегородки, взятые во время операций от 35 пациентов
возрастом от 18 до 60 лет. Образцы размерами
от 8 до 32 мм в длину, от 2,8 до 6,2 мм ширину и
от 1,1 до 3,9 мм в толщину помещались в губки
специального держателя на глубину до 5 мм и к
свободному краю (6-28 мм) прикладывалась
сосредоточенная нагрузка от 100 мг до 20 г.
Результаты и их обсуждение
Оценивалась величина прогиба свободного края различных фрагментов хряща. Были
произведены многочисленные повторные измерения в разных направлениях для хрящей различных пациентов. С целью повышения точности измерений вес груза подбирался таким образом, чтобы результирующий прогиб свободного
края фрагмента хряща составлял 1-10 мм. Модуль Юнга рассчитывался по теории сопротивления материалов:
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Средняя величина модуля Юнга для четырёхугольного хряща составила 0,25±0,2
кг/мм2. Сравнивая полученную величину с таблицей коэффициентов упругости для различных
материалов видно, что хрящевая ткань находится между каучуком и мягкой вулканизированной резиной. Следует отметить, что, хотя ос-

новная часть измерений укладывается в диапазон 0,1-0,45 кг/мм2, в отдельных случаях наблюдались как существенно меньшие (до 0,012
кг/мм2), так и существенно большие величины
(до 1,2 кг/мм2). Минимальные значения соответствуют измерениям модуля Юнга для вертикальных фрагментов хрящей, наибольшие –
хрящам молодых мужчин. Обнаружена также
зависимость величины модуля Юнга от пола
пациента (средняя величина для женщин составила 0,20 кг/мм2 и 0,30 кг/мм2 для мужчин). Наблюдается также снижение модуля Юнга с возрастом (0,28 кг/мм2 у 18-летних и 0,18 кг/мм2 у
60-летних). Необходимо также отметить, что в
отдельных случаях наблюдалась существенная
анизотропия механических свойств хряща, выражавшаяся в значительном отличии модуля
Юнга в продольном и поперечном направлении
(от 2-х до 10 раз), хотя чаще всего модуль Юнга
не зависел от направления.
В данном исследовании не производилась
попытка оценить, будет ли сохраняться такой
же коэффициент упругости в сломанном хряще
и в сломанном неоднократно хряще. После
травмы или операции утрачивается связь с надхрящницей, хрящ теряет трофику, со временем
кальцинируется, становится более жёстким, т.е.
теряет свои упругие свойства.
Выводы: Коэффициент упругости гиалинового хряща составляет 0,25±0,2 кг/мм2. Полученные данные могут быть использованы при
математическом прогнозировании степени прогиба хрящевой пластины в результате нанесения
насечек.

© И.М. Храпко, С.А. Храпко, 2014

С.В. ЧЕРНЫШЕНКО, Э.Н. РАМАЗАНОВ, Т.А. ДУРЯГИНА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ В КРЫМУ
На сегодняшний день функциональная
эндоскопическая хирургия околоносовых пазух
(FESS – Functional Endoscopic Sinus Surgery) –
это современный подход к лечению хронического воспаления в носу и околоносовых пазухах. Работы по изучению физиологии носа и
околоносовых пазух, оценка слизистой оболочки как многофункционального органа и разработка новых видов эндоскопов открыли эру
современной функциональной эндоскопической хирургии. Операции на околоносовых пазухах (ОНП) с использованием эндоскопов наЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

считывают чуть ли не столетнюю историю, но
в современном исполнении им около 25 лет.
Современная функциональная эндоскопическая
ринохирургия началась с семидесятых годов в
Австрии, а затем распространилась по всей Европе, пришла в Америку и на другие континенты.
В России и Украине эндоскопическая ринохирургия стала развиваться в начале 90-х годов XX века усилиями проф. Г.З. Пискунова,
С.З. Пискунова, А.С. Лопатина, В.С. Козлова,
Д.И. Заболотного, С.Б. Безшапочного.
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В Крыму пионером FESS (с 2000г.) стало
ЛОР-отделение г. Феодосия (зав. отд. Гамова
Н.А.). Многие ЛОР-хирурги Крыма обучились
на курсах по FESS в г. Курск (руководитель –
Пискунов С.З.), на базе ГВКГ г. Киев (руководитель – Шербул В.И.), Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова (руководитель Лопатин А.С),
Кембриджский университетский госпиталь (модераторы – Timoleon F. Terziz – Греция, John
Elgan Davis – Великобритания, Agneszka
Strembosz – Польша).
Сегодня FESS с успехом развивается в
ЛОР-отделениях учреждений: Республиканская
больница (зав. Гончарук В.П.), Городская б-ца г.
Феодосия (зав. Гамова Н.А.), Городская б-ца г.
Евпатория (зав. Поберский Д.А.), ЦКБ Симферопольского района (зав. Лашко О.А.), Клиника
«Генезис» (зав. Чернышенко С.В.)
Оказание эндохирургической помощи
связано с оснащенностью операционных необходимым оборудованием. Поэтому объем вмешательств в разных отделениях разница от полипотомий до операций на околоносовых пазухах, слезоотводящих путях и т.д.

Благодаря наличию современного оборудования для выполнения FESS (эндовидеосистема, шейверная система, оборудование для
лазерного, радиоволнового, ультразвукового
воздействия на ткани, набор инструментария) в
клинике «Генезис» проводится эндоназальная
эндоскопическая гайморотомия, фронтотомия,
сфенотомия, дакриоцисториностомия, шейверная аденотомия и т.д.
В настоящее время FESS в наибольшей
степени отвечают пониманию значения слизистой оболочки в жизни человека. Пройдет какое-то время и не исключено появление новых
теорий и нового решения вопросов лечения воспалительных заболеваний носа и ОНП.
FESS будет использоваться в большей
степени как корригирующее, направленное на
устранение причин, предрасполагающих к развитию воспаления – врожденных и приобретенных деформаций внутриносовых структур, несостоятельности процесса дренирования и клиренса пазух и других недостатков. Хирургическое лечение примет больше профилактическую
направленность.
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С.В. ЧЕРНЫШЕНКО, Э.Н. РАМАЗАНОВ, Т.А. ДУРЯГИНА, Я.В. МАЛИНИНА
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)
УШНОЙ ШУМ И СИНДРОМ КИМЕРЛИ
В практике отоларинголога не редкость
пациенты, которых беспокоят: шум в ушах и
голове, головокружение, болевые ощущения в
проекции шеи, периодические потемнения в глазах при смене ортостатического положения тела,
снижение остроты чувствительности, в том числе и зрительного нерва; носовые кровотечения;
потери равновесия. После предварительного осмотра доктор может назначить рентгенографию
шейного отдела позвоночного столба в трех
проекциях. В принципе этого может быть достаточно для того, чтобы увидеть лишнюю дужку
позвонка атланта- аномалия Кимерли.
Синдром Кимерли представляет собой нарушение в развитии первого шейного позвонка,
а точнее – нарушение формы борозды задней
дуги атланта, в которой располагается позвоночная артерия и передний спинальный корешок. Крайним выражением этой аномалии является трансформирование борозды в замкнутое
кольцо (которого нет в нормальном случае). Эта
«лишняя» костная дуга приводит к компрессии
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позвоночной артерии со всеми вытекающими
последствиями. Вообще данная аномалия встречается крайне редко и обычно никак себя не
проявляет на протяжении всей жизни человека.
В противном случае ее проявления начинаются
еще с раннего детского возраста. Позвоночные
артерии (правая и левая) огибают первый шейный позвонок и попадают в череп, где и включаются в основную систему кровообращения
мозга. Именно компрессия этих артерий и приводит к появлению ряда негативных явлений.
Какое-то клиническое значение данная аномалия
имеет только тогда, когда начинает сказываться
отрицательное влияние прочих факторов, например, когда стенки сосудов теряют эластичность, развивается атеросклероз или васкулит.
Могут присоединяться следующие признаки:
дрожание верхних конечностей; слабость в ногах, икроножных и голеностопных мышцах;
хруст в позвоночном столбе при поворотах головы; развитие парезов верхних конечностей;
поражения лицевых нервов с болезненностью
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кожных покровов. В неврологическом статусе
при этом выявляются: болезненность точек выхода позвоночной артерии, нистагм при взгляде
в стороны, девиация языка в какую-либо сторону, адиадохокинез, асимметричное снижение
мышечного тонуса.
В клинике «Генезис» под наблюдением
невропатолога и отоларинголога за период 20112013 г.г. находилось 15 пациентов (мужчин-6,
женщин-9) с подтвержденной анатомической
аномалией. Диагностические меры были направлены на то, чтобы дифференцировать причину шума, вероятность поражения VIII пары
черепно-мозговых нервов, установить степень
поражения позвоночной артерии и оценить её
пропускную способность. Для этого использовались: аудиометрия, импедансометрия, доплеровское сканирование, МРТ, компьютерные методы
диагностики, биохимия крови. После полученных данных возможно назначение адекватного
метода лечения.
В настоящее время лечение аномалии Кимерли возможно только хирургическими методами. Во время операции нейрохирург удаляет
лишнюю дужку позвонка, тем самым восстанав-

ливается нормальный кровоток в позвоночной
артерии. Этот метод возможен только в отсутствие существенных поражений структур головного мозга. Поэтому лечить данное заболевание
необходимо на ранней стадии, когда впервые
начинают проявляться симптомы. К сожалению
больных, аномалия Кимерли не имеет специфического лечения, но убрать симптомы можно
при помощи индивидуальной терапии, такой
как: массаж, использование гомеопатических
препаратов, иглорефлексотерапия, гирудотерапия, одевание специальных воротников, которые
будут надежно фиксировать шею, в тяжелых
случаях кровообращение нормализуется при
помощи медикаментов.
Выводы
1. Представляется целесообразным проводить дальнейшее изучение распространенности
и клинической картины данной аномалии с целью ее раннего выявления.
2. В случае возникновения вышеуказанных симптомов, отоларингологу и невропатологу необходимо провести весь спектр диагностических мероприятий, назначить лечение и улучшить качество жизни пациента.
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Т.В. ЧОРТКІВСЬКИЙ, І.О. БІЛЬ, Д.В. БЕРЕГОВИЙ, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ
(ЧОРТКІВ, ВОЛОЧИСЬК, ТЕРНОПІЛЬ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОЗОЛЮ «АНГІНОВАГ» ПРИ МІСЦЕВОМУ
ЛІКУВАННІ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДІТЕЙ
Ангіна – це гостре інфекційне захворювання з місцевими проявами у вигляді гострого
запалення лімфаденоїдної тканини різних компонентів горла. Переважно спостерігається ангіна
піднебінних мигдаликів, тоді як інші мигдалики
запалюються відносно рідше. Тому під терміном
«ангіна» розуміють ангіну піднебінних мигдаликів. Ангіна – доволі часте захворювання. Вона
складає 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 зустрічаються катаральна, фолікулярна і лакунарна. Із них найтяжче
перебігає лакунарна ангіна. Для її лікування застосовуються різні засоби загальної і місцевої дії.
Ми застосували аерозоль «Ангіноваг» при місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дітей.
Під нашим спостереженням за період з
2012 по 2013 рр. знаходилось 20 дітей, хворих на
лакунарну ангіну, віком від 7 до 18 років. Діти
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були розподілені на дві групи: основну (10) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і
перебігом захворювання. Діти контрольної групи
отримували тільки загальноприйняте лікування,
діти як основної групи, крім того, призначався
аерозоль «Ангіноваг» у вигляді зрошувань слизової оболонки ротоглотки до 5 разів на добу.
Середній курс лікування складав 5 днів.
Критеріями оцінки ефективності лікування були: суб‘єктивна оцінка терапії дітьми, фарингоскопічна картина і 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 отримували аерозоль «Ангіноваг» і традиційне лікування, поступово зникли через 4-5
днів у більшості (8) дітей. Решта 2 дітей відмічали зменшення неприємних відчуттів в горлі.
Фарингоскопічна картина вказувала на позитив-
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ний перебіг захворювання: слизова оболонка
піднебінних
мигдаликів
була
рожевою,мигдалики мали звичайну величину, нашарування в лакунах не було. Температура тіла
нормалізувалась у всіх дітей. У дітей контрольної групи позитивний ефект наставав до 8-9-го
дня лікування. Стерпність аерозолю «Ангіноваг» у всіх дітей була доброю, алергійних реакцій та інших небажаних явищ не відмічалось у
жодної дитини.

Таким чином, застосування аерозолю
«Ангіноваг» в місцевому лікуванні лакунарної
ангіни у дітей значною мірою усуває основні
симптоми захворювання. Аерозоль «Ангіноваг»
добре переноситься дітьми, не має побічної дії,
що дає підставу рекомендувати його для терапії
дітей на лакунарну ангіну. Аерозоль «Ангіноваг» може поповнити арсенал середників, які
використовуються при місцевому лікуванні лакунарної ангіни у дітей.
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Т.В. ШИДЛОВСЬКА, М.C. КОЗАК, К.В. ОВСЯНИК, Т.В. ВОЛКОВА
(КИЇВ, УКРАЇНА)
ІНФОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ
НА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ГОЛОСУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЮ
РОЗЛАДІВ У ГОЛОСОВОМУ АПАРАТІ
Рання діагностика функціональних порушень голосу (ФПГ) досить складна, тому пацієнти з даною патологією потребують ретельного
обстеження з застосуванням сучасних електрофізіологічних методів. Низка дослідників звертає увагу на велике значення стану центральної
нервової системи і церебральної гемодинаміки у
виникненні і розвитку функціональних розладів
голосоутворення (Т.А. Шидловська, 1998, 2011;
В.Б. Панкова, 2007; Т.А. Шидловська, А.Л. Косаковський, 2007 та ін.).
Виходячи з цього, метою нашої роботи
було дослідження кількісних та якісних показників реоенцефалографії у 123 хворих з функціональними порушеннями голосу в залежності
від ступеню розладу у голосовому апараті за
даними відеоларингостробоскопії. Також було
обстежено 15 практично здорових осіб без патології голосового апарату в якості контрольної
групи.
Для кількісно-якісної оцінки даних відеоларингостробоскопії ми використали систему
бальної оцінки фонаторних коливань при стробоскопічному дослідженні Г.Ф. Іванченко (1992).
За ступенем порушень за даними відеоларингостробоскопії, пацієнти з ФПГ були розділені на 4 групи. В першу групу увійшли 25 пацієнтів з функціональною гіпотонусною дисфонією та незначним ступенем вираженості порушень діяльності гортані. Середня сума балів, яка
характеризує ступінь порушень показників відеоларингостробоскопії дорівнювала в цій групі
(7,89±0,17). Другу групу склали 33 пацієнта з
функціональною гіпотонусною дисфонією з
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більш вираженими порушеннями функції гортані. До цієї групи ми відібрали пацієнтів з середньою сумою балів понад 8 балів – (8,74±0,30).
Третя група – це 34 пацієнта з функціональною
гіпотонусною дисфонією, у яких мали місце
виражені явища порушень діяльності гортані
(понад 8 балів), в багатьох випадках мав місце
ускладненій перебіг з наявністю предвузликового стану, вузликів, витонченням медіального
краю, з середньою сумою балів – (10,7±0,26). І в
4 групу увійшов 31 пацієнт з функціональною
гіпотонусною дисфонією та вираженим порушенням діяльності голосового апарата, ускладненим перебігом (вузликами, передвузликовим
станом). У всіх пацієнтів даної групи спостерігався гіпертонус вестибулярного відділу гортані, який в деяких випадках формувався в псевдоскладковий механізм голосоутворення, і середня сума балів у них склала – (11,3±1,6). В контрольній групі 15 здорових осіб середня кількість балів становила (5,010±0,001).
Обстеження церебральної гемодинаміки
проводили за допомогою комп’ютерного реографа фірми "DX-системи". Всього нами було
проаналізовано 138 реоенцефалограм.
Згідно отриманих нами даних, у хворих
на ФПГ з усіх груп спостерігаються відхилення
від норми у мозковому кровообігу за даними
РЕГ. Вже в 1 групі обстежених хворих, з найменш вираженими порушеннями діяльності голосового апарату, при порівнянні з контрольною
групою було виявлено достовірне (P<0,05) збільшення показників α до (0,127±0,004) с (t=3,20;
Р<0,01) і до (0,135±0,003) с (t=4,04; Р<0,01), ДКІ
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

до (58,85±1,09) % (t=2,72; Р<0,05) і до
(64,57±1,12) % (t=4,57; Р<0,01) в каротидній і
вертебрально-базилярній системах відповідно,
які характеризують стан тонусу судин мозку.
При порівнянні з контрольною групою в 2, 3 і 4
групах обстежених хворих з вираженими порушеннями діяльності голосового апарата і ускладненим перебігом ФПГ отримані достовірні
(Р<0,05) зміни всіх основних показників реоенцефалограмми (α, ДКІ, ДСІ), як в каротидній,
так, особливо, в вертебрально-базилярній системах, де крім зазначених показників, зміненим
був також Рі, що відбиває стан пульсового кровонаповнення мозкових судин.
Співставлення кількісних показників РЕГ
у хворих досліджуваних груп між собою виявило наступне. У хворих 2 групи порівняно з 1-ою
достовірно збільшувався тільки показник α в
вертебрально-базилярній
системі
(t=2,22;
P<0,05), який характеризує стан тонусу і ступінь
еластичності судинної стінки, а також дає можливість певною мірою судити про швидкість
кровотоку. Але у хворих 3 і 4 груп відмічається
достовірна (P<0,05) відмінність усіх показників
РЕГ при порівнянні з аналогічними показниками в 1 групи.
При порівнянні між собою РЕГ показників 2 і 3 груп в каротидній системі спостерігалось достовірне (P<0,05)збільшення тільки по-

