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ІСТОРІЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 
 

М.Б. КРУК, О.О. КІЦЕРА, Ю.Р. БАРИЛЯК, В.М. ПУШКАРЬОВА, А.В. ЦИМАР,  
А.Ю. БАРИЛЯК, Р.Б. КОЧАН (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

100 РОКІВ КАФЕДРІ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ У М. ЛЬВОВІ 
 

В XIX-XX століттях багато українських 
земель, враховуючи Східну Галичину, залиша-
лись приєднаними до Польщі. Політична, суспі-
льна, господарча та культурна ситуація на цих 
землях була складною. Влада, в тому числі і в 
медицині знаходилась в руках місцевої польсь-
кої галицької інтелігенції. В багатьох містах та 
селах в освіті, науці та культурі домінувала 
польська мова. 

Спеціалізована допомога з оториноларин-
гології на медичному факультеті Львівського 
університету проводилася в хірургічній клініці 
керованій професором Людвігом Ридиґером 
(саме він був ініціатором створення кафедри 
оториноларингології у Львові) з 1897 року, в так 
званих вушних палатах, якими керував Теофіл 
Залевський. Офіційно окрему кафедру оторино-
ларингології відкрито 1 вересня 1908 року. Пе-
ршим завідувачем кафедри став професор Ан-
тон Юраш (1847-1923), запрошений з Гайдель-
берґу (Німеччина). 

Професор Антон Юраш керував кафед-
рою від 1908 по 1919 рік. Він став першим про-
фесором оториноларингології у Львівському 
університеті, був деканом медичного факульте-
ту і ректором університету. Антон Юраш зали-
шив після себе понад 70 друкованих праць про 
фізіологію носа та інервацію його слизової обо-
лонки, фізіологію голосу та функцію m. 
cricoarythenoideus posterior. Він був одним з пе-
рших дослідників склероми, розробив теорію 
розвитку озени, першим застосував метод елек-
тролізу у лікуванні викривлень переділки носа. 
В 1919 році переїхав до Познаня, де організував 
кафедру і клініку Познаньського університету, 
якою керував до 1922 року. 

Другим завідувачем кафедри оторинола-
рингології у Львові був професор Теофіл Залєв-
ський (1872-1954). Керував нею з 1919 по 1945 
рік. В 1917 році Т. Залєвський отримав титул 
надзвичайного професора, в 1919 році став ди-
ректором клініки оториноларингології універси-
тету, а 1923 року отримав від президента Поль-
щі титул звичайного професора отоларингологі-
чної кафедри медичного факультету Львівсько-
го Університету. Керував цією кафедрою аж до 

дня вимушеного виїзду зі Львова в рамках опе-
рації «Вісла» 31 жовтня 1945 року. В травні 
1924 року професор Теофіл Залєвський органі-
зував перший отоларингологічний стаціонар 
ЛОР кафедри у Львівському університеті і був її 
директором. З ним працював проф. Антоній До-
бжанський, Віктор Янковський.  

Основними напрямками наукової діяльно-
сті в той час були: епідеміологія склероми, її клі-
ніка, а також діагностика і лікування мастоїдитів, 
термометрія зовнішнього слухового ходу, як ме-
тод діагностики захворювань середнього вуха. 

З 1946 по 1964 рік завідувачем кафедри 
був Сергій Васильович Михайловський. В бере-
зні 1946 року при клініці оториноларингології 
було організовано спеціальний відділ для ліку-
вання хворих на склерому. С.В. Михайловський 
організував і очолив Львівське відділення Нау-
кового Товариства Оториноларингологів. Він – 
автор 100 наукових праць (серед них – три мо-
нографії). Під його керівництвом захищено 11 
кандидатських і 2 докторські дисертації. Його 
праці присвячено питанням професійної патоло-
гії, удосконалення хірургічної ларингології, ви-
вченню патогенезу та способів боротьби зі 
склеромою. З ним працювали доценти Р.О. Ба-
риляк і доц. П.С. Кореньков. 

З 1964 по 1981 рік завідувачем кафедри 
був професор Роман Олександрович Бариляк. 
Він продовжив вивчати епідеміологію склероми 
у західній Україні. Разом з іншими науковцями 
кафедри оториноларингології (П. Кореньков, К. 
Кирилова, Н. Сахелашвілі) і мікробіології (доц. 
М. Музика, доц. М. Губіна, ас. С. Ходорівська) 
Роман Олександрович провів низку експедицій 
у вогнища склероми, досконало вивчив її епіде-
міологію, цитологію склеромної гранульоми. 
Праці Романа Олександровича та його учнів 
також присвячені: ендоскопії дихальних шляхів 
та іншим актуальним проблемам оториноларин-
гології. Опублікував 125 наукових праць, дві 
монографії, п’ять навчальних посібників. Підго-
тував 13 кандидатів медичних наук, 1 доктора 
медичних наук. 