казника Рі – на 0,12 (t=2,81; P<0,05) у осіб 3
групи, який характеризує ступінь інтенсивності
кровонаповнення; в вертебрально-базилярній
системі достовірно (P<0,05) збільшувались показники: ДКІ – на 9,28 % (t=6,83; P<0,01), ДСІ –
на 4,13 % (t=2,69; P<0,05), та змінювався Рі – на
0,16 (t=3,77; P<0,01), що свідчить про більш виражене підвищення тонусу мозкових судин та
утруднення венозного відтоку, а також зниження пульсового кровонаповнення у осіб 3 групи.
При порівнянні між собою показників РЕГ 2 і 4,
3 і 4 груп відмічалось достовірне (P<0,05) збільшення майже усіх кількісних показників 4
групи в обох системах кровопостачання. Отримані дані свідчать про те, що найбільш значне
підвищення тонусу мозкових судин та утруднення венозного відтоку спостерігалось у 4 групі, з ускладненим перебігом ФПГ та найбільш
вираженими розладами функціонування голосового апарата за даними відеоларингосторобоскопії.
Таким чином, отримані дані дослідження
свідчать про те, що показники стану судин головного мозку можуть виступати в якості цінних діагностичних та прогностичних критеріїв
при функціональних порушеннях голосоутворення, що може бути використане при лікуванні
таких пацієнтів, а також при профвідборі та
профорієнтації осіб голосомовних професій.
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А.Ю. ШИДЛОВСЬКИЙ, Т.Ю. ХОЛОДЕНКО, Т.В. ШЕВЦОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СКАРГ ХВОРИХ З СНП СУДИННОГО ҐЕНЕЗУ
НА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ ЇЇ РОЗВИТКУ, З СУБ’ЄКТИВНИМ ВУШНИМ ШУМОМ
І БЕЗ НЬОГО
Суб’єктивному шуму у вухах присвячена
велика кількість праць. Однак, проблема його
діагностики і лікування залишається актуальною в сучасній клінічній практиці. С.В. Морозова та співавтори (2013) відмічають, що актуальність проблем діагностики і лікування вушного шуму пояснюється широкою розповсюдженістю, багаточисельністю і різноманітністю причинних факторів, варіабельністю клінічних параметрів, складностями реєстрації вушного шуму тощо.
До того ж в багатьох роботах показано,
що вушний шум значно погіршує якість життя у
хворих з СНП в поєднанні з сенсоневральною
приглухуватістю (СНП) (А.Н. Лопотко и соавт.,
2006; В.Е. Кузовков и соавт., 2013; Forett et al.,
2011 та ін.).
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За даними А.И. Лопотко и соавт., 2006;
Dobie, 2004 причиною двобічного порушення
слуху по типу звукосприйняття і шуму у вухах
можуть бути судинні порушення в лабіринті.
Мета даної роботи – провести порівняльний аналіз скарг хворих з сенсоневральною приглухуватістю (СНП) на початкових стадіях її
розвитку з суб’єктивним вушним шумом і без
нього.
Для досягнення поставленої мети нами
було обстежено 132 хворих з СНП на початкових стадіях її розвитку у віці від 28 до 50 років.
Хворі були розподілені на 2 групи в залежності від стану слухової функції в конвенціональному (0,125-8) кГц та розширеному (9-16)
кГц діапазонах частот. Першу групу склали 42
хворих з СНП судинного ґенезу на початкових
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стадіях її розвитку, у яких слух на тони в конвенціональному діапазоні частот знаходився в межах норми, а у розширеному був порушеним на
частотах 9, 10, 11,2, 12,5, 14 і 16 кГц та відповідно становив: (16,7±0,7); (16,3±0,6); (22,1±2,3);
(26,2±2,2); (31,1±4,6) и (24,4±2,6) дБ.
Другу групу склали 90 хворих з СНП, у
яких мало місце порушення слуху як в розширеному (9-16) кГц, так і в конвенціональному
(0,125-8) кГц діапазонах частот. Слух на тони в
цій групі в області: (0,125; 0,250; 0,5; 1; 2; 3; 4;
6; 8; 9; 10; 11,2; 12,5; 14 і 16) кГц відповідно
становив:
(6,6±0,7);
(6,8±0,5);
(7,8±0,6);
(8,5±0,6); (13,2±0,9); (16,2±1,4); (26,7±2,8);
(24,2±2,2); (26,1±2,6); (24,2±1,6); (27,1±2,5);
(29,4±3,1); (30,6±3,2); (41,2±2,9) і (42,6±3,3) дБ.
За даними мовної аудіометрії в контрольній
групі та першій показники мовної аудіометрії та
диференціальних порогів сили звуку за методом
Люшера в області 0,5; 2 та 4 кГц знаходились в
межах норми.
У більшості (74,4) % хворих 2 групи показники мовної аудіометрії знаходились в межах норми. У решти хворих мало місце невелике підвищення порогів 50% розбірливості Е.М.
Харшака і 100% розбірливості мовного тесту
Г.И. Гринберга, Л.Р. Зиндера. Диференціальні
пороги сили звуку за методом Люшера в другій
групі в області 0,5 кГц знаходились в межах норми, а в області 2 і частіше 4 кГц були знижені
відповідно у 8,8 та 18,9 % випадків.
Крім того, 27 хворих (64,3%) першої групи та 47 (52,2) % другої скаржилися на
суб’єктивний вушний шум. Порушення слухової
функції хвилювало всіх хворих 2 групи, а першої – лише 33,3 % випадків. Досліджуючи
суб’єктивний вушний шум у зазначених хворих
за його інтенсивністю та частотною характеристикою виявлено наступне. За інтенсивністю вушного шуму над порогом в 1 групі найчастіше
він був пороговим (40,7 %) та в 29,6 % - інтенсивністю 5 дБ над порогом. Інтенсивність шуму
в 10 і 15 дБ відмітили 18,5 та 11 % хворих 1
групи.
Майже половина (44,7 %) хворих 2 групи
мали суб’єктивний вушний шум інтенсивністю
5 дБ над порогом слуху, а також 10, 15 і 20 дБ –
відповідно в 29,8 %; 4,3 % та 2,1 %.
За частотною характеристикою в обох
групах шум був високочастотним – 6 і 8 кГц. В
1 групі в області зазначених частот він спостерігався відповідно в 18,5 % та 29,2 % випадків. В
2 групі в області 6 і 8 кГц – у 19,1 та 25,5 % відповідно.

Отже, у хворих 2 групи суб’єктивний вушний шум був більш інтенсивним.
Крім того, у досліджуваних хворих окрім
отологічних скарг були і загальні, зокрема: постійне чи періодичне запаморочення, дратівливість, порушення сну, тяжкість в області потилиці і нестійкий артеріальний тиск, переважно із
схильністю до його підвищення.
Так, досить часто і майже в однаковій кількості досліджуваних хворих турбував головний біль, який в 1 і 2 групах мав місце відповідно у 76,2 % та 78,9 % випадках. За даними реоенцефалографії, зазвичай, у таких хворих часто
мали місце явища ангіоспазму як в вертебрально-базилярній так і, особливо, в каротидній системі (відповідно в 64,3 % та 73,3 % випадків).
Досить часто у них була підвищена дратівливість: 61,9 та 71, 1 %в 1 та 2 групах відповідно.
Частим було у них і порушення сну, відповідно
в 66,7 та 78,9 %. Порушення сну у досліджуваних хворих було у різних проявах: поверхневий
сон, погане засинання, не було відчуття бадьорості після сну, тощо.
Однак, нестійкий артеріальний тиск, переважно із схильністю до його підвищення, хвилював майже всіх хворих обох груп. Так, у хворих першої групи нестійкий артеріальний тиск
із схильністю переважно до його підвищення
спостерігався у 92,9 % випадків, другої – 98,9 %.
Таким чином, проведені дослідження свідчать про те, що суб’єктивний вушний шум досить часто дошкуляє хворим з СНП судинного
ґенезу ще на початкових стадіях її розвитку, і,
особливо, в 1 групі (64,3 %випадків). В той же
час хворі 1 групи скаржилися на порушення
слуху лише у 33,3 % випадків. На це слід звертати увагу і таким хворим доцільно проводити
дослідження слухової функції не тільки в конвенціональному (0,125-8) кГц, але і в розширеному (9-16) кГц діапазоні частот.
Це сприятиме виявленню слухових порушень на ранніх стадіях їх розвитку.
Крім того, збираючи анамнестичні дані у
хворих з СНП на початкових стадіях її розвитку,
слід звертати увагу не тільки на отологічні скарги (порушення слуху, суб’єктивний вушний
шум), але і на скарги загального характеру. Передусім доцільно звертати увагу на наявність
нестабільного артеріального тиску, особливо із
схильністю до його підвищення, а також на головний біль. За даними реоенцефалографії у
таких хворих мали місце явища ангіоспазму у
64,3 % першої групи та у 73,3 % випадків – другої.

© А.Ю. Шидловський, Т.Ю. Холоденко, Т.В. Шевцова, 2014
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Т.А. ШИДЛОВСЬКА, М.С. КОЗАК, ШЕМЛИ МОХАМЕД (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗМІНИ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ У ХВОРИХ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ
ГІПОТОНУСНОЮ ДИСФОНІЄЮ
Функціональна гіпотонусна дистонія
(ФГД) є найпоширенішим захворюванням серед
усіх функціональних порушень голосу. Діагностика даної патології, особливо рання, не є простою, а лікування далеко не завжди є достатньо
ефективним. На думку багатьох авторів, ФГД в
більшості випадків виникає під впливом не лише голосових, але й психоемоційних навантажень. Особливо важливо вирішення цієї проблеми серед осіб голосо-мовних професій, коли
невчасно проведена діагностика та голосовідновна терапія можуть призвести до тривалої втрати працездатності, а інколи до стійких органічних змін.
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) в сидячому положенні пацієнта при розслабленій мускулатурі в екранованій та звукозаглушеній кімнаті. Електроди накладались таким
чином, щоб рівномірно охоплювати лобні,
скроневі та потиличні області обох півкуль, згідно схеми накладання електродів “10-20”, рекомендованої міжнародною федерацією електроенцефалографії. Використовували біполярний
метод відведення біопотенціалів. Проводили
фоновий запис, а також використовували функціональні навантаження (реакція на закриваннявідкривання очей, ритмічну фотостимуляцію та
трихвилинну гіпервентиляцію).
Аналіз електроенцефалограм проводили
використанням принципів візуально-графічного
аналізу, відповідно до класифікації Е.А. Жирмунской, В.С. Лосева.
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 фонаторних коливань при
стробоскопічному дослідженні Г.Ф.Іванченка
(1992).
Для аналізу отриманих даних були використані методи математичної варіаційної статиЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

стики – 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 40 хворих на ФГД з різним ступенем вираженості
стробоскопічних ознак порушення стану голосового апарата та 15 здорових осіб контрольної
групи.
Пацієнти були розділені на 2 групи (по 20
осіб в кожній) за ступенем порушень за даними
ларингостробоскопії, а отже – ступенем порушень функціонального стану голосового апарату. До 1 групи були віднесені хворі з помірними
порушеннями функції голосового апарату, у
яких сума балів за даними відеоларингостробоскопії не перевищувала 9. В першій групі пацієнтів з функціональною гіпотонусною дисфонією
середня сума балів, яка характеризує ступінь
порушень показників відеоларингостробоскопії
дорівнювала (8,09±0,17), а в 2-й групі –
(11,04±0,30), в той час, як в контрольній групі
здорових осіб середня кількість балів становила
(5,010±0,001). Показники у групах хворих достовірно (P<0,05) відрізнялись від контрольних
значень та між собою.
Аналіз результатів електроенцефалографії
(ЕЕГ) у досліджуваних групах дозволив виявити
деякі відмінності одержаних результатів як при
фоновому запису так і при функціональних навантаженнях.
Так, у осіб контрольної групи біоелектрична активність головного мозку представлена в
основному альфа- і бета-ритмами. Проведення
функціональних навантажень свідчило про добре засвоєння нав’язаних ритмів, тоді як у хворих
на ФГД 1 групи спостерігається зниження амплітуди основних ритмів, та появи сповільненої
активності, особливо в передніх відведеннях.
У хворих 2 групи ці зміни проявлялися
деформацією основного ритму. Проведення функціональних навантажень свідчило про ослаблену та відсутню реакцію. Про зміни біоелектричної активності головного мозку у цій групі
свідчить достовірна значна відмінність (Р<0,01)
представленості альфа – і бета-ритму у порівнянні з контрольною групою.
Отже у хворих на ХФПГ 1 та, особливо 2
групи, аналіз результатів електроенцефалографії
свідчить про зниження вмісту альфа-ритму та
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зростання повільно-хвильової активності, особливо в передніх проекціях, що свідчить про дисфункцію у них діенцефальних структур головного мозку.
Так, відсотковий вміст альфа-ритму в потиличних та скроневих відведеннях склав
(50,4±4,7 і 45,4±4,6) % у порівняні з контрольною групою (64,3±4,8 і 62,5±4,6) % відповідно.
Відмічається також збільшення вмісту дельтаритму у лобних відведеннях при фоновому записі ЕЕГ так і при функціональних навантаженнях (13,7±1,5 та 15,4±1,4) % при (8,5±1,6 і
7,3±1,4) % відповідно у контрольній групі. Статистичний аналіз показників ЕЕГ у 2 групі свід-

чить про більш виражені зміни в центральній
нервовій системі.
Дослідження стану біоелектричної активності головного мозку у зазначених групах хворих на ФГД дозволив виявити зростання функціональних змін з боку центральної нервової
системи у групі з більш вираженими змінами у
стані голосового апарату, про що свідчать процеси десинхронізації коркових ритмів, які мають тенденцію до прогресування.
Отримані результати підтверджують роль
розбалансування центральних механізмів регуляції у виникненні і розвитку функціональних
порушень голосоутворення.

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

Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Л.Г. ПЕТРУК (КИЇВ, ОДЕСА; УКРАЇНА)
ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ У ХВОРИХ З АКУТРАВМОЮ
Шумовий вплив є одним з найбільш поширених етіологічних чинників сенсоневральної
приглухуватості (СНП). Для просування на
шляху вирішення проблеми профілактики професійної приглухуватості досить важливо застосовувати весь спектр діагностичних прийомів,
щоб максимально рано виявити негативну дію
шуму на організм. В цьому напрямку перспективні можливості методів діагностики для
об’єктивної оцінки стану різних відділів слухового аналізатора, а також виявлення не тільки
існуючих порушень, але також і визначення
критеріїв “шумонестійкості” пацієнта. Тому дослідження розвиваються в напрямку використання таких підходів як визначення індивідуальної чутливості до шуму, вивчення показників
об’єктивних аудіологічних тестів, застосування
додаткових методів, які дозволяють оцінити
стан організму загалом, насамперед – тих систем, які можуть безпосередньо впливати на стан
слухової – серцево-судинної чи центральної нервової.
Велика кількість досліджень свідчить про
наявність впливу змін в судинах головного мозку на розвиток порушень слухової функції по
типу звукосприйняття, в тому числі шумового
генезу. Однак, лише в поодиноких роботах вивчаються гемодинамічні зміни в судинах головного мозку при акутравмі.
Нами було проведено дослідження та
аналіз кількісних показників реоенцефалографії
у 84 хворих з акутравмою в каротидній та вертебрально-базилярній системах. Контролем слу-
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гували 15 здорових нормальночуючих осіб, які
не мали контакту з шумом.
Проведені нами дослідження свідчать про
значні порушення мозкового кровообігу як в
каротидній, так і, особливо, в вертебральнобазилярній системі у хворих з акутравмою. При
цьому у таких хворих спостерігалися явища ангіоспазму в 48,9% випадків в каротидній системі, і в 56,4% - у вертебрально-базилярній. Тонус
мозкових судин був підвищений, а венозний
відтік – утруднений в усіх обстежених хворих в
обох системах, а у (17,9%) випадків тонус був
нестійким.
При аналізі кількісних показників РЕГ
нами було виявлене достовірне збільшення дикротичного індексу (ДКІ) РЕГ-кривої до
(63,6±2,1) при нормі - (51,2±1,7), t = 4,58, P<0,01
в каротидній системі та (66,2±3,1)% у вертебрально-базилярній
системі
при
нормі
(51,4±1,8)%; t = 4,13; P<0,01, що свідчить про
значне підвищення тонусу мозкових судин у
хворих з акутравмою. Діастолічний індекс, що
відображає стан венозного відтоку, у хворих з
акутравмою в каротидній системі мозкового
кровообігу був достовірно збільшений до
(73,7±3,4) % при нормі - (59,8±1,9); t = 3,57;
P<0,05, у вертебрально-базилярній (69,8±2,4)%
при нормі - (60,1±1,7)%; t = 3,30; P<0,01.Також у
досліджуваних хворих був достовірно меншим
за норму Рі у вертебрально-базилярній системі і
становив (0,78±0,03), при показнику у здорових
нормальночуючих осіб (1,16±0,01), (t =12,01;
Р<0,05) Зазначені показники, на нашу думку,
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мають діагностичне і прогностичне значення
при акутравмі в плані визначення тяжкості перебігу СНП та її прогресування.
Саме значним зниженням пульсового
кровонаповнення
судин
вертебральнобазилярного басейну можна пояснити і зацікавлення стовбуромозкових структур слухового
аналізатора у хворих з акутравмою. Явища дисфункції у стовбуромозкових структурах слухового аналізатора були виявлені нами у 61,9%
хворих з акутравмою, про що свідчить достовірне (р<0,01) подовження ЛПП V хвилі КСВП до
(5,81±0,06) мс при його значенні у осіб контрольної групи (5,57±0,03) мс, а також МПІ I-V до
(4,14±0,05) при нормі (3,95±0,02) мс. Отже, на
нашу думку, значення Рі у вертебральнобазилярній системі може слугувати об’єктивною
оцінкою при профвідборі осіб для роботи в умовах короткочасної дії звуків високої інтенсивності.
За нашими даними, саме у хворих з нестійким судинним тонусом та явищами дисфункції мозкового кровообігу високий ризик виникнення акутравми. Анамнестично у таких хворих часто має місце ВСД по гіпертонічному або
змішаному типу, вони скаржаться на підвищену
емоційність, порушення сну, тощо. Очевидно,
таким особам слід остерігатися акутравми та
впливу шуму, інтенсивність якого перевищує
гранично допустимі рівні.
Отже, у обстежених нами хворих з акутравмою мали місце зміни у показниках РЕГ,
особливо вертебрально-базилярної системи. І
чим більшим було відхилення від норми, тим
більш глибокі зміни ми спостерігали у стобуромозкових та коркових структурах слухового
аналізатора за даними КСВП та ДСВП.
Виявлені порушення в церебральній геодинаміці, особливо в вертебрально-базилярній
системі, у хворих з акутравмою ймовірно значною мірою обумовлюють і розвиток СНП у таких пацієнтів під впливом травмуючої дії шуму
високої інтенсивності, що доцільно врахувати

при діагностиці, їх лікуванні та профілактиці.
При цьому розвиток і прогресування порушень
слухової функції, розлади як в периферійному,
так і в центральних відділах слухового аналізатора, особливо в стовбуромозкових структурах,
ідуть паралельно із змінами в судинах головного мозку.
Отже, з метою профілактики СНП, особам, які планують мати контакт з шумом високої інтенсивності при попередніх медичних
оглядах доцільно проводити детальне дослідження не тільки стану слухової функції за даними суб’єктивної аудіометрії, але і мозкового
кровообігу в каротидній і, особливо, вертебрально-базилярній систем, а також стану центральних відділів слухового аналізатора. Це буде
сприяти покращенню профвідбору осіб шумових професій, попередженню розвитку акутравми у відповідних контингентів.
Особи з нестійким судинним тонусом та
явищами дисфункції мозкового кровообігу, а
також відхиленнями від норми в центральних
структурах слухового аналізатора мають високий ризик отримати акутравму. Наявність порушень церебральної гемодинаміки може стати
підґрунтям для більш швидкого розвитку слухових розладів при дії такого шуму. Таким особам
слід остерігатися впливу шуму, інтенсивність
якого перевищує гранично допустимі рівні.
А хворі з акутравмою поряд з іншими дослідженнями потребують і реоенцефалографічного обстеження судин каротидної та вертебрально-базилярної систем. Це буде сприяти виявленню в ранньому періоді гемодинамічних порушень у таких хворих, своєчасному цілеспрямованому їх лікуванню, що, в свою чергу, може
попередити виникнення і розвиток СНП або її
прогресування у даної категорії хворих.
Отримані дані поглиблюють наукові
знання щодо ролі судинних порушень церебральної геодинаміки, особливо в вертебральнобазилярній системі у розвитку сенсоневральної
приглухуватості при акутравмі.

© Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук, 2014

О.І. ШИЛО, У.Р. ДУЖИК, А.В. ЯНЮК (ТЕРНОПІЛЬ, БЕРЕЖАНИ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕКСАЛІЗУ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ
КАТАРАЛЬНОЇ АНГІНИ УДОРОСЛИХ
Ангіна – гостре інфекційне захворювання
з місцевими проявами у вигляді гострого запалення лімфаденоїдної тканини різних мигдаликів горла. Переважно буває ангіна піднебінних
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мигдаликів, тоді як інші мигдалики запалюються відносно рідше. Тому під терміном “ангіна”
розуміють ангіну піднебінних мигдаликів. Захворюваність населення ангіною досить висока:
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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. Найлегше перебігає катаральна ангіна.
Але у дітей вона перебігає дещо тяжче, ніж у
дорослих. Для лікування катаральної ангіни застосовуються різні загальні і місцеві середники.
Але у вітчизняній оториноларингології відсутні
відомості про використання препарату Гексаліз
у лікуванні катаральної ангіни. Ми застосували
Гексаліз для місцевого лікування катаральної
ангіни у дорослих.
Під нашим спостереженням за період з
2011 по 2013 рр. знаходилось 20 хворих на катаральну ангіну віком від 20 до 42 років. Хворі
були розділені на 2 групи: основну (10 пацієнтів) і контрольну (10). Групи були співставлені
за віком і перебігом захворювання. Пацієнти
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 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 у горлі при ковтанні у хворих, що приймали Гексаліз, поступово зникли через 3-4 дні у більшості (8) пацієнтів. Решта 2 хворих 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 осіб контрольної групи позитивний
ефект настав значно пізніше (до 7-8-го дня лікування). Нестерпності Гексалізу, алергійних
реакцій та інших небажаних явищ не відмічалось у жодного хворого.
Таким чином, застосування Гексалізу у
місцевому лікуванні катаральної 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 осіб на
катаральну ангіну.

© О.І. Шило, У.Р. Дужик, А.В. Янюк (, 2014

О.І. ШИЛО, Н.П. КОВАЛИК, І.В. ХОРУЖИЙ, А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ОЦІНКА ЗА ДОПОМОГОЮ НБТ – ТЕСТУ ВИРАЖЕНОСТІ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по оцінці за допомогою НБТ – тесту вираженості запального процесу в оториноларингології. Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з цього питання розпочались з 1987 року. За
період з 1987 по 2012 рр. оториноларингологами
Тернопільщини по оцінці за допомогою НБТ –
тесту вираженості запального процеса в оториноларингології опубліковано 4 наукові роботи,
що становить 0,36% від загального числа (1102)
публікацій наукових праць оториноларингологів
Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в
журналах: «Журнал вушних, носових і горлових
хвороб» (м. Київ), «Журнал ушных, носовых и
горловых болезней» (м. Київ) та в збірнику
«Наукові записки: Щорічник» (м. Київ). Серед
опублікованих робіт 3 статті і 1 тези.
П.В. Ковалик і Ю.М. Андрейчин (1998) в
статті «Оцінка за допомогою НБТ – тесту інтен-
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сивності запального процесу у хворих на гострий і хронічний гнійний середній отит та гострий дифузний зовнішній отит» наводять оцінку
за допомогою НБТ – тесту інтенсивність запального процеса у хворих на гострий і хронічний
середній гнійний отит, гострий дифузний зовнішній отит. Встановлено, що НБТ – тест є одним з цінних диференційно – діагностичних методів дослідження і може використовуватись
для оцінки інтенсивності запального процесу у
вусі при гострому і хронічному середньому
гнійному отиті, гострому дифузному зовнішньому отиті для визначення особливостей перебігу запального процесу та ефективності застосованого лікування.
П.В. Ковалик і Ю.М. Андрейчин (1997) в
тезах «Зміна показників НБТ – тесту в процесі
лікування хворих на гострий і хронічний гнійний середній отит» описують вивчення зміни
показників НБТ – тесту при лікуванні хворих на
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гострий і хронічний середній гнійний отит. Підкреслюється, що НБТ – тест може використовуватись для оцінки ефективності застосованого
лікування при гострому і хронічному середньому гнійному отиті.
І.О. Ситник і П.В. Ковалик (1987) в статті
«Оценка с помощью НГТ – теста выраженности
воспалительного процесса и эффективности
проводимого лечения у больных хроническим
гнойным гайморитом» наводять результати оцінки за допомогою НБТ – тесту вираженості запального процесу і ефективності лікування антибіотиками і прополісом цієї патології. Автори
вважають, що НБТ – тест може бути використаний не тільки для оцінки динаміки перебігу запального процесу у верхньощелепних пазухах
бактерійного ґенезу, а й для оцінки ефективності застосовуваного лікування при хронічному
гнійному запаленні цих пазух.
П.В. Ковалик і співавтори (1991) в статті
«Оценка с помощью НГТ – теста выраженности
воспалительного процесса у больных со злокачественными новообразованиями уха» наводять

відомості про оцінку вираженості запального
процесу у хворих на злоякісні новоутвори вуха
за допомогою НБТ – тесту і відмічають значення цього методу для оцінки вираженості запального процесу при даній патології.
Таким чином, описані в даній статті відомості свідчать про те, що оцінка за допомогою НБТ – тесту вираженості запального процесу в оториноларингології в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини
представлена рідко – в 0,36% від загального
числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Оцінка за допомогою НБТ – тесту вираженості запального процесу в оториноларингології описується в 4
публікаціях (3 статтях і 1 тезах). Вважаємо,
що наведені відомості стосовно оцінки за допомогою НБТ – тесту вираженості запального
процесу в оториноларингології матимуть відповідне теоретичне і практичне значення для
оториноларингологів, пізнавальне значення
для хірургів, терапевтів, сімейних лікарів та
інших спеціалістів.

© О.І. Шило, Н.П. Ковалик, І.В. Хоружий, А.О. Яшан, 2014

Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, Ю.І. ОНИЩЕНКО, О.Я. РИБЯНЕЦЬ, В.О.ЧЕКЕРДА
(КИЇВ, УКРАЇНА)
НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КАТЕТЕРА ФАЛЕЯ В ЛІКУВАННІ ПЕРЕЛОМІВ
ПЕРЕДНЬОЇ СТІНКИ ЛОБНОЇ ПАЗУХИ
Серед травматичних ушкоджень приносових пазух, переломи лобних посідають перше
місце. Ці ушкодженння локалізуються переважно в області передньої стінки та мають, як правило, компресійний характер. Вони призводять
до зміщення уламків в просвіт пазухи, формування гемосинусу, який є благоприємним середовищем для розвитку інфекції. В випадку несвоєчасного надання адекватної допомоги, травми лобної пазузи призводять до деформації її
передьньої стінки та косметичного дефекту з
порушенням функціонування пазухи.
Виходячи з вищесказаного, зрозумілою є
необхідність раннньої ревизії пошкодженої пазухи та репозиції кісткових уламків. Такі добре
відомі методики хірургічного лікування вдавлених переломів, як пластичне закриття дефекту
протакрілом, мязовим аутотрансплантатом, введення для фіксації уламків імплантів, фіксація
кісткових уламків кетгутом, тампонада просвіту
пазухи тампоном з йодоформом, заповнення її
тампоном з оксигенованим білком курячого яйЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ця, мають певні недоліки, тому що в своїй більшості призводять до ушкодження слизової оболонки пазухи фіксуючими матеріалами. Ці методики можуть призводити до порушення трофіки кістки та слизової оболонки, недостатньої
фіксації уламків та розвитку запальних змін в
ній внаслідок недостатньої аерації пазух.
За період 2011-2012рр. нами в ЛОРвідділенні КОКЛ, з застосування катетера Фалея
проліковано 6 хворих чоловічої статі, в яких
діагностовано травматичне ушкодження лобних
пазух. Вік хворих складав від 16 до 32р.. компресійний характер перелому зі зміщенням уламків виявлено у 5-ти хворих, в 3-х випадках травма супроводжувалась переломом кісток носа зі
зміщення уламків. В усіх випадках спостережень хворі оглянуті нейрохірургом, діагностована ЗЧМТ, струс головного мозку.
Оперативне лікування в обємі фронтотомії з ревізією лобної пазухи та репозицією кісткових уламків, репозиціЄЮ кісток носа проведено 3-м хворим віком від 24 до 31 року.
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Методика оперативного втручання полягала в проведенні фронтотомії, ревізії лобної
пазухи, видалення сторонніх тіл, вільнолежачих
уламків, згустків крові, детриту. Фіксація уламків проводилась за допомогою гумового катетера Фалея. Балончик станньго пісоя введення в
пазуху роздували до розміру пазухи. об’єм наповнення катетера визначався індивідуально і
змінювався шляхом забору чи додавання рідини. Катетер знаходився в пазусі 7-8 днів. Що-

денно проводилось промивання пазухи через
катетер з введенням в неї розчину антибіотика.
У всіх випадках наших спостереженнях
після видалення з пазухи катетера Фаллея, на 7
день відмічено фіксацію відломків передньої
стінки лобної пазухи, відсутність косметичного
дефекту.
Таким чином, дана методика може широко застосовуватися в лікуванні переломів передньої стінки лобної пазухи.

© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, Ю.І. Онищенко, О.Я. Рибянець, В.О.Чекерда, 2014

Я.В. ШКОБА, С.В. ВОЙТОВИЧ, Я.Я. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА)
НОСОВІ КРОВОТЕЧІ В СТРУКТУРІ НОЗОЛОГІЙ ЛОР-ВІДДІЛЕННЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ
За даними літератури (В.Т. Пальчун, 1998)
носові кровотечі складають до 20,5 % ургентних
випадків. В ЛОР-відділення Київської обласної
клінічної лікарні, по швидкій допомозі з носовою

кровотечею за період 2011-2013 рр., госпіталізовано 62 пацієнти (табл. 1). Розподіл госпіталізованих по статі був наступним (табл. 2). Вік хворих
коливався в діапазоні 20-79 років (табл. 3).
Таблиця 1

Рік

Всього госпіталізовано по ШД

2011

214

Госпіталізовано з носовою
кровотечею
18

Госпіталізовано з носовою
кровотечею (у %)
8,4

2012

204

15

7,35

2013

233

29

12,4

Таблиця 2
2011 рік
2012 рік
2013 рік

Всього госпіталізовано
18
15
29

Чоловіки
10
9
12

Жінки
8
6
17

Таблиця 3
Вік госпіталізованих
хворих
20-29 років
30-39 років
40-49 років
50-59 років
60-69 років
70-79 років

2011 рік
Чоловіки
Жінки
3
1
1
2
3
3
1
1
1
2

Як правило, основними причинами носової кровотечі були захворювання серцевосудинної системи, травми носа, захворювання
печінки та інше. Так, у 2011 р. з 18 госпіталізованих хворих у 10 причиною носової кровотечі
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2012 рік
Чоловіки
Жінки
1
2
1
1
5
1
2
1
1

2013 рік
Чоловіки
Жінки
2
2
3
2
1
1
2
4
3
5
1
3

було захворювання серцево-судинної системи,
яке супроводжувалося підвищенням артеріального тиску на фоні гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, в 3 – травматичні пошкодження в
зоні Кіссельбаха, в 1 – хронічне захворювання
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

печінки (хронічний гепатит в ст. загострення), в
3 – травма носа та перелом кісток лицевого черепа та в 1 – кровоточивий поліп переділки носа. У 2012 році з 15 госпіталізованих хворих, у 9
причиною кровотечі були дистрофічні зміни
ендотелію судин, викликані атеросклерозом та
гіпертонічною хворобою, у 1 – нейровегетативні та ендокринні вазопатії (носова кровотеча в період вагітності), в 5 – травми носа. У
2013 році з 29 госпіталізованих хворих, у 15
причиною кровотечі були дистрофічні процеси
в слизовій оболонці порожнини носа та дистрофічні зміни в судинній стінці (гіпертонічний
криз), в 13 – травма носа, в 1 – доброякісне новоутворення - кровоточивий поліп переділки
носа (телеангіектатична гранульома).
Тактика лікування носових кровотеч
включала в себе, в першу чергу, зупинку кровотечі шляхом проведення тампонади носа (передньої, а при необхідності – задньої) та деталь-

ного обстеження хворого з метою визначення
причини кровотечі. Діагностика захворювання,
яке стало причиною кровочечі, сприяла призначенню своєчасного етіопатогенетичного лікування. Слід відмітити, що задню тампонаду носа
в клініці проводять, як правило, під загальним
наркозом. Враховуючи, що носова кровотеча як
правило є симптомом інших захворювань, слід
акцентувати увагу хворих на необхідності проведення лікування основного захворювання, яке
спричинило кровотечу.
Таким чином, як видно з вищенаведених
даних, основною причиною носової кровотечі
були захворювання серцево-судинної системи 54,8 %, посттравматичні носові кровотечі склали 38,7 % та в 6,5% були інші причини. Носові
кровотечі в структурі нозологій ЛОР-відділення
Київської обласної клінічної лікарні за період
2011-2013 років слали 7,3-12,4% від усіх хворих,
що поступили по швидкій допомозі.

© Я.В. Шкоба, С.В. Войтович, Я.Я. Шкоба, 2014

В.О. ШКОРБОТУН, Т.Г. КУНАХ, Я.В. ШКОРБОТУН, Т.С. СЛОБОДЯН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ЕНДОСКОПІЧНИХ
РЕОПЕРАЦІЯХ НА СТРУКТУРАХ ПОРОЖНИНИ НОСА ТА ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ
У ХВОРИХ З РЕЦИДИВАМИ ХРОНІЧНОГО РИНОСИНУСИТУ
Застосування навігаційних систем в ринохірургії суттєво полегшує орієнтування в складних анатомічних структурах носа та приносових
пазухах під час операції і значно підвищує безпечність цих втручань. Особливе значення набуває застосування навігації у випадках реоперацій, коли звичайні анатомічні орієнтири змінені або відсутні.
В Центрі патології ЛОР органів Клінічної
лікарні «Феофанія» та Хірургічному центрі
ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС з 2010 року виконано
82 функціональні ендоскопічні реоперації пацієнтам, які надійшли з рецидивами запальних
захворювань приносових пазух. Попередні операції виконувались в терміни від 6 місяців до 10
років в різних клініках, як класичними методиками, так і за принципами функціональної ендоскопічної синусохірургії.
Окрім загальноклінічного обстеження,
всім пацієнтам перед операцією виконували
комп’ютерну томографію (КТ) навколоносових
пазух та відеоендоскопію порожнини носа.
Причинами, що призвели до реоперації були:
рецидив поліпозного процесу – 68 випадків, рубцевий стеноз природного сполучення пазухи –
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

в 34 хворих, персистуючий грибковий процес –
12 випадків, латералізація середньої носової
раковини, що блокує природній отвір – у 19 пацієнтів, патологічна рециркуляція слизу в
зв’язку з наявністю додаткового сполучення
пазухи – у 14 хворих.
Критерієм для відбору хворих до застосування навігації була наявність одного з наступних факторів або їх поєднання:
- блок співустя пазухи за відсутності навколишніх анатомічних орієнтирів (таких як
середня носова раковина, решітчата булла, гачкоподібний відросток, тощо),
- ризик руйнування стінки пазухи та поширення процесу на «небезпечні» прилеглі анатомічні структури (зокрема в ділянці латеральної стінки основної пазухи, покрівлі решітчастого лабіринту, ольфакторної ямки, паперової
пластинки),
- складна будова клітин лобної кишені чи
задньої групи клітин решітчастого лабіринту,
що підлягає операції.
Слід відмітити, що серед наших пацієнтів
у більшості випадків спостерігалось поєднання
двох і більше вищевказаних причин.
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З 82 проведених нами операцій, навігаційна система була застосована у 54 хворих.
Операції пройшли без ускладнень з позитивним
клінічним ефектом.
Аналізуючи проведені нами хірургічні
втручання можна зробити висновок, що навігаційна система дає можливість під час операції,
навіть за відсутності навколишніх анатомічних

орієнтирів, чітко ідентифікувати розташування
природних сполучень приносових синусів, особливо при їх повному блокуванні патологічним
процесом і дозволяє більш впевнено та ефективно виконувати втручання в небезпечних зонах,
зокрема при зруйнованих стінках пазух та відсутності середніх носових раковин.

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

В.О. ШКОРБОТУН, С.О. ЛАКИЗА, Т.В. МАРКІТАН (КИЇВ, УКРАЇНА)
АКТУАЛЬНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ
ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ХВОРИХ З ГНІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ШИЇ
В діагностиці глибоких флегмон шиї чільне місце на даний час займає комп’ютерна томографія (КТ) (Т.Г. Бармина, 2005, П.Н. Чуєв, 2006,
О.В. Кравець, 2012). Це дослідження дозволяє з
високою точністю визначити локалізацію, характер, межі запального осередку та його співвідношення з нервово-васкулярними структурами. У
порівнянні зі звичайною рентгенографією, яка
дозволяє виявити мінімальну різницю по щільності між сусідніми ділянками 10-20%, на КТзображенні окремі елементи візуалізуються при
різниці щільності між ними менше 0,5%. Інформативність КТ на момент обстеження за даними
Т. Г. Бармина і співавт., 2005, сягає 99%. Разом з
тим, зміни в шиї, що виявляються під час хірургічного втручання, та результати передопераційного КТ обстеження далеко не завжди співпадають. Зважаючи на те, що гнійний процес в шиї
характеризується стрімким поширенням по клітковинних просторах, актуальним є вивчення інформативності КТ при флегмонозних захворюваннях глотки та шиї в залежності від терміну,
що пройшов з моменту обстеження.

Під нашим наглядом знаходились 51 хворий з гнійним запаленням глибоких клітковинних просторів шиї тонзило- або ларингеального
походження, які лікувались в ЛОР-відділенні
КЗКОР КОКЛ з 2001 по 2013 рр. Вік пацієнтів
від 18 до 72 років. Всім хворим при надходженні в стаціонар була здійснена комп’ютерна томографія шиї та грудної клітки. В залежності від
стадії виявленої запальної патології всім пацієнтам було призначено комплексне лікування, що
включало антибактеріальну, протизапальну, при
необхідності дезінтоксикаційну та симптоматичну терапію, і всі вони були прооперовані – їм
здійснена різна за об’ємом десекція шиї з розкриттям окремих клітковинних просторів та їх
дренуванням.
Аналізуючи виявлені зміни тканин в шиї
під час оперативного втручання в порівнянні з
результатами передопераційного КТ обстеження, нами установлена наступна закономірність
співпадань та розбіжностей перед- та післяопераційних діагнозів, зокрема щодо поширення
процесу. Отримані дані наведені в табл.