Від 1981 до 2002 року кафедрою отори-
ноларингології завідував професор Олександр 
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Омелянович Кіцера. Займався ринологією, пе-
редусім ольфактологією, реконструктивною хі-
рургією носа та прилеглих ділянок обличчя та 
хірургічним лікуванням хвороб приносових па-
зух (разом з доцентом О.А.Борисовим), хірургі-
чною ЛОР-онкологією. Разом з учнями розроб-
ляв проблеми інгаляційного використання міне-
ральних вод місцевих родовищ, дослідження 
вестибулярного аналізатора, вибору трансплан-
татів в ринологічних операціях. Опублікував 
понад 250 друкованих праць, переважно з різ-
них проблем оториноларингології, а також з 
історії медицини, біоетики та медичної деонто-
логії, отримав 8 авторських свідоцтв та понад 20 
свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції. 

Від 2002 року кафедру оториноларинго-
логії Львівського національного медичного уні-
верситету ім. Данила Галицького очолює про-
фесор Мирослав Богданович Крук. Основні на-
прямки роботи: функція слухової труби та за-
хворювання, які виникають при її порушенні, 
хронічні хвороби вуха та їх лікування, алергічні 
захворювання ЛОР-органів. Автор понад 200 
наукових друкованих праць (в тому числі 3 на-
вчальних посібників), 30 раціоналізаторських 
пропозицій. Є дійсним членом Української ака-
демії наук, міжнародного інституту післядип-
ломної освіти ім. Ж. Портманна, міжнародного 
товариства отологів ім. А. Політцера, член пра-

вління Українського науково-медичного това-
риства оториноларингологів, Української асоці-
ації отіатрів, отонейрохірургів та отоневрологів. 

На сьогоднішній день під керівництвом 
Мирослава Богдановича на кафедрі працюють 
професор Кіцера О.О., доценти Бариляк Ю.Р. 
(основні напрямки наукової та практичної робо-
ти: діагностика та лікування онкологічних за-
хворювань гортані, горла та носа, функціональ-
на, пластична, реконструктивна хірургія та мік-
рохірургія верхніх дихальних шляхів, хірургія 
середнього вуха.) та Цимар А.В. (займається 
тонзилярною проблемою, особливо у дітей, 
впроваджує в практику сучасні методики ліку-
вання патології лімфаденоїдного кільця глот-
ки,), асистенти Кіцера О.О. (діагностика та ліку-
вання патології слухового та вестибулярного 
аналізатора, медична термінологія), Москалик 
О.Є. (займається проблемами функціональних 
розладів голосоутворення, післяопераційна реа-
білітація після мікрохірургії гортані), Пушка-
рьова В.М. (авдіологія, вестибулологія, патоло-
гія вуха), Крук М.М. (сучасна діагностика та 
профілактика хронічних негнійних середніх 
отитів), Бариляк А.Ю. (основні напрямки науко-
вої та практичної роботи: діагностика та ліку-
вання онкозахворювань ЛОР-органів, функціо-
нальна, реконструктивна хірургія та мікрохірур-
гія верхніх дихальних шляхів). 

 
© М.Б.Крук, О.О.Кіцера, Ю.Р.Бариляк, В.М.Пушкарьова, А.В.Цимар, А.Ю.Бариляк, Р.Б.Кочан, 2010 
 
 
 
 
 
 

Ю.В. МИТИН (КИЕВ, УКРАИНА) 

Н.М. ВОЛКОВИЧ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ НА УКРАИНЕ 
 

Н.М. Волкович – выдающийся отечест-
венный хирург, один из основателей оторино-
ларингологии на Украине – родился 9 декабря 
1858 года в г. Городня Черниговской губер-
нии. 

В 1882 году он окончил медицинский фа-
культет Университета Св. Владимира. Н.М. Во-
лкович был учеником В.А. Караваева и Ф.К. 
Борнгаупта. В 1889 году он защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора ме-
дицины «Риносклерома с клинической, патоло-
гоанатомической и бактериологической сторо-
ны». Работы Н.М. Волковича по склероме име-
ют большую научную и практическую ценность, 
и все последующие исследователи склеромы 
ссылаются на его труды, а возбудитель склеро-

мы – клебсиела склеромы – носит название па-
лочки Фриша-Волковича. 