Відповідність результатів КТ обстеження та інтраопераційно виявлених змін у пацієнтів,
оперованих з приводу флегмонозних захворювань глотки та шиї
Назва клітковинних просторів шиї
Парафарингеальний
Підщелепний
Превісцеральний
Ретравісцеральний
Ложе судинно-нервового пучка шиї
Серединний
Медіастинум
Всього
Всього (%)

Термін між КТ обстеженням та оперативним втручанням
До 3 год.
3-6год.
6-18 год.
Більше 18 год.
+
+
+
+
19
3
21
0
5
0
3
0
2
0
2
1
0
0
1
0
1
0
3
1
0
1
0
2
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
6
0
11
5
2
2
0
3
4
2
2
3
1
1
0
1
34
5
41
11
10
6
4
8
87,2
12,8
78,8
21,2
62,5
37,5
33,3
66,7

Всього
51
6
8
6
5
29
14
118
100

Примітки: 1. + - співпадання результатів КТ та інтраопераційних даних; 2. - – розбіжність результатів КТ та інтраопераційних даних
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Слід зазначити, що в кожного з 51 пацієнтів з флегмонозним процесом було задіяно два
та більше клітковинних простори.
Як видно з табл.1, основною локалізацією
гнояків в шиї є парафарингеальний та серединний її клітковині простори. Парафарингеальний
простір був задіяний у всіх пацієнтів, а бокова
міжфасціальна щілина – у 56,9% хворих. Необхідно відмітити, що в 14 випадках із 51 спостереження гнійний процес мав поширення на середостіння. Крім того, із таблиці можна зробити
висновок, що з перебігом часу між проведеним
КТ обстеженням і хірургічним втручанням, кількість розбіжностей між результатами КТ та
інтраопераційно виявленими змінами (відносно
загального числа задіяних клітковинних просторів) швидко зростає: якщо в термін до 3 год.
після обстеження вони складають до 12,8%, від
3 до 6 год. – 21,2%, від 6 до 18 год. – 37,5%, то

після 18 год. спостереження дані КТ та поширеність процесу в шиї під час операції не співпадають в 66,7% випадків.
Дані нашого дослідження вказують на те,
що актуальність заключення КТ переопераційного обстеження хворих з нагнійними процесами в шиї, з перебігом часу в значній мірі втрачається. Якщо до 6 годин кількість співпадань результатів КТ з інтраопераційно виявленими змінами знаходиться в межах 80%, то після 6 годин
– розбіжності фіксуються майже у половині випадків.
Отримані результати стверджують стрімкість перебігу флегмонозних захворювань шиї,
необхідність ургентного підходу до їх хірургічного лікування і при визначенні показань та
об’єму операції враховувати не лише клінічні
ознаки та результати КТ обстеження, а й термін
їх актуальності.

© В.О. Шкорботун, С.О. Лакиза, Т.В. Маркітан, 2014

В.О. ШКОРБОТУН, Я.В. ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА)
ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОСКОПІЧНИХ ВТРУЧАНЬ
НА СФЕНОЇДАЛЬНОМУ СИНУСІ У ДІТЕЙ
Втручання на сфеноідальному синусі при
традиційному виконанні, зважаючи на обмеженість візуального контролю сфено-етмоідальної
кишені, є одними із технічно складних і навіть
небезпечних. Після впровадження ендоскопічної техніки в ринологію, можливості хірургії
вказаної ділянки значно розширились. І якщо у
дорослих пацієнтів, зважаючи на відносно широкий просвіт носової порожнини, доступ до
сфеноїдального синуса, як правило, не викликає
складності, то у дітей існує ряд особливостей,
які слід враховувати при плануванні втручання.
Проблемними питаннями у таких пацієнтів є визначення істинних розмірів сфеноідального синуса та диференціація вмісту пазухи за
даними комп’ютерної та магнітно-резонансної
томографії (залишки диплоетичної тканини чи
патологічний процес). Тому при визначенні показань до оперативного втручання слід зважати
не лише на томографічні дані, а також на клінічні прояви захворювання, зокрема дані ендоскопічного дослідження сфено-етмоідальної кишені і носоглотки.
Важливим фактором в розвитку сфеноїдиту є наявність взаємозв’язку цього захворювання з гіпертрофією аденоідних вегетацій або
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аденоїдитом – можливе гіпостатичне потовщення слизової оболонки сфеноідального синуса. У
таких випадках доцільно провести попереднє
медикаментозне чи хірургічне лікування патології носоглоткового мигдалика із контрольною
томографією для уточнення показань до ревізії
сфеноідального синуса. В передопераційному
періоді доцільним є призначення антибактерійного (бажано антибіотики широкого спектру дії,
або згідно чутливості виділеної мікрофлори),
муколітичного та місцевого протинабрякового і
протизапального (топічні стероїди) лікування.
Серед доступів до сфеноїдального синуса
у дітей основним є трансназальний (парасептальний). Для його використання, в разі необхідності, для забезпечення візуального контролю за
операційною ділянкою можливе виконання крістотомії або латеропозиції середньої носової
раковини. Трансетмоїдальний доступ доцільно
використати у випадках наявності патології решітчастого лабіринту із руйнуванням кісткових
структур (грибок, мукоцелє, поліпи), а також
при “вузькості” загального носового ходу на
рівні середньої носової раковини, що утруднює
доступ для візуалізації сфено-етмоідальної кишені.
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Під нашим наглядом було 8 дітей із хронічним сфеноідитом віком від 5 до 17 років, які
лікувались у отоларингологічному відділенні
ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. Діагноз встановлено на
основі клінічних проявів та комп’ютерної томографії. Всім пацієнтам на передопераційному
етапі виконано відео-ендориноскопію, при цьому
гіпертрофовані аденоїдні вегетації виявлено у 5
дітей, а запальні зміни у вигляді набряку слизової
оболонки в ділянці сфено-етмоідальної кишені та
гнійні виділення із співустя сфеноідального синуса у всіх пацієнтів. Після проведеного курсу
медикаментозного лікування із призначенням
топічних стероідів тривалістю 1 місяць, клінічні
прояви сфеноідита у 4 пацієнтів зникли, що було
підтверджено даними комп’ютерної томографії,
але у одного із них симптоми поновились через 3
місяці, що було пов»язано з перенесеною гострою респіраторною інфекцією.
У одного пацієнта в анамнезі була лімфома Беркіта (ремісія більше 3 років), але зважаючи на «затемнення» синусу за даними КТ, вини-

кла необхідність його ревізії та патоморфологічного дослідження вмісту.
Сфенотомія була виконана 5 дітям. У всіх
випадках за допомогою парасептального доступу. У трьох пацієнтів симультанно також виконувалась аденотомія, а в одному – крістотомія
(шип в кістковому відділі перегородки носа). У
всіх випадках в сфероїдальному синусі відмічено потовщення слизової оболонки, гнійний
вміст виявлено у 4–х дітей, поліпозно змінена
слизова оболонка - у одного. Всім пацієнтам
здійснено розширення природного співустя синуса. Середня тривалість перебування прооперованих в стаціонарі – 1,2 доби. В післяопераційному періоді призначалась антибіотикотерапія та топічні стероіди. В результаті проведеного лікування клінічні прояви сфеноідита у всіх
пацієнтів зникли і не повторювались.
Парасептальний доступ до сфеноідального синуса є основним при виконанні ендоскопічної сфенотомії у дітей і дозволяє забезпечити
ефективну санацію синуса.

© В.О. Шкорботун, Я.В. Шкорботун, 2014

Р.К. ЯГУДИН, К.Ф. ЯГУДИН (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ МУЛЬТИФОКАЛЬНЫХ СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ
Мультифокальные стенозы встречаются
реже протяженных стенозов трахеи и обычно
располагаются в двух фокусах: в шейном отделе, в месте наложения на трахеютрахеотомического отверстия и ниже, в грудном отделе, на
уровне дистального конца трахеоканюли. В отдельных случаях наблюдается третий фокус
стеноза в подскладочном отделе гортани, что
обычно связано с предшествующей длительной
интубацией трахеи трубками большого диаметра. Мультифокальные стенозы трахеи отличаются от протяженных стенозов наличием участков относительно сохранного просвета между
очагами стеноза. Тактика лечения мультифокальных стенозов недостаточно освящена в литературе.
За последние годы мы наблюдали 6 больных с мультифокальным поражением трахеи.
Первоначально наша тактика была аналогична
лечению протяженных стенозов трахеи и состояла в наложении стомы на всем протяжении
от верхнего края первого фокуса стеноза до
нижнего края второго фокуса стеноза (3 больных). Таким образом, в стому включался неповрежденный отдел трахеи между очагами стено-
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за. Подобные обширные стомы позволяли в конечном итоге устранить оба очага стеноза, однако имели ряд недостатков. Для надежного
формирования нижнего полюса стомы с включением в нее части грудного отдела трахеи, расположенной на значительной глубине, приходилось использовать сложную фигуру пластики
треугольными лоскутами (Ягудин Р.К., Деменков В.Р., Ягудин К.Ф., 2010). Данный пластический прием предотвращал расхождение раны и
позволял создать полноценную стому, обеспечивал легкость стентирования Т-образной трубкой, но не всегда гарантировал полное устранение внутригрудного стеноза трахеи. Иногда были необходимы дополнительные эндоскопические корригирующие вмешательства. Закрытие
такой глубокой стомы на конечном этапе лечения также требовало определенных пластических приемов, направленных на воссоздание
очертаний яремной ямки, и, в отличие от ушивания шейных стом, эстетические результаты не
всегда были успешными.
В дальнейшем наша тактика изменилась.
Стому стали накладывать только на шейный
фокус стеноза (3 больных). Стеноз в грудном
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отделе интраоперационно рассекали и бужировали, далее через стому вводили Т-образную
трубку, нижний конец которой проходил ниже
второго фокуса стеноза. Такая тактика обеспечивала восстановление дыхания при сохранении
целостности нормальногоучастка трахеи между
фокусами стенозов. Длительность стентированиязависела от времени, необходимого для коррекции, как правило, выраженной сопутствующей неврологической илегочной патологии, заживления пролежней и т.п. Если после стентирования достигали достаточного расширения
просвета дыхательных путей в обоих очагах
стеноза, небольшая стома легко ушивалась с
хорошими эстетическими результатами (2 больных). При недостаточном просвете в грудном
отделе нет никаких препятствий к выполнению
трахеальной резекции через шейный доступ
или, в коллаборации с торакальными хирургами,
через частичную срединно-поперечную стерно-

томию (1 больной), так как полноценно сформированная, полностью эпителизированная
стома, ограниченная только зоной верхнего стеноза, не является очагом хронической инфекции
и не увеличивает объем или сложность резекции
трахеи. На конечном этапе стому ушивали в отдельную госпитализацию.
Выводы: при протяженных, и особенно,
субтотальных стенозах трахеи положительный
функциональный результат будет перевешивать
любые сложности формирования и закрытия
стом, и некоторые недостаткиэстетического
плана в целом окажутся приемлемы для пациентов. При мультифокальных стенозах трахеи наличие неповрежденного участка между очагами
стеноза позволяет сочетано использовать преимущества этапного и резекционного приемов,
таким образом выздоровление может быть достигнуто быстрее и с лучшими эстетическими
результатами.

© Р.К. Ягудин, К.Ф. Ягудин, 2014

Р.К. ЯГУДИН, К.Ф. ЯГУДИН (ЛУГАНСК, УКРАИНА)
ЗАВИСИМОСТЬ ЧИСЛА ЭТАПОВ ЛАРИНГОТРАХЕОПЛАСТИКИ В ЛЕЧЕНИИ
ПОДСКЛАДОЧНО-ТРАХЕАЛЬНЫХ РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ
БОЛЬНЫХ ОТ ДЛИНЫ ВОВЛЕЧЕННОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ
Цель – обрисовать авторский опыт применения этапной ларинготрахеопластики при
лечении
комбинированных
гортаннотрахеальных стенозов у взрослых.
Дизайн – ретроспективное исследование.
Методы – мы ретроспективно оценили
особенности и результаты лечения 12 взрослых
больных с подскладочно-трахеальными рубцовыми стенозами, оперированных с 2003 по 2012
годы и имеющих срок послеоперационного наблюдения не менее 2 лет. Половозрастные характеристики: мужчин – 6, женщин – 6, возраст
на момент обращения от21 до 67 лет (Ме=42).
Семь больных имелиранее наложенную трахеостому, остальные поступили в ургентном порядке с клиникой стеноза верхних дыхательных
путей. Длина вовлеченного в рубцовый стеноз
отдела трахеи колебалась от 1 до 6 колец. Сопутствующее поражение голосового отдела было у 7 из 12 больных. Проведен анализ эффективности лечения, числа потребовавшихся этапов и особенностей хирургической техники. На
начальном этапе формировали постоянную ларинготрахеостому, корригировали просвет, по
показаниям одновременно устраняли стеноз на
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уровне голосового отдела. На последнем этапе
стому ушивали с использованием полипропиленовой сетки как опорной ткани передней стенки.
Результаты – эффективность этапной ларинготрахеопластики в отношении полноценного восстановления просвета среди взрослых
больных с комбинированными гортаннотрахеальными рубцовыми стенозами составила
83,3% (10 из 12 больных). Число этапов, потребовавшихся для окончания реабилитации, зависело от протяженности сопутствующего стеноза
трахеи.При вовлечении трахеи не более 4 колец
(8 больных) было достаточно 2 этапов независимо от наличия или отсутствия поражения на
уровне складочного отдела. При поражении
большего участка трахеи потребовался дополнительный этап имплантации опорной хрящевой ткани в боковые стенки стомы для коррекции баллотирования боковых стенок формируемых дыхательных путей (2 больных). При полном заращении просвета на уровне перстневидного хряща и первых колец трахеи (2 больных),
этапная пластика остановлена после первого
этапа в связи с неоправданным увеличением
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числа возможных дополнительных этапов, и
больным рекомендована перстне-трахеальная
резекция.
Выводы: установлена высокая эффективность этапнойларинготрахеопластикиу взрослой
категории больных с рубцовыми подскладочно-

трахеальными стенозами. Число этапов зависит
от протяженности стеноза и может быть больше
двух при поражении 5 и более колецтрахеи.
Полное заращение просвета на уровне подскладочного отдела гортани является показанием к
выполнению перстне-трахеальной резекции.

© Р.К. Ягудин, К.Ф. Ягудин, 2014

А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
АДГЕЗИВНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ І ТИМПАНОСКЛЕРОЗ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по адгезивному середньому отиту і тимпаносклерозу. Раніше такий аналіз не проводився.
Публікації з цього питання розпочались з 1971
року. За період з 1971 по 2012рр. оториноларингологами Тернопільщини по адгезивному середньому отиту і тимпаносклерозу опубліковано 7
наукових робіт, що становить 0,62% від загального числа (1102) публікацій наукових праць
оториноларингологів Тернопільщини. Наукові
роботи опубліковані в журналах: «Вестник оториноларингологиии» (м. Москва), «Журнал ушных, носовых и горловых болезней» (м. Київ),
«Здравоохранение» (м. Кишинів) та збірниках:
«Тезисы докладов VІ научно – практической
конференции оториноларингологов Молдавской
ССР» (м. Кишинів), «Тезисы докладов І съезда
оториноларингологов Казахстана» (м. Алма –
Ата), « Тезисы докладов ІV съезда отоларингологов УССР» (м. Київ), «Труды IVсъезда оториноларингологов Украинской ССР» (м. Київ).
Серед опублікованих робіт 2 статті, 4 тез і 1
спостереження з практики.
Р.В. Івашкевич (1971) в тезах «Хирургические вмешательства у больных фиброзно –
адгезивными отитами» з метою створення повітроносної порожнини у хворих фіброзно – адгезивними отитами описує застосування тефлонової прокладки між барабанною перетинкою і
медіальною стінкою барабанної порожнини. Із
товстої тефлонової плівки (0,2 мм) викроюється
пластинка, що за формою нагадує медіальну
стінку барабанної порожнини. Описується техніка операції. Оперовано 32 хворих. Покращення слуху у найближчі строки після операції відмічено у третини оперованих. Р.В. Івашкевич
(1972) в статті «Хирургические вмешательства у
больных фиброзно–адгезивными отитами» наводить застосування тефлонової прокладки, яку
поміщають між барабанною перетинкою і медіальною стінкою барабанної порожнини. Автор
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аналізує найближчі наслідки після 41 операції,
виконаної у хворих фіброзно – адгезивними
отитами. Зазначається, що із 29 пацієнтів, у яких
функція слухової труби була збережена, покращення слуху різного ступеня вдалося отримати
у 13. В спостереженні з практики «Улучшение
слуха у больного адгезивным отитом после подслизистой резекции перегородки носа» Г.С.
Протасевич (1980) описує хворого 28 років, що
страждав на деформацію перегородки носа і
двобічний адгезивний середній отит, у якого
настало значне покращення слуху на ліве вухо,
підтверджене аудіометрично, після підслизової
резекції перегородки. В тезах «Влияние хирургических вмешательств по устранению деформации перегородки носа на слуховую функцию
у больных адгезивным отитом» Г.С. Протасевич
(1983) аналізує вплив хірургічних втручань по
усуненню деформацій перегородки носа на слухову функцію у 64 хворих на адгезивний середній отит віком від 15 до 57 років. Встановлено,
що операції по усуненню деформацій перегородки носа сприяють відновленню носового дихання, прохідності слухових труб, що веде до
покращення слуху більш ніж у 1/3 оперованих
хворих.
Г.С. Протасевич (1985) в статті «Щадящая
резекция перегородки носа у больных адгезивным средним отитом» описує вплив хірургічних
втручань по усуненню деформацій перегородки
носа на слухову функцію у 84 хворих адгезивним середнім отитом віком від 15 до 65 років.
Зазначається, що хірургічні втручання на деформованій перегородці носа у хворих на адгезивний середній отит приводять до деякого покращення слуху. Позитивні результати отримані в
основному у осіб з нерізко вираженими змінами
барабанної порожнини, підкреслює автор. І.А.
Яшан і Н.М, Рішко (1979) в тезах «К вопросу о
втором типе тимпанопластики у больных хроническим мезотимпанитом и адгезивным отитом» аналізують ІІ тип ендомеатальної тимпаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

нопластики у 56 хворих на хронічний мезотимпаніт і адгезивний середній отит віком від 13 до
70 років. Безпосередні позитивні морфологічні
результати отримано у 90,7% оперованих, позитивні функціональні результати – у 69%. В статті «Некоторые клинико-аудиологические особенности тимпаносклероза» І.А. Яшан і Н.М.
Рішко (1979) описують клініко-аудіологічні
особливості тимпаносклерозу в 30 спостереженнях, верифікованих на операційному столі.
При цьому автори відмічають, що для тимпаносклерозу може бути характерним поєднання ряду ознак: 1) початок захворювання в дитячому
віці у осіб жіночої статі (частіше у молодих); 2)
велика тривалість захворювання, нерідко з двобічним ураженням; 3) відсутність в середньому
вусі холестеатоми; 4) за даними аудіометрії значна приглухуватість змішаного характеру; наяв-

ність на аудіограмі зубця Кархарта; 5) Х – подібного типу поєднання кривих слуху через повітряну і кісткову провідність.
Таким чином, наведені в цій статті відомості свідчать про те, що адгезивний середній
отит і тимпаносклероз в наукових публікаціях
оториноларингологів Тернопільщини представлені порівняно часто – в 0,63% від загального
числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Адгезивний середній отит і типаносклероз описується в 7 публікаціях (2 статтях, 4 тезах і 1 спостереженні з
практики). Вважаємо, що наведені відомості
стосовно адгезивного середнього отиту і тимпаносклерозу матимуть відповідне теоретичне і
практичне значення для оториноларингологів,
терапевтів, сімейних лікарів та інших спеціалістів.

© А.О. Яшан, 2014

А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
«КЛАСИЧНА» ТИМПАНОПЛАСТИКА
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини
по «класичній» тимпанопластиці. Раніше такий
аналіз не проводився. Публікації з цього питання
розпочались з 1961 року. За період з 1961 по 2012
рр. оториноларингологами Тернопільщини по
«класичній» тимпанопластиці опубліковано 8
наукових робіт, що складає 0,72% від загальної
кількості (1102) публікацій наукових праць оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в «Журнале ушных, носовых и
горловых болезней» (м. Київ) та в збірниках:
«Материалы V научно – практической конференции Тернопольского медицинского института»
(м. Тернопіль), «Тезисы докладов расширенного
пленума правления Всесоюзного научного общества оториноларингологов» (м. Москва), «Тезисы
докладов ІІІ съезда отоларингологов Украины»
(м. Київ), «Труды республиканской конференции
по обмену передовым опытом роботы оториноларингологов Украинськой ССР» (м. Київ),
«Труды ІІІ съезда отоларингологов УССР» (м.
Київ), методичному листі (м. Тернопіль). Серед
опублікованих робіт 2 статті, 4 тез, 1 методичний
лист і 1 огляд літератури.
О.А. Кантор (1961) в оглядовій статті
«Обзор отечественной и зарубежной литературы
по тимпанопластике» детально описує різні аспекти тимпанопластики: історію питання; показання до тимпанопластики; типи тимпанопласЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

тики; особливості техніки і інші заходи при тимпанопластиці; способи пластики; післяопераційне лікування; ускладнення при тимпанопластиці; функціональні результати. О.А. Кантор
(1962) в статті «Некоторые вопросы тимпанопластики» розглядає різні питання тимпанопластики у хворих на хронічний гнійний середній
отит. О.А. Кантор (1962) в методичному листі
«Тимпанопластика» описує різні аспекти тимпанопластики. О.А. Кантор (1963) в тезах «К
обоснованию микрохирургической обработки
лабиринтных окон при тимпанопластике» наводить результати патогістологічного дослідження
тканин, видалених з ділянки вікна переддвір’я
(67) і вікна завитки (64) при операціях тимпанопластики у 71 хворого на хронічний середній
гнійний отит. При патогістологічному дослідженні видалених з ділянки вікон тканин в них
знайдені різко виражені патологічні зміни, що
заключаються, головним чином, в некрозі чи
метаплазії одношарового епітелію в багатошаровий, часто з ороговінням і папіломатозним
вростанням в підлеглу тканину, в якій внаслідок
тривалої запальної реакції розвиваються грануляції з подальшим рубцюванням. Тут же нерідко
містяться залози, а іноді кісткова тканина. Ці
глибокі патологічні зміни в ділянці вікон розцінюються, як незворотні. Тому патологічні парафенестральні утворення необхідно ретельно видаляти, підкреслює автор.
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О.А. Кантор (1964) в статті «Микрохирургическая обработка лабиринтных окон при тимпанопластике в аспекте гистопатологии парафенестральных образований» наводить дані патогістологічних досліджень тканин, видалених з
ділянки вікон медіальної стінки барабанної порожнини при операціях тимпанопластики у 71
хворого на хронічний середній гнійний отит.
Встановлено, що при хронічних середніх гнійних отитах (епітимпанітах) з значним руйнуванням звукопровідного апарату в слизовій оболонці ділянки лабіринтних вікон є різко виражені
патологічні зміни, що носять незворотний характер. Рекомендується при операції тимпанопластики патологічні парафенестральні утворення,
що порушують звукопроведення, ретельно видаляти, зазначає автор. О.А. Кантор (1964) в
тезах «Клинические аспекты и варианты тимпано-пластики» аналізує розроблений варіант тимпанопластики (в 1958, 1963 рр.), який назвав
«ІV тип тимпанопластики з блокуванням овального вікна». О.А. Кантор (1964) в тезах «Гистопатология парафенестральных образований при
хронических гнойных отитах в аспекте тимпанопластики» описує результати патогістологіч-

ного дослідження тканин, видалених з ділянки
лабіринтних вікон. При патогістологічному дослідженні цих тканин знайдено різко виражені
патологічні зміни, що дає підставу автору говорити про необхідність видалення цих парафенестральних утворень. О.А. Кантор (1965) в тезах
«Выступление в прениях по вопросу хирургического лечения тугоухости и глухоты» вказує на
розширення показань до тимпанопластики, звертає увагу на вибір пластичного матеріалу для
цієї операції.
Таким чином, описані в цй статті відомості свідчать про те, що «класична» тимпанопластика в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлена порівняно часто – в 0,72% від загального числа
(1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. «Класична» тимпанопластика описується в 8 публікаціях (2 статтях, 4
тезах, 1 методичному листі і 1 оглядовій праці).
На нашу думку, наведені відомості стосовно
«класичної» тимпанопластики матимуть відповідне теоретичне і практичне значення як для
оториноларингологів, так й для інших фахівців
(хірургів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.).

© А.О. Яшан, 2014

К.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗАГАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ЛАКУНАРНОЇ АНГІНИ У ДОРОСЛИХ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по загальному лікуванню лакунарної ангіни у
дорослих. Раніше такий аналіз не проводився.
Публікації з цього питання розпочались з 2011
року. За період з 2011 по 2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини по загальному лікуванню лакунарної ангіни у дорослих опубліковано 5 наукових праць, що складає 0,45% від
загального числа (1102) публікацій наукових
робіт оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи 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.
О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, А.М. Невірковець і співавтори (2012) в тезах «Застосування
Азиклару при лакунарній ангіні у дорослих»
описують результати використання препарату
Азиклар (кларитроміцин) як антибактерійного і
протизапального засобу в комплексному ліку-
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ванні лакунарної ангіни у 20 хворих віком від 22
до 40 років. 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 лікуванні лакунарної ангіни у дорослих виявилось
ефективним. На підставі отриманих результатів
автори рекомендують препарат Азиклар (кларитроміцин) для загального лікування лакунарної
ангіни у дорослих як антимікробний і протизапальний засіб.
О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, Д.В. Береговий і співавтори (2012) в тезах «Антимікробне
лікування лакунарної ангіни у дорослих» наводять результати застосування сучасного перорального цефалоспоринового антибіотика ІІІ – го
покоління Фламіфіксу (цефіксиму) як антимікробного засобу в комплексному лікуванні лакунарної ангіни у 25 хворих віком від 20 до 39 років. Фламіфікс (цефіксим) призначався досередини по 1 капсулі (200 мг) двічі на добу протяЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

гом 7 днів. Результати лікування були добрими.
Зазначається, що застосування препарату Фламіфікс (цефіксим) в лікуванні лакунарної ангіни
у дорослих виявилось ефективним. Отримані
результати дають підставу рекомендувати препарат Фламіфікс (цефіксим) для загального лікування лакунарної ангіни у дорослих як антимікробний засіб, відмічають автори.
Г.С. Протасевич, Л.В. Яшан, І.В. Хоружий і співавтори (2011) в тезах «Застосування
препарату Тонзильгон Н в лікуванні лакунарної
ангіни у дорослих» наводять результати використання Тонзильгону Н як протизапального засобу в комплексному лікуванні лакунарної ангіни
у 20 хворих віком від 20 до 46 років. Тонзильгон
Н призначався до середини по 25 крапель 6 разів на день протягом тижня. Після послаблення
гостроти захворювання продовжували лікування
препаратом Тонзильгон Н на протязі ще одного
тижня, але його призначали по 25 крапель 3 рази на день. Результати лікування виявились добрими.
Зазначається, що застосування Тонзильгону Н для лікування лакунарної ангіни у дорослих виявилось ефективним. Одержані результати дають підставу рекомендувати Тонзильгон
Н для лікування лакунарної ангіни у дорослих
як протизапальний засіб, відмічають автори.
П.І. Вакіряк, В.В. Ніколов, О.В. Говда і
співавтори (2012) в тезах «Застосування Тонзипрету в лікуванні лакунарної ангіни у дорослих»
наводять результати використання комбінованого препарату рослинного походження Тонзипрету в комплексному лікуванні лакунарної ангіни
у 11 хворих віком від 22 до 46 років. Тонзипрет
призначали кожні 30 хв (до 12 разів на день) по
1 таблетці, розсмоктуючи, але не розжовуючи та
не запиваючи. Лікування виявилось ефективним. Підкреслюється, що застосування Тонзипрету в лікуванні лакунарної ангіни у дорослих
значною мірою усуває основні симптоми захворювання. Тонзипрет добре переноситься хворими, не має побічної дії, що дає підставу рекоме-

ндувати його для терапії хворих на лакунарну
ангіну, зазначають автори.
О.В. Говда, А.І. Гавура, І.В. Хоружий і
співавтори (2011) в тезах «Застосування препарату Вокара в лікуванні лакунарної ангіни у дорослих» наводять результати використання препарату Вокара як протизапального засобу в
комплексному лікуванні лакунарної ангіни у 20
хворих віком від 22 до 45 років. 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. Результати лікування були
добрими. Зазначається, що застосування препарату Вокара в комплексному лікуванні лакунарної ангіни у дорослих виявилось ефективним.
Одержані результати дають підставу рекомендувати препарат Вокара для загального лікування лакунарної ангіни у дорослих як протизапальний засіб, підкреслюють автори.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що загальне лікування лакунарної ангіни у дорослих в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлено порівняно рідко – в 0,45% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Це лікування
описане в тезах. Загальне лікування лакунарної
ангіни у дорослих висвітлене в п’яти публікаціях з затосуванням Азиклару (кларитроміцину),
Фламіфіксу (цефіксиму), Тонзильгону Н, Тонзипрету, Вокара. Вважаємо, що наведені відомості про загальну терапію лакунарної ангіни у
дорослих з використанням найновіших препаратів будуть мати пізнавальне і практичне значення для оториноларингологів, інфекціоністів, терапевтів, сімейних лікарів та інших спеціалістів.

© К.О. Яшан, 2014

О.І. ЯШАН, М.І. ГЕРАСИМЮК, В.А. БАШИНСЬКИЙ, І. В. МАЛЬОВАНА
(ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИЦІ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини щодо післяопераційного періоду при тимпаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

нопластиці. Раніше такий аналіз не проводився.
Публікації з цього питання розпочались з 1974
року. За період з 1974 по 2012 рр. оторинолари-
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нгологами Тернопільщини по післяопераційному періоду при тимпанопластиці опубліковано 3
наукові роботи, що становить 0,27% від загального числа (1102) публікацій наукових праць
оториноларингологів Тернопільщини. Наукові
роботи опубліковані в «Журнале ушных, носовых и горловых болезней» (м. Київ) і в збірнику
«Актуальные вопросы клинической лабиринтологии» (м. Київ). Серед опублікованих робіт 2
статті і 1 тези.
І.А. Яшан і Г.С. Протасевич (1974) в статті «Послеоперационный период у больных, подвергшихся щадящей тимпанопластике» детально описують методику ведення хворих після
ощадливої тимпанопластики, звертаючи особливу увагу на маніпуляції у зовнішньому слуховому ході. Г.С. Протасевич (1976) в статті «Феномен «травматического перекреста» после щадящей тимпанопластики у больных хроническим мезотимпанитом» наводить відомості про
феномен «травматичного перехресту» після 205
операцій ощадливої тимпанопластики з приводу
хронічного мезотимпаніту. Встановлено, що
безпосередньо після операції у 18,5% хворих
мав місце «травматичний перехрест». Він наставав частіше на частотах 4000 і 6000 Гц. У відда-

лений період (через 3-34 міс після операції)
«травматичний перехрест» в 12,1% спостережень зник, в 7,1% пересунувся в ділянку більш
високих частот, в 3,6% залишився попереднім.
В 5% «травматичний перехрест» вперше
з’явився у віддалений період. І.А. Яшан і О.І.
Яшан (1987) в тезах «Реакции вестибулярного
аппарата, наблюдаемые у больных при тимпанопластике» наводять реакції з боку вестибулярного аналізатора, які спостерігаються при тимпанопластиці у хворих на хронічний середній
отит.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що післяопераційний період
при тимпанопластиці в наукових публікаціях
оториноларингологів Тернопільщини представлений вкрай рідко – всього в 0,27% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Післяопераційний
період при тимпанопластиці описується в
3публікаціях (2 статтях і 1 тезах). Вважаємо, що
наведені відомості стосовно післяопераційного
періоду при тимпанопластиці матимуть відповідне теоретичне і практичне значення для оториноларингологів та інших спеціалістів (хірургів,
терапевтів, сімейних лікарів та ін.).

© О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, В.А. Башинський, І. В. Мальована, 2014

О.І. ЯШАН, М.І. ГЕРАСИМЮК, А.І. ГАРАСИМІВ (ТЕРНОПІЛЬ, КИЇВ; УКРАЇНА)
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ГЕКСАСПРЕЙ 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 Гексаспрей в
місцевому лікуванні фолікулярної ангіни у дорослих.
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Під нашим спостереженням за період з
2010 по 2013 рр. знаходилось 32 хворих на фолікулярну ангіну віком від 22 до 40 років. Хворі
були розділені на дві групи: основну (22) і контрольну (10). Групи були співставлені за віком і
перебігом захворювання. Пацієнти 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 ротової порожнини 3 рази на добу.
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
основної групи поступово зникли через 5-6 днів
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у більшості (20) 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 9-10-го дня лікування.
Нестерпності Гексаспрею, алергійних реакцій та

інших небажаних явищ не відмічалось у жодного хворого.
Таким чином, застосування препарату Гексаспрей в місцевому лікуванні фолікулярної
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 фолікулярну ангіну. Гексаспрей може поповнити арсенал засобів, що застосовуються в місцевому лікуванні фолікулярної
ангіни у дорослих.

© О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, А.І. Гарасимів, 2014

О.І. ЯШАН, М.І. ГЕРАСИМЮК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
РІВЕНЬ РІЗНИХ СУБПОПУЛЯЦІЙ ЛІМФОЦИТІВ ЯК ОДИН ІЗ МАРКЕРІВ
ДЕКОМПЕНСОВАНОЇ ФОРМИ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
Не дивлячись на всі досягнення сучасної
медицини і ЛОР-хірургії зокрема, проблема вибору оптимального методу лікування хронічного тонзиліту і надалі залишається в центрі уваги
клініцистів-отоларингологів. Згідно вживаної
уже впродовж десятиліть в Україні класифікації
Л.А. Луковського при компенсованій і субкомпенсованій формах застосовується консервативне лікування, а при декомпенсації методом вибору стає хірургічне втручання. Однак проблемою є те, що іноді важко провести чітку межу
між згаданими формами. Проведені за останні
роки дослідження з вивчення морфології піднебінних мигдаликів свідчать про те, що вони належать до органів імунної системи, які беруть
участь у формуванні реакцій клітинного і гуморального імунітету.Тому метоюнашого дослідження було встановити співвідношення між
субпопуляціями лімфоцитів в крові та у гомогенаті піднебінних мигдаликів у хворих на хронічний декомпенсований тонзиліт та зв’язок цього
співвідношення з рівнем апоптозу і некрозу.
Нами проведено обстеження 16 пацієнтів
на хронічний тонзиліт, яким здійснювалася тонзилектомія з наступним кількісним визначенням
стану апоптозу і некрозу, а також їх співвідношення у лімфоцитах та нейтрофілахгомогенату
піднебінних мигдаликів і у периферичній крові
на проточному цитофлюориметрі. Крім того,
визначали динаміку кількісних змін у різних
субпопуляціях
лімфоцитів
(CD3,CD4,CD8,
CD16,CD19), а також проводили співставлення
їх співвідношень.
Одночасно визначали кількісне співвідношення різних субпопуляцій лімфоцитів як у
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гомогенаті піднебінних мигдаликів, так і у периферичній крові.
У даному дослідженні нам вдалося встановити, що у всіх пацієнтів з хронічним декомпенсованим тонзилітом кількість субпопуляцій
лімфоцитів, що відображають стан клітинного
імунітету, була значно нижчою від нормальних
показників. Водночас кількісні дані про субпопуляції лімфоцитів, що відображають стан гуморального імунітету перебували на рівні норми.
При співставленні абсолютних цифрових
показників можна було відмітити різке зниження рівня субпопуляційCD3,CD4іCD8 як у гомогенаті піднебінних мигдаликів, так і у периферичній
крові.
Кратність
зниження
CD3іCD4сягала 2,5-3 разів, CD8 знижувалися
також майже у 2 рази. При цьому рівень
CD16іCD19залишався практично незмінним.
Встановлена нами динаміка кількісних
змін та співвідношення різних субпопуляцій
лімфоцитів свідчить про суттєве ремоделювання
імунної системи за умов декомпенсації хронічного тонзиліту. Можна сказати, що при декомпенсованій формі хронічного тонзиліту йде
зниження клітинного із відносним збереженням
рівня гуморального імунітету. Однією із складових в патогенезу захворювання слід вважати
аутоімунні процеси про що й свідчать результати проведеного нами дослідження.
Таким чином можна сказати, що при декомпенсованій формі хронічного тонзиліту відбувається депресія клітинного імунітету із зниженням рівня субпопуляцій лімфоцитів CD3,
CD4 і CD8 у 2-3 рази з одночасним збереженням

199

рівня гуморального імунітету за рівнем CD16
іCD19. Додатковим індикатором для діагностики декомпенсованої форми хронічного тонзиліту може бути апопто-некротичний індекс та ін-

декс співвідношення між різними субпопуляціями лімфоцитів у периферичній крові. Важливою складовою в патогенезі хронічного тонзиліту слід вважати аутоімунні процеси.