С 1889 по 1903 год Н.М. Волкович, буду-
чи приват-доцентом, первым на Украине читает 
студентам медицинского факультета системати-
ческий курс оториноларингологии, объединив 
заболевания уха и верхних дыхательных путей. 
Курс был факультативным. В России такой курс 
в это время читает в Военно-медицинской ака-
демии академик Н.П. Симановский, но с 1893 
года – т.е. на 4 года позже Н.М. Волковича, од-
нако там курс был обязательным.  

В 1903 году Н.М. Волковичу поручают 
заведование большим хирургическим отделени-
ем в Киевской городской Александровской (Ок-
тябрьской – снова теперь Александровской) бо-
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льнице. Здесь он проработал 10 лет и приобрел 
огромный хирургический опыт. 

С 1903 по 1911 год Н.М. Волкович заве-
дует кафедрой госпитальной хирургии, а с 1911 
по 1923 – кафедрой факультетской хирургии. 

В 1903 году курс болезней уха, горла и 
носа, который Н.М. Волкович читал на протя-
жении 14 лет, он передает своему ученику про-
фессору Н.П. Трофимову. При нем курс стал 
обязательным и были организованы первая 
ЛОР-клиника и общество оториноларингологов. 

Н.М. Волкович является основателем Ки-
евского научного хирургического общества, он 
был его бессменным председателем на протя-
жении 20 лет. Им создана отечественная школа 
хирургов и ортопедов. 

С началом Первой мировой войны униве-
рситет Св. Владимира открыл на базе факульте-
тских клиник лазарет для раненых на 140 коек, 
который возглавил Н.М. Волкович. В то же вре-
мя он работал консультантом-хирургом на Юго-
западном фронте и в госпиталях тыла. 

Н.М. Волкович был ученым и хирургом 
исключительно широкого диапазона. Его науч-
ное наследие чрезвычайно многообразно и каса-
ется следующих проблем: поражение крупных 
сосудов конечностей и спонтанная гангрена; 
послеоперационные грыжи брюшной полости; 

ущемленные кишечные грыжи; хирургия щито-
видной железы; грыжи головного мозга; некроз 
легких; пузырно-влагалищные свищи; почечная 
хирургия; хронический аппендицит; желчека-
менная болезнь; туберкулез костей; переломы и 
вывихи; повреждения черепа и позвоночника. 
Основными направлениями его работ в отори-
ноларингологии были: риносклерома; рак гор-
тани и его оперативное лечение; остеопластиче-
ские операции на сосцевидных отростках и лоб-
ных пазухах; ринопластика; хирургическое ле-
чение хронических стенозов гортани и трахеи. 

Н.М. Волкович первый объединил на 
Украине отиатрию и ларингологию в единую 
клиническую дисциплину. Будучи хирургом 
широкого профиля, он одним из первых ввел в 
практику оториноларингологии хирургический 
метод лечения. 

Умер Н.М. Волкович 11 июля 1928 года и 
был похоронен на Байковом кладбище в г. Киеве. 

Н.М. Волкович родился, работал и про-
жил всю свою жизнь на Украине. Он пользовал-
ся широкой популярностью у всех слоев насе-
ления как внимательный врач, профессор, чест-
ный и хороший человек. Это был настоящий 
представитель украинской интеллигенции. 

Н.М. Волкович достоин того, чтобы по-
томки знали и помнили о нем. 

 
© Ю.В. Митин, 2010  
 
 
 
 
 

С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

М.Г. ПОГРЕБИНСКИЙ – ОРГАНИЗАТОР ПЕРВОГО ЛОР-ОТДЕЛЕНИЯ НА УКРАИНЕ 
 

Во второй половине XIX века в медицине 
происходит процесс дробления основных дис-
циплин и образование новых лечебных специ-
альностей. Сравнительно сложная и требующая 
определенных навыков техника исследования, 
лечения и оперирования вызвала потребность в 
выделении оториноларингологии в особую спе-
циальность.  

Оториноларингологии в Одессе повезло: в 
1876 году в Старой Городской Больнице откры-
вается первое ЛОР-отделение, которым заведует 
Моисей Григорьевич Погребинский. 