© О.І. Яшан, М.І. Герасимюк, 2014

О.І. ЯШАН, І.В. МАЛЬОВАНА, Л.В. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРИ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по злоякісних новоутворах верхніх дихальних шляхів. Раніше такий аналіз не проводився.
Публікації з цього питання розпочались з 1963
року. За період з 1963 по 2012рр. оториноларингологами Тернопільщини по злоякісних новоутворах верхніх дихальних шляхів опубліковано
6 наукових робіт, що складає 0,54% від загального числа (1102) публікацій наукових праць
оториноларингологів Тернопільщини. Наукові
роботи опубліковані в журналах «Журнал вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ) і «Ринологія» (м. Київ), збірниках: «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль), «Материалы V научно-практической конференции Тернопольского медицинского института» (м. Тернопіль), «Сучасні проблеми ЛОР –
онкології» (м. Одеса). Серед опублікованих робіт 3 статті, 2 тез і 1 огляд літератури.
М.П. Керницький (1963) в тезах «К клинике злокачественных новооброзований ЛОР –
органов» описує клініку злоякісних новоутворів
(гортані, носа, приносових пазух, носової і ротової частини горла, зовнішнього і середнього
вуха). Підкреслюється різновидність варіантів
перебігу злоякісних новоутворів ЛОР – органів,
що необхідно враховувати в клінічній практиці.
За даними автора, із восьми хворих на злоякісний новоутвір ротової частини горла чотири
помилково лікувались з приводу «паратонзилярного абсцесу». У 43 хворих виявлено рак гортані. Вказується на труднощі діагностики раку
гортані. У 17 хворих мали місце злоякісні пухлини носа, приносових пазух, носової частини
горла. Рак зовнішнього і середнього вуха був у 3
хворих. О.В. Говда (1998) в статті «Захворюваність на рак гортані за даними ЛОР – відділення
Тернопільської обласної клінічної лікарні в 1989
– 1997 роках» наводить статистичний аналіз 527
хворих з онкологічними захворюваннями ЛОР –
органів, які знаходились на стаціонарному лікуванні в оториноларингологічному відділенні
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Тернопільської обласної клінічної лікарні в 1989
– 1997 роках. Вік пацієнтів від 15 до 88 років. У
переважної більшості хворих (72,87%) діагностовано рак гортані. В. Бендера в співавторстві
(1997, 1997) в статті і тезах «Особливості перебігу захворювання на рак гортані у людей, що
зазнали впливу радіації» наводять особливості
перебігу захворювання у 120 хворих на рак гортані, що зазнали впливу іонізуючої радіації задовго до перших проявів хвороби. На підставі
своїх спостережень автори прийшли до висновку, що у хворих, які зазнали впливу іонізуючої
радіації задовго до перших проявів ракової хвороби (раку гортані), хвороба ця має цілу низку
особливостей: «блискавичний» розвиток захворювання з надзвичайно швидким ростом новоутвору і нагромадженням симптоматики і поява
первинно – множинних вогнищ, як синхронних,
так і метахронних; метахронні первинно – множинні вогнища можуть сприйматись як продовжений вміст або рецидив новоутвору. Г.С. Протасевич і О.І. Яшан (2002) в статті «Рак перегородки носа» детально розглядають відомості
про рак перегородки носа і наводять власне спостереження за хворим 59 років на рак шкірно –
хрящового відділу перегородки, яке трактувалось як сікоз носа. Г.С. Протасевич і Е.В. Савчук (2006) в оглядовій статті «Злоякісні пухлини
перегородки носа» наводять дані літератури
стосовно злоякісних новоутворів перегородки
носа (рак, саркома, естезіобластома, екстрамедулярна плазмоцитома, лімфоцитарна лімфома,
меланома, злоякісна меланобластома, злоякісна
хордома, злоякісна гранульома).
Таким чином, наведені в цій статті відомості свідчать про те, що злоякісні новоутвори
верхніх дихальних шляхів в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлені рідко – в 0,54% від загального числа
(1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Злоякісні новоутвори верхніх дихальних шляхів описуються в 6 публікаціях (3 статтях, 2 тезах і 1 оглядовій роботі). ВваЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

жаємо, що наведені відомості стосовно злоякісних новоутворів верхніх дихальних шляхів матимуть відповідне теоретичне і практичне зна-

чення для оториноларингологів, а також й для
інших фахівців (онкологів, хірургів, терапевтів,
сімейних лікарів та ін.).

© О.І. Яшан, І.В. Мальована, Л.В. Яшан, 2014

О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.Я. ГАЙДУЧИК, Л.Р. ДОБОЩУК
(ТЕРНОПІЛЬ, КРЕМЕНЕЦЬ, ЧОРТКІВ; УКРАЇНА)
НІЧНИЙ ЕНУРЕЗ У ДІТЕЙ НА АДЕНОЇДНІ ВЕГЕТАЦІЇ
Аденоїдні вегетації – патологія як правило, дитячого віку (Г.С. Протасевич, 2011; О.І.
Яшан і співавт., 2011). Проте це захворювання
може бути і в дорослих (Г.С. Протасевич и соавт., 1999; А.А. Лайко і співавт., 2010; Г.С. Протасевич, 2011; О.І. Яшан і співавт., 2011, та ін.).
Серед різноманітних скарг дітей на аденоїдні вегетації відмічається нічний енурез. За
даними літератури (Д.І. Заболотний і співавт.,
2009; А.А. Лайко і співавт., 2010), на нічний
енурез скаржиться до 7 % дітей з аденоїдними
вегетаціями. Ми вивчали частоту нічного енурезу у дітей на аденоїдні вегетації. Ступінь
аденоїдних вегетацій визначали по відношенню їх до хоан. До І ступеня відносили стан, при
якому горловий мигдалик займав склепіння
носової частини горла і спускався трохи нижче,
до верхнього краю хоан , до ІІ ступеня – стан,
при якому горловий мигдалик закривав 1\3
просвіту хоан, до ІІІ ступеня – стан, при якому

горловий мигдалик закривав 2\3 просвіту хоан і
більше.
Під нашим спостереженням знаходилось
265 дітей на аденоїдні вегетації віком від 5 до 14
років. На нічний енурез скаржилось 22 (8,3%)
дітей. При цьому він спостерігався у дітей, які
мали аденоїдні вегетації ІІ і ІІІ ступеня. О.І. Яшан
і Г.С. Протасевич (1999), а також О.І. Яшан і
співавтори (2011) у дорослих з аденоїдами нічного енурезу не відмічали. Всім дітям виконана
аденотомія. Операція проводилась аденотомом
Бекмана трьома зрізальними рухами: посередині
і по боках носової частини горла. Розмір аденотома визначався віком дитини. Всі оперовані
прослідковані протягом року. Зникнення нічного
енурезу спостерігалось від 9 до 11 міс. Таким
чином, за нашими даними, на нічний енурез скаржилось 8,3% дітей з аденоїдними вегетаціями.
Зникнення нічного енурезу відмічалось в термін
від 9 до 11 міс після аденотомії.

© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.Я. Гайдучик, Л.Р. Добощук, 2014

О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.В. МАЛЬОВАНА (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ, ЗАХИЩЕНИХ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГАМИ
ТЕРНОПІЛЬЩИНИ З ПРОБЛЕМИ ТИМПАНОПЛАСТИКИ
Дисертаційні роботи оториноларинги 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 проблеми тимпанопластики.
Аналіз дисертаційних робіт з проблеми гострого
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

і хронічного середнього гнійного отиту описаний в 2013р. в «Журналі вушних, носових і горлових хвороб» (№ 5-с) (Г.С. Протасевич, О.І.
Яшан, І.В. Мальована). Що стосується аналізу
дисертаційних робіт з інших проблем, що це
буде предметом обговорення в окремих повідомленнях.
Проблема тимпанопластики висвітлена в
4 дисертаціях: аспіранта кафедри оториноларингології Тернопільського державного медичного
інститут у Г.С. Протасевича, заочної аспірантки
кафедри оториноларингології Н.М. Рішко (оториноларинголога з Перечинської центральної
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районної лікарні Закарпатської області), практикуючого оториноларинголога поліклініки Тернопільського комбайнового заводу О.І. Яшана
та асистента кафедри оториноларингології Тернопільської державної медичної академії імені
І.Я. Горбачевського того ж таки О.І. Яшана. Так,
Г.С. Протасевич в 1973 р. захистив кандидатську дисертацію «Исходы пластических операций
при хроническим мезотимпаните», в якій деталізував і уточнив показання і протипоказання до
ощадливої тимпанопластики, детально описав
всі варіанти і етапи хірургічного втручання,
стан слухової функції у спостережуваних хворих до і після операції, і функціональні наслідки
хірургічного втручання, вплив операції на внутрішнє вухо, зміни слуху на неоперованому вусі
при двобічному мезотимпаніті, суб’єктивні вушні шуми до і після операції. Доведено, що
ощадливу тимпанопластику можна проводити в
тих випадках, коли класична тимпанопластика
не показана, тобто при змішаній приглухуватості з переважаючим ураженням звукосприймання
і у осіб похилого віку. Після захисту дисертації
кандидат медичних наук Г.С. Протасевич працював асистентом, доцентом цієї ж кафедри названого інституту. Вчене звання доцента він
отримав в 1986 р. Н.М. Рішко в 1988 р. захистила кандидатську дисертацію «Методика фиксации лоскута на рукоятке молоточка при тимпанопластике», в якій описала методику розробленої тимпанопластики, що дозволяє надійно фіксувати пластичний клапоть барабанної перетинки, морфологічні і функціональні результати
тимпанопластики з використанням методу фіксації трансплантата на держальці молоточка,
вплив хірургічного втручання на внутрішнє вухо хворого. Доведено, що варіант тимпанопластики з фіксацією тимпанального клаптя на держальці молоточка підвищує морфологічні і функціональні наслідки ендомеатальної тимпаноп-

ластики. Невдовзі після захисту дисертації кандидат медичних наук Н.М. Рішко була зарахована на посаду асистента, затим доцента курсу
оториноларингології Ужгородського університету. Нині доцент Н.М. Рішко – завідувачка цього курсу названого університету.
О.І. Яшан в 1993 р. захистив кандидатську дисертацію «Тимпанопластика ІV типу: Клініко – аудіологічне дослідження», в якій обґрунтував застосування саме цього типу класичної
тимпанопластики в тих випадках, коли неможливо виконати ощадливу тимпанопластику через значні порушення механізму звукопроведення. Після захисту кандидатської дисертації
він став асистентом курсу оториноларингології
(з 1994 р.) Тернопільського державного медичного інституту. В 2003 р. О.І. Яшан одержав
вчене звання доцента. В подальшому асистент
О.І. Яшан продовжив розробку нових варіантів
тимпанопластики і в 2002 р. захистив докторську дисертацію «Нові варіанти слухопокращуючих операцій у хворих на хронічний гнійний
середній отит: Клініко – морфологічне дослідження», в якій описав нові варіанти тимпанопластики при різній патології середнього вуха.
Вчене звання професора одержав в 2005 р. Нині
професор О.І. Яшан – завідувач кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії
Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.
Таким чином, оториноларингологи Тернопільщини захистили 4 дисертації (3 кандидатські і 1 докторську) з проблеми тимпанопластики, внісши вагомий вклад в розвиток слуховідновної хірургії при хронічному середньому
гнійному отиті. З них одна дисертаційна робота
захищена практикуючим оториноларингологом,
дві – аспірантами кафедри оториноларингології
і одна – асистентом кафедри оториноларингології.

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

О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, І.В. ШЕВАГА, І.Я. ВІВЧАР
(ТЕРНОПІЛЬ, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, КОПИЧИНЦІ; УКРАЇНА)
ПОКАЗАННЯ ДО АДЕНОТОМІЇ
Аденотомія – одна з розповсюджених
операцій в дитячій оториноларингологічній
практиці. Рідко вона проводиться у дорослих.
Операція виконується при аденоїдних вегетаціях ІІ і ІІІ ступеня, які викликають зміни в організмі. Але іноді доводиться оперувати хворих з
аденоїдними вегетаціями І ступеня. Це стосу-
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ється особливо осіб, які готуються до тимпанопластики. Плоскі, що стеляться аденоїди, які
прикривають горлові отвори слухових труб,
навіть невеликі, що не супроводжуються помітним порушенням носового дихання, перед
тимпанопластикою підлягають усуненню. Така
тактика себе виправдовує в усіх випадках паЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

тології середнього вуха, особливо при наглій
отореї слизового чи слозово – гнійного характеру у хворих на мезотимпаніт з супутнім тубоотитом.
Показаннями до аденотомії служить не
тільки величина аденоїдних вегетацій, а й викликані ними зміни в організмі. На підставі даних літератури і власних спостережень ми вважаємо, що показаннями до аденотомії є утруднення носового дихання, хронічний сальпінгоотит, хронічний середній гнійний отит, хронічний катаральний середній отит, дисфункція слу-

хової труби у дітей, хронічний верхньощелепний синусит, хронічний фарингіт, захворювання
бронхолегеневої системи, які ставляться в залежність від наявності аденоїдних вегетацій чи то
у дітей, чи то у дорослих.
Таким чином, показання до аденотомії
самі різноманітні, які викликають функціональні зміни з боку порожнини носа (утруднення
носового дихання), призводять до виникнення
захворювань ЛОР – органів (середнього вуха,
верхньощелепних пазух, горла) і бронхолегеневої системи.

© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, І.В. Шевага, І.Я. Вівчар, 2014

О.І. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, К.О.ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ДОБРОЯКІСНІ НОВОУТВОРИ РЕШІТЧАСТОГО ЛАБІРИНТУ ТА ЯЗИКА
Метою нашої роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини стосовно доброякісних новоутворень решітчастого лабіринту та язика. Раніше такий аналіз
не проводився. Публікації наукових робіт з цього питання оториноларингологами Тернопільщини розпочались з 1972 року. За період з 1972
по 2012 рр. доброякісні новоутвори решітчастого лабіринту та язика описані в 2 наукових працях (в 1 решітчастого лабіринту і в 1 язика), що
становить 0,19% від загального числа (1102)
наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в журналах: «Вестник оториноларингологии» (м.
Москва) і «Здравоохранение Белорусии» (м.
Мінськ). Серед опублікованих робіт всі 2 є спостереженнями з практики.
І.А.Яшан і Р.В. Івашкевич (1972) в спостереженні з практики «Спонтанная ликворея и
пневмоцефалия у больного с остеомой решетчатого лабиринта» описали хворого 66 років з
остеомою решітчастого лабіринту, що ускладнилась ліквореєю і пневмоцефалією. Пацієнт
поступив в нейрохірургічне відділення зі скаргами на головний біль, запаморочення, відчуття
плескоту рідини в голові при її рухах, на рясні
виділення прозорої без запаху рідини з лівої половини носа. На рентгенограмах черепа визначались пневмоцефалія і новоутвір кісткової
щільності в ділянці решітчастої кістки. При риноскопії дещо набрякла рожева слизова оболонка лівої половини носа, в порожнині носа на її
стінках невелика кількість водянистих виділень.
Хворий переведений в ЛОР – відділення, де йому проведена операція за Кіліаном і
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видалена остеома лівого решітчастого лабіринту
з виростом в порожнину черепа. Після видалення пухлини знайдено дефект в ділянці ситоподібної пластинки розміром 2х2,5 см. Дефект вів в
передню черепну ямку. В ділянці дефекта кістки
в твердій мозковій оболонці був отвір овальної
форми розміром 1,5х1 см, через який виднілась
велика повітряна порожнина. Через отвір витікала невелика кількість спинномозкової рідини.
Дефект твердої мозкової оболонки вдалося стягнути шовковими швами.
І.А. Яшан, Г.С. Протасевич і Т.І. Яшан
(1978) в спостереженні з практики «Папилломатоз языка, излеченный спирт – новокаиновыми
инъекциями» описують хвору 36 років, у якої на
спинці і корені язика виявлено три утворення
округлої форми, розміром 1,0х1,0 см кожне, що
нагадують тутову ягоду. Ці утворення розташовуються на широкій основі, підвищуються над
слизовою оболонкою. Вони розташовуються в
ряд по середній лінії від спинки до кореня язика.
Поверхня переднього вузла, що знаходиться на
спинці язика, вкрита кров’янистими кірочками.
На кінчику язичка – таке ж утворення величиною з зерно пшениці, але на тонкій ніжці. Під
основу кожної папіломи вводили по 1 мл 1%
розчину новокаїну і через ту ж голку по 1 мл
960 – ного етилового спирту. Ін’єкції проводили
кожні 2-3 дні. Уже після перших введень спирту
пухлина починала некротизуватись, зменшувалась і частинами відпадати. Одна папілома відвалилась після трьох введень, дві інші – після
п’яти. Папілома на язичку видалена хірургічним
шляхом. Хвора оглянута через 4 міс, росту папілом не відмічено. Підкреслюється, що отрима-
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ний стійкий ефект дозволяє розглядати цей вид
лікування як ще один метод терапії папіломатозу язика.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що оториноларингологами Тернопільщини спостерігались доброякісні
новоутвори решітчастого лабіринту і язика, а,
отже і публікувались наукові роботи по цих захворюваннях вкрай рідко – в 0,19% від загального числа (1102) наукових публікацій оторино-

ларингологів Тернопільщини. Описані остеома
решітчастого лабіринту (в 1 випадку) і папіломатоз язика (також в 1). Обидві публікації є спостереженнями з практики. На нашу думку, опубліковані в цій статті відомості про доброякісні
новоутвори решітчастого лабіринту і язика будуть мати пізнавальне і практичне значення для
оториноларингологів, а також для онкологів,
стоматологів, нейрохірургів, сімейних лікарів та
інших фахівців.