Моисей Григорьевич Погребинский ро-
дился в 1841г. в Одессе. Он был из купеческой 
семьи. Первоначальное образование будущий 
врач получил во второй Одесской гимназии, курс 
обучения которой окончил в 1859 г. После этого 
занимался на естественном (камерном) отделе-

нии в Ришельевском лицее. Не подвергаясь пере-
водному экзамену, в 1860 году он поступил в 
Петербургскую медико-хирургическую акаде-
мию, где и получил звание врача 31 декабря 1866 
года. В течение 2-х лет М.Г. Погребинский про-
должал посещать клиники профессоров Боткина, 
Эйхвальда и Баллинского. Затем он возвратился в 
Одессу и в течении года занимался частной прак-
тикой. После этого Моисей Григорьевич в Пе-
тербурге защищает диссертацию «К фармаколо-
гии спорыньи. Действие ее на молоко» и в 1870г. 
получает степень доктора медицины. 

В 1871г. М.Г. Погребинский окончатель-
но поселяется в Одессе и начинает работать в 
Одесской Городской больнице, где ему было 
поручено заведование холерным отделением. В 
1874 г. Советом врачей он единогласно избира-
ется штатным ординатором больницы. 
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 В 1875г. Одесская Городская Управа на-
правляет М.Г. Погребинского за границу на 
один год, для изучения горловых, носовых и 
ушных болезней. Он занимается в Вене под ру-
ководством ученых Шреттера, Штерка, Полит-
цера, а так же посещает университеты в Тюбин-
гене и Париже. Вернувшись из заграничной по-
ездки, М.Г.Погребинский первый в Одессе стал 
специализироваться по болезням уха, горла и 
носа, он создал при Старой Городской Больнице 
ЛОР-отделение и приемную для приходящих 
больных.  

В отделении производились все специ-
альные операции, был организован прием амбу-
латорных больных, число обращений которых 
ежегодно доходило до 11000-12000. 

Моисей Григорьевич Погребинский был 
высоконравственным, полным энергии и труда 
ученым и глубокознающим врачом. По оконча-
нии русско-турецкой войны, во время эпидемии 
холеры Моисей Григорьевич был назначен 
старшим врачом холерных бараков, причем от 
предложенного ему жалования отказался. Кроме 
того, во время военных событий (1877-1878 го-
да) он принимал деятельное участие в устройст-

ве школы сестер Красного Креста и заведовал 
этой школой 4 года; участвовал в организации 
Касперовской общины, где состоял врачом 4 
года. Много времени и труда уделял М.Г. По-
гребинский существующим в Одессе ученым 
обществам. Отметим, что Общество Одесских 
врачей было основано в 1849 году. Моисей Гри-
горьевич был товарищем председателя Общест-
ва Одесских врачей и был полезен на этом по-
прище как теоретик и практик. М.Г. Погребин-
ский обратил внимание Одесского общества на 
участь глухонемых, настаивая на необходимо-
сти устройства для них приюта и училища, на-
подобие учреждений, существующих в Запад-
ной Европе. ЛОР-отделением М.Г. Погребин-
ский заведовал до 1894 года. Постановлением 
Одесской Городской Думы от 13 марта 1895 
года ординатору Городской Больницы 
М.Г.Погребинскому была назначена пенсия, 
следуемая за 21 год службы.  

Моисей Григорьевич Погребинский умер 
16 августа 1899 года в Одессе на 58-ом году 
жизни. Лучшие годы своей жизни он отдал ра-
боте в Городской Больнице. Рано погасла жизнь 
выдающегося врача и честного человека. 

 
© С.М. Пухлик, 2010  
 
 
 
 
 

С.М. ПУХЛИК, В.Ю. ЛЮБЧАК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАРАЦЕНТЕЗА 
 

В 1649, Жан Риолан-младший случайно 
перфорировал барабанную перепонку пациента, 
после чего слух у последнего улучшился. Это 
произошло в результате случайной травмы ба-
рабанной перепонки, произошедшей во время 
процедуры чистки слухового прохода. В 17-ом и 
18-ом веках, несколько пионеров в области ме-
дицины (Томас Уиллис, Антонио Марио Валь-
сальва, Уильям Чеселден) провели эксперимен-
ты с целью установить роль барабанной пере-
понки в слуховом восприятии человека. В конце 
18 века, перфорация барабанной перепонки, на-
ряду с перфорацией катаракты, без разбора вы-
полнялась странствующими шарлатанами и 
"врачами" в Англии, Франции и Германии. Во 
многих случаях её даже проводили с целью воз-
вращения слуха и для исцеления глухонемых. 
Подобное «врачевание» продолжалось до тех 
пор, пока в 1800 г. Эстли Купер не сообщил о 
подтвержденном успешном опыте применения 
перфорации барабанной перепонки и не пере-

числил строгие показания к выполнению проце-
дуры. Он рекомендовал проведение данной ма-
нипуляции только при наличии обтурации в ев-
стахиевой трубе. Однако, в связи с негативными 
результатами от ранее беспорядочно выполняв-
шихся операций, парацентез приобрел дурную 
репутацию и на протяжении нескольких десяти-
летий попросту не выполнялся. Так было до тех 
пор, пока Герман Шварц (на тот период времени 
он являлся директором Королевской ЛОР кли-
ники в Галле) снова не ввел парацентез в повсе-
дневную отоларингологическую практику. Он 
опубликовал новаторский трактат о показаниях, 
значении и успешности этой операции. Врачи, 
взявшие эту операцию на вооружение, вскоре 
убедились в том, что регенераторная способ-
ность барабанной перепонки вела к быстрому 
закрытию искусственных перфораций, в связи с 
чем, многие пытались использовать различные 
методики для получения перманентных, неза-
крывающихся отверстий в барабанной перепон-
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ке. Для достижения этой цели Грубер пробовал 
применять резекцию половины барабанной пе-
репонки – однако, безуспешно. Другие пробова-
ли добиться незаращения перфорационного от-
верстия путем помещения в него инородных 
тел, таких, как струна, китовый ус, а также 
свинцовых проводов. В своем учебнике 1845 
года, Мартел Франк впервые описал использо-
вание своеобразной «прокладки» из золотой 
фольги. Политцер экспериментировал с жест-
ким резиновым кольцом, но позднее отказался 
от своих попыток по причине их неуспешности. 
Вольтолини создал полое открытое кольцо из 
золотой или алюминиевой фольги, которая 
должна крепиться на рукоятке молоточка. Арм-
стронг описал новые приемы терапии хрониче-

ского среднего секреторного отита, заключаю-
щуюся во вставке виниловой трубки в барабан-
ную перепонку. Термопарацентез был впервые 
проведен еще в 1867 году Voltolini, который 
выполнял эту операцию с помощью устройства 
гальванической коагуляции. По прошествии 
более чем 100 лет, японский врач Сайто вновь 
ввел термопарацентез в лечение нарушений 
проходимости вентиляции евстахиевой трубы.  

Парацентез, люверсные вставки и термо-
парацентез на сегодняшний день являются од-
ними из наиболее успешных и применяемых 
процедур из арсенала ЛОР-специалиста. Однако 
таковыми они являются и будут являться только 
тогда, когда проводятся надлежащим образом и 
по показаниям. 

 
© С.М. Пухлик, В.Ю. Любчак, 2010  
 
 
 
 
 

С.М. ПУХЛИК, О.В. ТИТАРЕНКО (ОДЕССА, УКРАИНА) 

90 ЛЕТ КАФЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ОДЕССКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

В 1920 году постановлением Совета про-
фессоров Одесского медицинского института 
организована кафедра оториноларингологии, и 
первым ее заведующим был избран доктор ме-
дицины Александр Митрофанович Пучковский.  

В 1922 году профессор А.М. Пучковский 
избирается заведующим кафедрой Киевского 
медицинского института. Заведующим кафед-
рой оториноларингологии Одесского медицин-
ского института был назначен доктор медицины 
Александр Исаакович Гешелин. В клинике вы-
полнялись операции при опухолях гипофиза, 
формировались искусственные пищеводы из 
кожи. 

Война и последующая оккупация Одессы 
приостановили нормальную жизнь клиники. 
Много преподавателей было мобилизовано в ар-
мию, некоторые эвакуировались в тыл страны. 
Профессор А.И. Гешелин руководил клиникой на 
протяжении 30 лет с 1922 до 1952 г. Он был че-
ловеком высокой культуры и энциклопедических 
знаний. Сотрудники кафедры много времени 
уделяли лечению отогенных внутричерепных 
осложнений, злокачественных опухолей ЛОР-
органов, осложненных инородных тел пищевода 
и дыхательных путей. Сотрудники клиники ра-
ботали как единый коллектив, заменяя и помогая 
друг другу. Из клиники вышло 3 профессора: 
С.Г. Боржим, О.Г. Калина и С.Ф. Летник. 

С февраля 1955 года по январь 1963 года 
кафедру возглавлял ученик А.М. Пучковского 
профессор Леонид Андреевич Зарицкий. Л.А. 
Зарицкий много сделал для дальнейшего разви-
тия оториноларингологии в Одессе. Он стал 
инициатором в становлении и усовершенство-
вании слуховосстановительных операций при 
хронических отитах и отосклерозе. Стали вы-
полняться расширенные оперативные вмеша-
тельства при онкологических заболеваниях.  