© О.І. Яшан, Г.С. Протасевич, К.О.Яшан, 2014

Л.В. ЯШАН, Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, К.О. ЯШАН, В.З. САВРАС
(ТЕРНОПІЛЬ, ЗОЛОЧІВ; УКРАЇНА)
ХРОНІЧНИЙ ПОЛІПОЗНИЙ СИНУСИТ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини стосовно хронічного поліпозного синуситу.
Раніше такий аналіз не проводився. Публікації з
цього питання розпочались з 1972 року. За період з 1972 по 2012рр. оториноларингологами Тернопільщини опубліковано 6 наукових робіт по
хронічному поліпозному синуситу, що складає
0,54% від загального числа (1102) публікацій
наукових праць оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи опубліковані в журналах: «Журнал ушных, носовых и горловых болезней» (м. Київ), «Ринологія» (м. Київ) і в збірниках: «Х з’їзд оториноларингологів України»
(м. Судак), «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль), «Отоларингология» (м. Київ). Серед опублікованих робіт 2
тез, 1 спостереження з практики, 2 оглядові
праці і 1 стаття. А.Ф. Масик і В.Ф. Козельська
(1972) в тезах «Аминокислоты в крови и тканях
полипов у больных полипозными риносинуситами» наводять результати дослідження в сироватці крові і тканині поліпів вмісту вільних амінокислот у 40 хворих віком 18-62 років, що
страждали поліпозними риносинусиїтами. У
всіх хворих спостерігалось підвищення вмісту в
сироватці крові глютаміну, зниження фенілаланіну, аспаргінової кислоти (сліди). Одержані
результати вказують на порушення вмісту в сироватці крові вільних амінокислот у хворих на
поліпозні риносинусиїти. При дослідженні амінокислот в тканині поліпів автори не одержали
достатньо повного розщеплення білка на вільні
амінокислоти. Ю.М. Андрейчин (2005) в тезах
«Клініко – морфологічна оцінка перебігу полі-
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позного синуїту» наводить морфологічні критерії перебігу поліпозного синуситу. Дослідження
біопсійного матеріалу показало, що ураження
слизової оболонки і кісткової тканини має різну
форму залежно від часу формування патологічного процесу. Г.С. Протасевич, А.П, Ковалик,
О.І. Яшан і співавтори (2000) в оглядовій статті
«Знеболення при поліпотомії носа і поліпоетмоїдотомії» аналізують відомості з літератури щодо знеболення при поліпотомії носа і поліпоетмоїдотомії. Вказують на чотири види знеболення при цих операціях: а) місцеву анестезію; б)
наркоз; в) гіпноз; г) голкоанальгезію. Г. С. Протасевич, П.В. Ковалик, А.П. Ковалик і співавтори (2000) в статті «Ускладнення поліпотомії
носа, поліпоетмоїдотомії і тонзилотомії» аналізують результати поліпотомії носа і поліпоетмоїдотомії у 139 хворих віком від 25-58 років. У 13
пацієнтів виконана поліпотомія носа, у 126 –
поліпоетмоїдотомія. Аналізують також результати тонзилотомії у 78 дітей віком від 5 до 12
років. Відмічено, що ускладнення поліпотомії
носа, поліпоетмоїдотомії і тонзилотомії бувають
рідко. Вони можуть виникати під час цих операцій, безпосередньо після них і у віддалений
період.
Р.Т.Лавецький і Г.С. Протасевич (1973) в
спостереженні з практики «Хоанальний полип,
спускающийся в гипофаринкс» описали хвору
69 років, яка поступила в ЛОР – клініку з скаргами на наявність пухлини в ротовій порожнині,
утруднення дихання носом і ротом, неможливість розмовляти і ковтати. При фарингоскопії
виявлено: рот напіввідкритий, всю ротову порожнину займає гладке, еластичної консистенЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ції, сірого кольору новоутворення, що виходить
з носової частини горла. Під час фарингоскопії
новоутворення ховається за корінь язика. При
пальцевому дослідженні носової частини горла
в ділянці правої хоани визначається рухома на
товстій ніжці пухлина. Зовнішній вигляд пухлини, мобільність її, відсутність кровотечі і розпаду дали можливість допустити хоанальний поліп, що виходить з правої верхньощелепної пазухи, оскільки на рентгенограмі виявлено її затемнення. Поліп видалений. Він мав довжину
13,5 см і 4 см в поперечнику. Підкреслюється,
що дане спостереження представляє інтерес як в
смислі рідкісності таких розмірів хоанального
поліпа, так і тих розладів, які він викликав у
хворої. Г.С. Протасевич і І.В. Мальована (2004)
в оглядовій статті «Хоанальні поліпи» розкрили

етіологію, клініку, діагностику, лікування і рецидиви хоанальних поліпів.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що хронічний поліпозний
синусит в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлений рідко –
всього в 0,54% від загального числа (1102) наукових публікацій оториноларингологів Тернопільщини. Хронічний поліпозний синусит описується в 6 публікаціях (1 статті, 2 тезах, 1 спостереженні з практики і 2 оглядах літератури). На
нашу думку, наведені відомості стосовно хронічного поліпозного синуситу будуть мати відповідне теоретичне і практичне значення як для
оториноларингологів, так й для інших фахівців
(алергологів, хірургів, терапевтів, сімейних лікарів та ін.).

© Л.В. Яшан, Г.С. Протасевич, К.О. Яшан, В.З. Саврас, 2014

О.І. ЯШАН, І.В. ХОРУЖИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
МОРФОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОСКОВИХ КЛІТИН
КОРТІЄВОГО ОРГАНА В ЕКСПЕРИМЕНТІ
За останні роки відмічається стійка тенденція до приросту рівня захворюваності по
слуху і перш за все за рахунок компоненту сенсоневральних порушень. Складність етіології і
патогенезу сенсоневральної приглухуватості,
відсутність однозначного підходу в лікуванні, а
отже і низька його ефективність визначають
необхідність поглибленого вивчення даної патології. Відомості в літературі про різні види
клітинної смерті – апоптоз, некроз, а також можливість регулювання апоптозу викликало інтерес для дослідження патологічних змін при сенсоневральній приглухуватості на клітинному
рівні.
Метою нашого роботи було провести
морфометричне дослідження волоскових клітин
внутрішнього вуха в нормі і у тварин хворих на
гострий середній отит.
Дослідження проведено на 30 статевозрілих лабораторних тваринах – мурчаках (морських свинках), завитка внутрішнього вуха виділялася після декапітації здорових тварин і хворих на гострий середній отит.

Патологічні зміни у волоскових клітинах
Кртієвого органа досліджували шляхом вимірювання ядерно-цитоплазматичного співвідношення. Морфометричні дослідження здійснювали,
використовуючи систему візуального аналізу
гістологічних препаратів. Зображення на монітор комп’ютера виводили з мікроскопу SEO
SСAN та фотодокументували за допомогою відеокамери Vision CCD Camera з системою виводу зображення з гістологічних препаратів і програми InterVideoWinDVR. Морфометричні дослідження проведені за допомогою програм ВидеоТест-5.0, КААРА Image Base та Microsoft
Exel на персональному комп’ютері.
Патологічні зміни виявлені у волоскових
клітинах піддослідних тварин хворих на ГСО
можна охарактеризувати як рання стадія апоптозу (зменшення в об’ємі клітини, зморщення
ядра), що згідно літературних даних піддається
лікуванню. Тому, важливою умовою ефективного лікування сенсоневральної приглухуватості є
найбільш раннє призначення етіотропної та
протиневритичної терапії.

© О.І. Яшан, І.В. Хоружий, 2014
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А.О. ЯШАН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА)
ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ, ЕКСУДАТИВНИЙ І СЕКРЕТОРНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ
Метою даної роботи був аналіз наукових
публікацій оториноларингологів Тернопільщини по хронічному катаральному, ексудативному
і секреторному середньому отиту. Раніше такий
аналіз не проводився. Публікації з цього питання розпочались з 1970 року. За період з 1970 по
2012 рр. оториноларингологами Тернопільщини
по хронічному катаральному, ексудативному і
секреторному середньому отиту опубліковано 4
наукові роботи, що складає 0,36% від загального
числа (1102) публікацій наукових праць оториноларингологів Тернопільщини. Наукові роботи
опубліковані в журналах: «Вісник наукових досліджень» (м. Тернопіль), «Журнал вушних, носових і горлових хвороб» (м. Київ), «Журнал
ушных, носовых и горловых болезней» (м. Київ)
та в збірнику «Эксудативный средний отит» (м.
Москва). Серед опублікованих робіт 2 статтіі 2
тез.
О.І. Яшан, І.А. Яшан і Є.В. Глух (2004) в
статті «Стан слухової функції у хворих на хронічний катаральний середній отит» аналізують
результати дослідження слухової функції у 156
хворих на хронічний катаральний середній отит
віком від 8 до 35 років. Причинами, що викликали порушення функції слухової труби були:
аденоїдні вегетації (79 хворих); викривлення
перегородки носа (45); хронічний гіпертрофічний риніт (32).
115 хворих (73,7% прооперовані: було виконано 57 аденотомій, 36 резекцій перегородки
носа та 22 резекції нижніх носових раковин. У
прооперованих пацієнтів зафіксовано зниження
порогів не тільки повітронопроведених звуків (в
середньому на 13,3± 1,9 дБ), але й кістковопроведених звуків ( в середньому на 5,7±1,2 дБ).
Г.С. Протасевич (1982) в статті «Влияние хирургических вмешательств по устранению деформаций перегородки носа на слуховую функцию
у больных хроническим катаральным тубооти-

том» наводить результати впливу хірургічних
втручань по усуненню деформацій перегородки
носа на слухову функцію у 28 хворих на хронічний катаральний тубоотит. Зроблено заключення, що в більшості випадків при хронічному катаральному туботиті ліквідація деформації перегородки носа веде до покращення слуху, а
також сприяє більш успішному консервативному лікуванню таких хворих. І.А. Яшан (1970) в
тезах «Хирургическое лечение больных хроническим экссудативным отитом» описує хірургічні методи лікування хворих на цю патологію
середнього вуха.
Ю.М. Андрейчин, О.І. Яшан, Г.С. Протасевич і співавтори (2011) в тезах «Застосування
мукорегулятора «Флюдитек» в лікуванні хронічного секреторного отиту у дітей» наводять результати застосування мукорегулятора «Флюдитек» в лікуванні 20 дітей віком від 6 до 16 років,
що страждали на хронічний секреторний отит.
«Флюдитек» призначали досередини в залежності від віку дитини 3 рази на день, перед вживанням їжі, тривалістю від 3 до 10 днів. Лікування виявилось ефективним.
Таким чином, описані в цій статті відомості свідчать про те, що хронічний катаральний,
ексудативний і секреторний середній отит в наукових публікаціях оториноларингологів Тернопільщини представлено рідко – в 0,36% від
загального числа (1102) наукових публікацій
оториноларингологів Тернопільщини. Хронічний катаральний, ексудативний і секреторний
середній отит описується в 4 публікаціях (2
статтях і 2 тезах). Вважаємо, що наведені відомості стосовно хронічного катарального, ексудативного і секреторного 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

206

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

Т.В. АНТОНІВ, І.А. КОРШУНОВА, В.Ф. АНТОНІВ (МОСКВА, РОСІЯ)

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОР-ОНКОЛОГІЇ
Одною з найскладніших проблем сучасної
медицини досі залишається боротьба з пухлинами. Кількість хворих постійно збільшується,
змінюється клінічній перебіг захворювання.
Злоякісні пухлини стають агресивнішими. Вони
швидко ростуть і частіше метастазують. Це, в
першу чергу, відноситься до, так званих, радіогенних пухлин, питома вага яких серед різноманіття новоутворів досить значна і весь час зростає.
Онкологічна служба спрямована в основному на діагностику і лікування хворих злоякісними пухлинами і не завжди має змогу задовольнити потреби зростаючого напливу хворих. За
межами обов’язків цієї служби Знаходяться фонові захворювання. Що передують розвиткові
злоякісної пухлини і сприяють її появі.
В більшості країн світу онкологічних хворих лікують лікарі тих фахів, до компетенції
яких відноситься лікування захворювань тих
органів і систем, з яких походить пухлина. Лікування хворих з фоновими хворобами (процесами і станами), з доброякісними та і злоякісними
пухлинами ЛОР-органів займались, займаються
і повинні займатися оториноларингологи.
Лікування онкологічних хворих і наступне активне піклування про них – справа складна
і вкрай необхідна. А бажаючих працювати по
цій спеціальності не так вже й багато, а, насправді, дуже мало.
Кафедри оториноларингології численних
мед. вишів майже перестали цікавитись, а значить, і займатись ЛОР-онкологією. І це в той
час, коли кількість онкологічних хворих постійно і досить швидко збільшується.
Тривалий час одним із значних центрів з
наукових, педагогічних і лікувальних питань, чи
то проблем, була кафедра оториноларинголгії
Центрального інституту вдосконалення лікарів –
сьогодні Російська медична академія післядипломної освіти.

Кафедра оториноларингології Російського
університету дружби народів продовжує традиції всесвітньо відомої школи ЛОР-онкології,
заснованої з.д.н. РФ, проф. В.С. Погосовим володіє великим досвідом профілактики, діагностики
і
хірургічного
лікування
ЛОРонкологічних хворих. Колективом кафедри запропоновані десятки високо ефективних методів
діагностики і лікування цих хворих.
Операції при гемангіомах, хемодектомах
та злоякісних пухлинах вуха виконуються тільки в нашій клініці. Кожного року тут проводять
сотні операцій від ендоназальних і ендоларингеальних до великих хірургічних втручань з реконструкцією стравохідних та дихальних шляхів,
резекції скроневої кістки при злоякісних пухлинах вуха.
В клініці постійно лікуються хворі з різних регіонів Росії (Сахалін, Хабаровськ, Магнітогорськ, Омськ, Володимир, Ярослав, Калуга),
з інших країн (Україна, Вірменія, Казахстан,
Узбекистан та ін.).
Онкологічних хворих, що потребують допомоги, дуже багато. Це не звичайні хворі, в
черзі вони чекати не можуть. Зволікання з діагностикою і лікуванням може коштувати життя
людини.
Великі надії покладаємо на те, що в найближчий час запрацює на повну потужність
прекрасний науковий оториноларингологічний
центр РФ (директор д.м.н., проф. М.А.Дайхес).
Це багатоплановий науково-лікувальний заклад
з достатньою площею, найновішим обладнанням та забезпеченням. В цьому центрі ведеться
крім лікувальної велика наукова та педагогічна
робота. Центр налагодив широкі міжнародні
зв’язки, відкрив свої філіали в багатьох регіонах
Росії. З відкриттям цього центру у нас появились великі перспективи. Ми виходимо на світовий рівень розвитку нашої спеціальності, а
також і ЛОР-онкології.

© Т.В. Антонів, І.А. Коршунова, В.Ф. Антонів, 2014

В.Ф. АНТОНІВ, В.І. ПОПАДЮК, І.А. КОРШУНОВА (МОСКВА, РОСІЯ)
ГІСТОЛОГІЧНІ І ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ
АКТИВНОСТІ ПРИ ПІСТРЯКУ ПОРОЖНИНИ НОСА І ПРИНОСОВИХ ПАЗУХ
В наш час проблема боротьби з пухлинами ЛОР-органів залишається актуальною, бо
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рожнини носа і при носових пазух належить до
числа важких недугів. Характеризується тривалим безсимптомним періодом, швидким поширенням на суміжні органи, відповідними труднощами діагностики. У зв’язку з цим в 90% спостережень правильний діагноз ставлять лише у
хворих в III-IV стадії. Пухлина швидко поширюється шляхом інфільтрації суміжних структур, метастазує пізно і рідко, що є основою для
вдосконалення методів діагностики і лікування з
приводу первинного вогнища.
Лікування хворих інвертованою папіломою або пістряком носа і приносових пазух, як і
їх рання діагностика для практичного лікаря –
ЛОР-онколога складає відповідну зацікавленість. Рання діагностика і успішне усунення інвертованої папіломи даної локалізації являється
досить ефективним методом попередження їх
малігнізації і поширення на суміжні структури.
Дуже часто (майже у 60% хворих) первинні прикмети хвороби розцінюються не правильно, помилково. Особливо це стосується пухлин приносових пазух.
Діагноз злоякісної пухлини базується на
комплексному клініко-морфологічному аналізі з
врахуванням результатів інших методів обстеження, в тому числі і імуногістохімічного.
Метою нашого дослідження є покращення
ранньої діагностики неопластичних процесів
слизової оболонки порожнини носа і приносових пазух з допомогою сучасних методів морфологічного та імуногістохімічного пошуку.
При гістологічному дослідженні плоскоклітинного пістряка виявлялись хаотично розміщені комплекси атипових клітин плоского епітелію з інвазійним ростом у глибину підслизового шару. Клітинна атипія полягала у зміні форми і розмірів самої клітини, її ядра і ядерноцитоплазматичних співвідношень, наявністю
поліплоїдних форм, патологічних мітозів. При
ороговіваючому плоскоклітинному пістряку

помічені явища надмірної кератинізації, що супроводжувалось появою вогнищ гіперкератозу
округлої форми з прикметами незавершеної кератинізації в центрі – «пістрякові перлини»,
гранул кератогіаліну було мало, або їх зовсім не
було.
Підвищення проліферативної активності
клітин є основною ланкою патогенезу пухлини.
Білок Кі – 67 вважають універсальним маркером
проліферуючих клітин, бо його знаходять в клітині у всіх її фазах мітотичного циклу, крім G0
(Бабиченко І.І. і співавт., 2008). У зв’язку з цим
виявені особливості експресії білку Кі – 67 в
нормальному епітелії при різних видах патології
слизової оболонки порожнини носа і приносових пазух.
При гістологічному дослідженні плоскоклітинного пістряка були виявлені хаотично розміщені комплекси атипових клітин плоского епітелію з інвазивним ростом у глибокі шари. Пересічна проліферативна активність атипових клітин
складала 64,82±3,76% і достовірно відрізнялась
від проліферативної активності епітеліальних
клітин при доброякісних процесах слизової оболонки порожнини носа і при носових пазух.
Проліферуючі епітеліоцити при плоскоклітинному пістряку розподілялись досить рівномірно від базальної мембрани до середини
товщини епітелію. При оцінці результатів проліферації по Кі – 67 також виявили рівномірний
розподіл проліферуючих епітеліоцитів. В першій зоні індекс Кі – 67 становив 63,73±6,96%, в
другій – 66,27±3,44%, в третій – 65,09±6,77% .
Відзначено, що при формуванні пістряка
порожнини носа і приносових пазух різко зростає проліферативна активність епітелію. Так що,
проведення імуногістохічного дослідження і
його аналіз дозволять не тільки здійснити диференційну діагностику пухлинних процесів, порожнини носа и приносових пазух, але й оцінити злоякісний потенціал кожного новоутвору.

© В.Ф. Антонів, В.І. Попадюк, І.А. Коршунова, 2014

С.Б. БЕЗШАПОЧНИЙ, Ю.А. ГАСЮК, В.В. ЛОБУРЕЦЬ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА ДИХАЛЬНУ ФУНКЦІЮ НОСА
Утруднення носового дихання є одним з
найбільш поширених клінічних проявів гострих
та хронічних захворювань порожнини носа та
навколоносових пазух. Хворі з цією скаргою
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складають близько 75%усіх ринологічних пацієнтів. Закладеність носа може бути наслідком
достатньо великої кількості причин, серед яких
– вроджені та набуті анатомічні аномалії присіЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

нка 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 10 років проведено комплексне
дослідження 1200 хворих із різними захворюваннями порожнини носа та навколоносових
пазух у віці від 18 до 65 років. Обстеження проводилося із застосуванням комплексу анамнестичних, клінічних, ендоскопічних даних, риноманометрії,
комп’ютерної
та
магнітнорезонансної томографії.
Всім досліджуваним проводився ендовідеомоніторинг з відеопротоколюванням. Оцінювали стан слизової оболонки, характер і локалізацію виділень. Звертали увагу на стан переднього і заднього кінців нижньої носової раковини, ділянки локальної гіпертрофії по її вільному і нижньому краю. Оглядали дно порожнини носа, відзначали вистояння нижнього краю
грушоподібного отвору, нижнього носового
гребня, сошника, стан носоглотки. Вивчали стан
гачкоподібного відростка, переднього і заднього
кінця середньої носової раковини, горбок переділки носа, сфеноетмоїдальну кишеню. Звертали
увагу на ділянки слизової оболонки гачкоподібного відростка, носових раковин і переділки
носа. Оцінювали стан остіомеатального комплексу, стан воронки, фонтанел. Ретельно оглядали
ділянку носового клапану. Визначали анатомічні взаємини чотирикутного і каудального краю
верхнього латерального хряща, крил носа, переднього кінця нижньої носової раковини і дна
порожнини носа. При огляді присінка носа визначали ригідність його крил.