С 1965 года по 1990 годы кафедру воз-
главлял профессор Владимир Дмитриевич Дра-
гомирецкий, автор более 170 печатных работ. 
В.Д. Драгомирецким и его учениками создана 
школа криохирургии, подготовлено более 600 
криохирургов-оториноларингологов для многих 
городов Украины, стран СНГ и зарубежья. 

В 1990 году заведующим кафедрой ото-
риноларингологии избран доцент Геннадий Ми-
хайлович Пеньковский. За этот период кафедра 
широко внедрила методы лучевой диагностики 
злокачественных опухолей верхних дыхатель-
ных путей, хирургического и консервативного 
лечения ЛОР-онкологических больных. 

С 1996 года кафедрой заведовал профес-
сор Олег Валерьевич Дюмин, который разраба-
тывал проблемы криохирургических вмеша-
тельств на ЛОР-органах, эндоназальной рино-
хирургии, воспалительных заболеваний верхних 
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дыхательных путей и уха, профессиональной 
патологии. 

С 2002 года по настоящее время кафедрой 
возглавляет профессор Сергей Михайлович 
Пухлик. Под его руководством широко внедря-
ются методы диагностики и лечения аллергиче-
ских заболеваний верхних дыхательных путей и 
уха, методы эндоназальной хирургии и эндола-
рингеальных вмешательств при воспалительных 

и онкологических заболеваниях ЛОР-органов, 
микрохирургии при хронических гнойных сред-
них отитах и отосклерозе. 

На кафедре трудится 11 человек, из них 
один профессор (Пухлик С.М.), 4 доцента (док-
тор мед. наук Евчев Ф.Д., доктор мед. наук Пи-
онтковская М.Б., Титаренко О.В., Богданов 
К.Г.), три ассистента (Тагунова И.К., Черныше-
ва И.Э., Дедикова И.В.). 

 
© С.М. Пухлик, О.В. Титаренко, 2010  
 
 
 
 
 

И.К. ТАГУНОВА, С.М. ПУХЛИК, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

К  ИСТОРИИ  КРИОХИРУРГИИ В  ОДЕССЕ 
 

Впервые разработкой криохирургических 
методов и криохирургических аппаратов  на 
Украине начали заниматься в Одесском меди-
цинском институте и в Одесском институте хо-
лода. Первыми исследователями были профес-
сора В.А. Наер, В.Д. Драгомирецкий, доценты 
А.В.Кабанов, В.В. Ларин. Первый автономный 
азотный оториноларингологический криоаппа-
рат КАО-01 был применен в эксперименте в 
1968 году, а через 2 года усовершенствованный 
аппарат КАО-02 был внедрен к клиническую 
практику. Отработка методики криодеструкции 
миндалин и носовых раковин проводилась В.Д. 
Драгомирецким и О.В. Дюминым в апреле 1968 
года на животных, и в 1971 году на доброволь-
цах, страдающих хроническим тонзиллитом.  

Полученные экспериментальные резуль-
таты показали, что при воздействии глубоким 
холодом происходит некроз лимфоидной ткани 
с последующей эпителизацией раневой поверх-
ности без образования грубых рубцов. Общее 
состояние лиц, подвергшихся эксперименталь-
ным испытаниям, оставалось хорошим на всем 
протяжении эксперимента. Было отмечено, что 

после криовоздействия происходило полное 
восстановление слизистой оболочки, в отличие 
от других способов хирургического вмешатель-
ства. До настоящего времени на кафедре отори-
ноларингологии и ЛОР-кабинетах поликлиник  
города Одессы проводятся криооперации по-
поводу различных заболеваний ЛОР-органов. 
Особое внимание уделяется усовершенствова-
нию  криовоздействия при доброкачественых и 
злокачественных опухолях на миндалинах, мяг-
ком небе, ретромалярной области, боковой и 
задней стенке глотки. При локализации опухоли 
в области корня языка, используется крионако-
нечник для язычной миндалины. Опробованы в 
эксперименте и применены прокладки, защи-
щающие окружающие ткани, обладающие вы-
сокой теплопроводностью и гидрофобностью. 
Разрабатываются и совершенствуются методы 
контроля глубины промерзания ткани. 

Метод перспективен, продолжает разви-
ваться и совершенствоваться. Школа криохи-
рургов, созданная профессором В.Д. Драгоми-
рецким, находит все новых и новых  последова-
телей. 