Результати та обговорення. Аналіз анатомічних відхилень передніх відділів порожнини носа показав, що однією з найбільш частих
причин, що уповільнюють доступ повітряного
струменя в порожнину носа, є широка Колюмела. У багатьох випадках мало місце звуження
присінка за рахунок випинання дна порожнини
носа. Найбільш частою причиною звуження
присінка в ділянці клапану була деформація передніх відділів хряща переділки носа. Патологічна рухливість крил носа також нерідко призводила до дисфункції присінка з його блокуванням
при вдиху – колапсу крила носа. Усього ознаки
анатомічних порушень в ділянці присінка носа
зустрічались у 23% спостережень. У середніх
відділах порожнини носа звуження нижнього
носового ходу часто мало місце за рахунок деформації нижнього носового гребня і передніх
відділів сошника (67%). Частою причиною закладеності носа були патологічні зміні середньої носової раковини: гіпертрофія або її аномальний вигин. При повторних оперативних втручаннях часто доводилося стикатися з рубцевими
процесами. Найчастіше синехії порожнини носа
виявлялись у пацієнтів, яким раніше проводили
симультанні хірургічні втручання на внутрішньоносових структурах (48%). Синехії порожнини носа часто виявлялися також у пацієнтів,
які перенесли травми зовнішнього носа, після
накладання передньої тампонади носа з приводу
носових кровотеч.
Аналіз проведеного дослідження показав,
що порушення дихальної функції носа в більшості випадків є наслідком поєднання кількох факторів. Для підвищення ефективності функціональних малоінвазивних внутрішньоносових хірургічних втручань необхідно враховувати всі наявні анатомічні та функціональні особливості
порожнини носа та навколоносових пазух.

© С.Б. Безшапочний, Ю.А. Гасюк, В.В. Лобурець, 2014

И.А. КОРШУНОВА, А.И. ЧЕРНОЛЕВ (МОСКВА, РОССИЯ)
ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА Р 53 ПРИ РАКЕ ПОЛОСТИ НОСА
И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Поражение опухолевым процессом слизистой оболочки полости носа и околоносовых
пазух занимает второе и третье места по частоте
среди опухолей верхних дыхательных путей,
что объясняет значительный интерес к проблеме. Частая встречаемость, высокая распространенность, длительное скрытое течение заболеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

вания, выявление опухолевых процессов на
поздних стадиях обуславливают социальную
значимость диагностики и своевременного лечения. Тем не менее, проблема ранней диагностики новообразований полости носа и околоносовых пазух остается неразрешенной по настоящее время.
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Большое значение на сегодняшний день
имеет комплексная диагностика, которая включает в себя полное клиническое обследование с
применением современных эндоскопических технологий, точной лучевой диагностики, а также
использование морфологических методик диагностики. В ряде случаев проведения только лишь
гистологического исследования бывает недостаточно и тогда можно прибегнуть к иммуногистохимическому анализу опухолевого процесса.
Изучение молекулярных особенностей
онкогенеза и использование молекулярнобиологических методов исследования открывает
новые возможности ранней диагностики рака
полости носа и околоносовых пазух, помогает в
определении возможных причин рецидивирования и злокачественного потенциала опухолей
данной локализации.
Целью данного исследования явилось
выявление некоторых критериев иммуногистохимической диагностики рака полости носа и
околоносовых пазух.
Мутации гена опухолевой супрессии р53
являются частыми генетическими нарушениями, связанными с онкологическими заболеваниями (Malats N, et al., 2005). Результатом этих
мутаций является синтез более устойчивого
белка, который определяется иммуногистохи-

мически. Он может быть использован в качестве
косвенного индикатора этих нарушений.
В наших иммуногистохимических исследованиях экспрессия белка Р53 отмечалась в
ядрах атипических эпителиальных клеток. Нами
также не было выявлено экспрессии этого белка
при гиперплазии и дисплазии слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.
В свою очередь, при плоскоклеточном раке слизистой оболочки носа и околоносовых
пазух выявлена высокая пролиферативная активность клеток, которая связана патологической гиперэкспрессией проапоптозного белка
Р53 в ядрах атипических клеток. При плоскоклеточном раке слизистой оболочки полости
носа и околоносовых пазух около 53% атипических клеток оказались с положительной иммуногистохимической реакцией в ядрах, при этом
иммунопозитивные клетки равномерно распределялись по всей опухоли.
Таким образом, экспрессия белка Р53 отмечалась только при раке слизистой оболочки ПН и
ОНП. Отсутствие подобной экспрессии с неизмененном эпителии, при гиперплазии слизистой, и
при дисплазии эпителия слизистой оболочки делает этот маркер надежным критерием для иммуногистохимической диагностики плоскоклеточного рака полости носа и околоносовых пазух

© И.А. Коршунова, А.И. Чернолев, 2014

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО АДЕНОЇДИТУ У ДІТЕЙ ЗА ПІДСУМКАМИ
ВПРОВАДЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОГРАМИ “ЗДОРОВЕ ДИТИНСТВО”
Вступ. Хронічний аденоїдит (аденоїдні
вегетації) являється найпоширенішим захворюванням в дитячому віці. За даними статистики
поширеність хронічного тонзиліту та аденоїдів
(j 35) в Україні у 2012 році становила 47,28 (абсолютне число – 382106), а захворюваність 15,86 (абсолютне число – 128137). Аденотонзилектомія та аденотомія належать до найчастіших хірургічних операцій у дітей. Так, в Україні
у 2010 році виконано 38 258, в 2011 – 46 557,
2012 – 41 967 аденотонзилектомій у дітей віком
до 17 років.
Метою дослідження було підвищення
ефективності консервативного лікування дітей з
хронічним аденоїдитом.
Матеріал та методи. Всеукраїнська програма «Здорове дитинство» проводилась в 2
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етапи: в 2011 році було розпочато дослідження
по лікуванню хронічного тонзиліту (І етап програми), а в 2012 – дослідження по лікуванню
хронічного аденоїдиту та аденоїдних вегетацій
(ІІ етап програми). Кількість лікарів-учасників –
75 дитячих оториноларингологів та 1018 лікарів
суміжних спеціальностей (педіатри, сімейні лікарі). Було обстежено та проліковано 4800 дітей
з хронічним тонзилітом (на І етапі) та 540 з хронічним аденоїдитом (аденоїдними вегетаціями).
Всім пацієнтам проводилось ендоскопічне обстеження ЛОР-органів. Дітям з хронічним аденоїдитом (аденоїдними вегетаціями) проводилось також обстеження носового дихання, слухової функції, за показами проводилась імпедансометрія та реоенцефалографія. Пацієнтам з
хронічним аденоїдитом (аденоїдними вегетаціЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

ями) проводили курс терапії: промивання порожнини носа сольовими розчинами до 2 тижнів,
Тонзилотрен по 1 табл. 3 рази на день 8 тижнів в
монотерапії. Було проведено 2 курси терапії з
інтервалом в 4 місяці.
Результати та обговорення. При оцінці
місцевих ознак хронічного аденоїдиту (аденоїдних
вегетацій) було виявлено тенденцію до зменшення
гіперплазії глоткового мигдалика, значне покращення носового дихання, зменшення або повне
припинення затікання слизу по задній стінці глотки, покращення або відновлення слуху, покращення показників церебральної гемодинаміки.
Висновки. 1. Хронічний аденоїдит (аденоїдні вегетації) – міждисциплінарна та соціальна
проблема
в
практиці
лікаряотоларинголога та лікарів суміжних спеціально-

стей, який клінічно проявляється утрудненням
носового дихання, що нерідко супроводжується
порушенням церебральної гемодинаміки, часто
є причиною гострого та секреторного середнього отиту, що призводить до зниження слуху і
може бути причиною хронічного епітимпаноантрального середнього отиту.
2. Застосування Тонзилотрену при лікуванні хронічного аденоїдиту (аденоїдних вегетацій) дозволило зменшити місцеві прояви захворювання, відновити в більшості випадків
носове дихання, покращити слухову функцію та
показники церебральної гемодинаміки.
3. Враховуючі отримані дані, Тонзилотрен може бути рекомендований в комплексному
лікуванні дітей, хворих на хронічний аденоїдит
(аденоїдні вегетації).

© А.Л. Косаковський, 2014

Н.Б. СОННІК, О.Г. ПОДОВЖНІЙ, А.В. ЛОБУРЕЦЬ (ПОЛТАВА, УКРАЇНА)
ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ АДЕНОЇДИТІВ У ДІТЕЙ
Аденоїдит є одним з найбільш розповсюджених захворювань у дітей молодших вікових
груп.Він являє собою запалення глоткового мигдалика, що може протікати як на тлі його гіпертрофії, так і при її відсутності, як в дитячому
віці, так і у дорослих. Етіологічними факторами
у виникненні гіпертрофії глоткового мигдалика
є рецидивуючі вірусні та бактеріальні інфекції,
алергічні захворювання. Ступінь порушення
носового дихання залежить від величини, форми
і будови аденоїдів, розміру та конфігурації носоглотки, супутніх запальних змін.
В дитячій оториноларингології проблема
захворювань лімфаденоїдного глоткового кільця
є однією з найбільш актуальних. Патологія мигдаликів в значній мірі є причиною респіраторної
захворюваності у дітей, особливо дошкільного
віку. При цьому найчастіше зустрічається ураження глоткового мигдалика (ГМ) – біля 50%
всіх ЛОР-захворювань у віці від 1 року до 7.
Анатомічна локалізація ГМ суттєво утруднює візуальну оцінку аденоїдних вегетацій, що
негативно впливає на своєчасність діагностики
та лікування. Профілактика даної патології дуже
важлива, так як хронічний аденоїди має значний
вплив на формування назофарингеальної та назобронхіальної обструкції.
Збільшення ГМ напряму пов’язано з імунодефіцитом, який проявляється компенсаторним збільшенням лімфоїдних утворень.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3-с, 2014

Нашу увагу привернули натуральні препарати, які нормалізують нейроендокринні порушення й імунологічний дисбаланс на локальному та загальному рівні захворювання. Ми зупинились на використанні натурального комплексного препарату, який відновлює захисну
функцію мигдаликів – “Тонзилотрен“ та натуральному комплексному препарату, який був
створений для лікування риносинуситів – “Цинабсин“.
Дослідження проводилось на базі дитячого ЛОР-відділення.
Матеріали та методи дослідження:
120 дітей у віці від 3 до 12 років з діагнозом:
аденоїдит. Залежно від медикаментозної терапії
пацієнти були розділені на 4 групи по 30 чоловік: 1. Курс тонзилотрену + протизапальна терапія; 2. Курс цинабсину + протизапальна терапія;
3. Курс тонзилотрен + цинабсин + протизапальна терапія; 4. Курс протизапальної терапії.
Групи були співставленні за віком та перебігом захворювання. Вивчалася клінічна динаміка симптомів хронічного аденоїдиту та динаміка ендоскопічних ознак у пацієнтів з аденоїдитами на фоні медикаментозної терапії (набряк), виділення, розмір ГМ, взаємовідношення
з хоанами та співустями слухових труб на початок захворювання, на 14 і 30 добу. Препарат
Тонзилотрен призначали по 8 таблеток на добу
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2 доби, а потім по 1 таблетці 3 рази на добу до
30 діб. Цинабсин 1 таблетка 6 разів на добу 2
доби, а потім по 1 таблетці 3 рази на добу до 30
діб.На 30 добу дослідження сума балів симптомів хронічного аденоїдиту знизилася у групі
дітей, які приймали тонзилотрен на 76,7%, у
групі лікування цинабсином на 74%, у групі, що
приймала комплекс цинабсина + тонзилотрен –
на 90,8%. У той час, як у групі контролю – на
35,5%. На 30-у добу дослідження сума балів
ендоскопічних ознак у пацієнтів з аденоїдитами:

1 – знизилась відповідно на 74,28%; 2 – на
70,5%; 3 – на 86,33%; 4 – на 17,39%.
Таким чином, дослідження ефективності
препаратів Цинабсин і Тонзилотрен у комплексному лікуванні аденоїдитів, особливо при призначенні їх комбінації. Тонзилотрен і Цинабсин
добре переносилися пацієнтами, побічних ефектів не зареєстровано. Отже, використання в комплексній терапії цих препаратів дозволяє зменшити клінічні прояви захворювання, а в ряді випадків обійтися без оперативного лікування.

© Н.Б. Соннік, О.Г. Подовжній, А.В. Лобурець, 2014

О.М. БОРИСЕНКО, І.І. ГРИНЬКО (КИЇВ, УКРАЇНА)
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ХВОРИХ З
ХРОНІЧНИМ ПЕРФОРАТИВНИМ СЕРЕДНІМ ОТИТОМ
Актуальність: Достатня функція слухової
труби ( СТ ) на думку більшості авторів залишається одним з визначальних чинників у досягненні позитивних результатів тимпанопластики
(Сушко Ю.О., 1986; Гвелесіані Т.Г., 1983;
Bluestone CD, 1972; Долгих В.Т., 1984). Багато
авторів, досліджуючи стан СТ, орієнтуються на
позитивну пробу Вальсальва, що, на їх думку, є
однією з умов для досягнення сприятливих результатів тимпанопластики.
Метою роботи була кореляція цих двох
методів: визначення прохідності СТ при пробі
Вальсальва і функції СТ по Miller.
Під нашим спостереженням перебувало
32 пацієнта віком від 17 до 76 років. Серед них
було 20 жінок і 12 чоловіків. Дослідження функції СТ у хворих з хронічним гнійним середнім
отитом (ХГСО) з перфорацією в натягнутій частині барабанної перетинки проводилося нами на
аналізаторі середнього вуха Interacoustics
AT235h в режимі манометрії слухової труби
ETF2. Ступінь функції оцінювалася за класифікацією Miller (1966).
У всіх хворих перед дослідженням була
проведена санація носа і носоглотки, усунуті
спайки в ділянці трубного валика. Проба Вальсальва була позитивною у 17, негативною – у 15
пацієнтів. У пацієнтів з позитивною пробою
Вальсальва 1 ступінь функції СТ булла виявлена
у 5 осіб, 2 ступінь – у 1, 3 ступінь – у 5 , 4 ступінь – у 2, 5 ступінь – у 4. У пацієнтів з негативною пробою Вальсальва 1 ступінь функції СТ

булла виявлена у 3 пацієнтів, 3 ступінь – у 4, 4
ступінь – у 2, 5 ступінь – у 7.
Всім пацієнтам в якості матеріалу для відновлення цілісності барабанної перетинки використовувався аутотрансплантат з фасції скроневого м'яза.
У 14 пацієнтів визначалась 4-5 ступінь
функції СТ і тимпанопластика їм виконувалась з
використанням вентиляційної трубки Сильверштейна, яку укладали в канавку, сформовану за
допомогою електричних борів в нижній кістковій стінці зовнішнього слухового проходу. З 14
пацієнтів цієї групи негативна проба Вальсальва
була у 8 пацієнтів. У 6 пацієнтів вона була позитивна.
У післяопераційному періоді через 1 і 3
місяці відзначався позитивний морфологічний
результат з частковою або повною епідермізацією неотимпанальної мембрани.
За отриманими нами даними, не існує достовірної кореляції між визначенням функції СТ
за методом Miller і результатом визначення прохідності СТ при пробі Вальсальва. Відсутність
видимого патологічного процесу в носоглотці і
носоглотковому отворі СТ не виключає наявність різного ступеню її дисфункції. Функція СТ
не впливає на тактику лікування хворих з хронічним перфоративним отитом, але вид оперативного втручання та характер матеріалу для відновлення цілісності барабанної перетинки може
бути іншим.

© О.М. Борисенко, І.І. Гринько, 2014
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И.А. ЗУПАНЕЦ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)
ЗНАЧЕНИЕ МУКОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА СИНУПРЕТ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РИНОСИНУСИТА
На сегодняшний день одним из ключевых
подходов к рациональной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных
путей является использование лекарственных
препаратов посимптомной направленности действия, в частности, растительного происхождения. Отдельную нишу среди последних занимают комбинированные фитониринговые препараты фирмы «Бионорика», опыт применения которых в ЛОР- и пульмонологической практике
насчитывает несколько десятилетий. Ярким
примером действенной и безопасной терапии
является комплексный фитониринговый препарат Синупрет, представленный на фармацевтических рынках более 50 стран мира и являющийся лидером по частоте назначений для лечения ринита, риносинусита и их осложнений в
Германии.
Синупрет содержит стандартизованные
экстракты 5 растений: цветков бузины
(Sambucus nigra), цветков первоцвета (Primula
versis) с чашечками, травы щавеля (Rumex
acetosa), травы вербены (Verbena officinalis) и
корня горечавки (Gentiana lutea). Высокая эффективность каждого из растений подтверждена
практическим опытом, а терапевтическая комбинация впоследствии получила и веское научное обоснование.
Синупрет® эффективен как при остром,
так и при хроническом риносинусите, благодаря, прежде всего, секретолитическому действию, которое присуще всем пяти растительным
компонентам. Снижение вязкости секрета происходит за счет стимуляции секреторных клеток
слизистой оболочки верхних дыхательных путей, продуцирующих нейтральные мукополисахариды. Секретолитическое действие опосредует состоятельность мукоцилиарного клиренса,
выполняющего важнейшую защитную роль при
инфекционно-воспалительных
заболеваниях
околоносовых пазух. Имеются данные о непосредственном секретомоторном действии препарата: Синупрет обладает способностью по-

вышать частоту мерцания ресничек и, тем самым, улучшать мукоцилиарный транспорт.
Последние работы констатировали наличие у Синупрета способности стимулировать
CFТR-зависимый транспорт ионов хлора в респираторном эпителии in vitro и in vivo, посредством чего реализуется дозозависимый секретолитический эффект, повышается частота движения
ресничек мерцательного эпителия дыхательных
путей. Идеальным дополнением мощного секретолитического потенциала препарата является
противовоспалительный эффект, оказываемый
биологически активными веществами цветов
первоцвета и травы щавеля. Воспалительный
процесс купируется, уменьшаются застойные
явления, изменяется характер секрета, вследствие
чего он более легко выводится из дыхательных
путей. Таким образом восстанавливаются вентиляция и дренаж околоносовых пазух.
Высокая эффективность Синупрета
подтверждена многочисленными клиническими
исследованиями и многолетним опытом применения. Доказано, что секретолитическое действие фитокомплекса сопоставимо с таковым известных муколитических препаратов Nацетилцистеина, бромгексина, амброксола. В
перечень показаний к применению Синупрета
входит профилактика и лечение острых и хронических воспалительных заболеваний придаточных пазух носа, профилактика осложнений
ОРВИ. Кроме того, добавление препарата к антибиотикотерапии, повышает эффективность
лечения. Доказана способность Синупрета
повышать защитные силы организма и его сопротивляемость вирусным инфекциям, что предопределяет рациональность использования
растительного комплекса у пациентов со сниженной функцией иммунной системы, часто
болеющих детей.
Таким образом, эффективность Синупрета имеет весомую доказательную базу, что
является основным критерием для выбора препарата.

© И.А. Зупанец, 2014
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