 
© И.К. Тагунова, С.М. Пухлик, А.В. Андреев, 2010  
 
 
 

Г.Г.ФЕЛДІЙ, П.Г.ФЕЛДІЙ (М.МУКАЧЕВО) 

ІВАН СЕМЕНОВИЧ ОРЛАЙ – ВЧЕНИЙ-ХІРУРГ,  
ЗАСНОВНИК НАУКОВОЇ ФІТОТЕРАПІЇ ПРИ ЛОР-ХВОРОБАХ (1771-1829) 

 

Серед великої когорти вчених-хірургів 
Росії кінця XVIII і початку XIX століть 
І.С.Орлай відомий не тільки як віртуозний хі-

рург, особистий гоф-хірург російських імпера-
торів, редактор хірургічних журналів, вчений 
секретар Медичної колегії, але, і як засновник 
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наукової фітотерапії при хворобах вуха, горла і 
носа. 

Народився І.С. Орлай в 1771 році в с. 
Н.Давидково неподалік Мукачева в сім'ї свяще-
ника. Початкову освіту здобував у народній 
школі Мукачева і Ужгорода, а в 1779 хлопчика 
переводять до Ужгородського народного учи-
лища з латинською мовою навчання. В 1782-
1785 навчається в Ужгородській гімназії, а далі 
в гімназії у Великому Вародині і Великому Ко-
рої (зараз територія Румунії) угорською та німе-
цькою мовами.  

Після закінчення гімназії, добре володію-
чи п’ятьма мовами, він поступає в 1786 до 
Львівського університету, що був єдиним на-
вчальним закладом Австрійської імперії, де 
І.С.Орлай, який вважав себе карпатським руси-
ном, міг здобути освіту російською мовою. Він 
навчається на філософському факультеті, вивчає 
старогрецьку та староєврейську мови, маючи на 
меті стати священиком. Вступає в орден піарис-
тів. Під час навчання захоплюється природни-
чими науками, ботанікою, мінерологією, мате-
матикою, астрономією, слухає курс лекцій у 
Пештському університеті.  

В 1790 році працює викладачем філософії 
у гімназіях В.Вародин і В.Карой. Відчуваючи 
свої творчі сили і можливості, І.С. Орлай пробує 
влаштуватись викладачем філософії в Пештсь-
кому університеті. Отримує відмову у ректора, в 
зв’язку з тим, що “він є руський”(русин), а на 
роботу викладача можуть претендувати тільки 
німці та угорці. Збентежений і обурений 
І.С.Орлай імпульсивно приймає рішення негай-
но їхати до Росії. Так, в 1791р. не маючи там ні 
рідних і знайомих, ані коштів до існування, він 
опинився в С-Петербурзі, де поступає до меди-
ко-хірургічного училища, де трьохрічне навчан-
ня закінчує за 2 роки в 1783р. і працює в різних 
медичних установах міста лікарем-хірургом. З 
1896р. він гоф-хірург імператора Павла I. Свої 
хірургічні навики вдосконалює в клініках Пешта 
і Відня. В 1806 на основі власних спостережень 

і робіт на латині пише роботу “Лікувальні влас-
тивості природи”, де науково обґрунтовує фіто-
терапевтичні методи лікування різних хвороб, в 
тому числі верхніх дихальних шляхів. В тому ж 
році в Дерптському університеті йому присвоє-
но звання доктора медицини. Його запрошують 
в Медичну колегію С-Петербургу на посаду вче-
ного секретаря, де він засновує “Всеобщий жур-
нал врачебной науки”. В цей період він стає 
гоф-хірургом імператора Олександра I. І.С. Ор-
лай перекладає з інших мов на латинь наукові 
роботи і узагальнює книгою ”Медико-хірургічні 
дослідження в Російській імперії”. В 1810 за 
проханням Олександра I змінює австрійське 
громадянство на російське, працює генеральним 
хірургом поштового відомства Росії, генераль-
ного сухопутного шпиталю, де під час війни 
1812р. в генеральському чині багато оперує. 
Його обирають почесним доктором Кенізберсь-
кого, Ерланського, Ієнського університетів. Ве-
де переписку з Гете щодо ботаніки та фітотера-
пії. Холодний клімат Росії підриває здоров’я І.С. 
Орлая, в 1817 він подає у відставку з усіх посад 
і, 4 роки подорожує Україною. В Ніжині він стає 
директором гімназії, де стає згодом реформато-
ром-педагогом і до медицини не повертається. В 
1821-1826 в Ніжинській гімназії вчився М. Го-
голь, в якому І.С.Орлай помітив письменниць-
кий хист і всіляко його підтримував, зацікавив 
його ботанікою. Згодом М.Гоголь згадує свого 
наставника дуже тепло і щиро в своїх творах. Як 
історіограф І.С. Орлай відомий роботами, на які 
спирався Карамзін при написанні історії Росій-
ської держави. Роботами І.С.Орлая “История о 
Карпато-Русах илио переселении росиян в Кар-
патские горы и приключения с ними случивши-
еся”(1804), “ О Юго-Западной Руси”(1826) ціка-
вився І. Франко. Він відмітив, що з закарпатців, 
які жили в Росії, найбільш помітний слід зали-
шив І.С. Орлай в науці, освіті, культурі, і який 
гідно представив Закарпаття Російській громад-
ськості того часу. Помер І.С. Орлай в 1829 р. в 
Одесі, де і похований. 

 
© Г.Г.Фелдій, П.Г.Фелдій, 2010 
 
 
 
 

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

ІСТОРІЯ РОЗВИТУ КЛІНІКИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ 

 

Не зважаючи на те, що оториноларинго-
логія як самостійною дисципліна розвивалася 

тільки з 20-х років минулого століття, в м. Києві 
уже з лютого 1894 року, на базі амбулаторного 
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“бараку” першої єврейської лікарні, теперішньої 
Київської обласної клінічної лікарні, було від-
крито оториноларингологічний кабінет.  

Лікар Г.Ю. Добрий був першим оторино-
ларингологом в цій лікарні. В 1900-1912 роках 
тут працювали лікарі М.Є. Харшак та М.І. Раби-
нович. За період з 1894 по 1912 рр. було прийн-
ято 16459 хворих. 

У 1947 р., відразу після війни, в Київській 
обласній клінічній лікарні було організоване 
відділення оториноларингології, Його створен-
ню активно сприяв відомий вчений, член-
кореспондент Академії наук, проф. О.С. Коло-
мійченко, який до 1964 року керував кафедрою 
оториноларингологої Київського інституту удо-
сконалення лікарів (тепер Національна академія 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика).  

З часу створення, відділенням завідували 
Гамалія М.О., Богомолець Н.Д., Бровко Т.Є., 
Оглобленський Б.С., Гончаренко Н.С., Тетянко 
Л.К., Новикова Р.К., Горбунов Е.М., Момот 
О.Д., Шустерман А.О., Апполонова Г.В., Пуде-
нко В.П., Павловська Т.В., Скорик А.А., Савчук 
Л.В. З 1996р. відділенням завідує Заслужений 
лікар України, к.м.н., доцент Шкоба Я.В.  

Відділення є основною базою ЛОР-
кафедри Національної академії післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика, яка була заснована 1922 
році. Очолив кафедру проф. С.Є. Ставракі (І876-
1936) – учень професора М.М. Волковича, який 
в 1932 р. перейшов на посаду професора до Ки-
ївського медичного стоматологічного інституту. 
З 1932 року кафедру очолив професор М.Я. Ха-
ршак. Професором Харшаком М.Я. вперше в 
Україні були розроблені і впроваджені методики 
лікування раку гортані, зокрема, повне та част-
кове видалення гортані (1933). У 1944 році заві-
дувачем кафедри став О.С. Коломійченко, який 
керував нею до 1964 року. 

Клініка була методичним центром підго-
товки фахівців для всього колишнього СРСР. 
Вінцем діяльності О. С. Коломійченка було ство-
рення Київського науково-дослідного інституту 
отоларингології, який тепер носить його ім'я.  

З 1964 року завідувачем кафедри обрано 
професора С.І. Мостового, під керівництвом 
якого у співавторстві із співробітниками (Р.А. 
Абизовим, К.Д. Марченко, О.Д. Момотом, А.А. 
Лайко) видано посібники та монографії, що ма-
ли суттєве значення для поліпшення педагогіч-
ного процесу, підвищення рівня знань лікарів-
отоларингологів.     

З 1975 по 1991 рік кафедрою завідувала 
професор О.А. Євдощенко, яка продовжила тра-
диції київської школи отоларингологів. Профе-
сор О.А. Євдощенко зробила значний внесок у 
вивчення клінічних форм ГСЛТБ у дітей. 

Нею запропоновано спосіб хірургічної 
пластики трахеї при хронічних стенозах, розро-
блені нові методики діагностики та лікування 
латентних отоантритів, впроваджено щадний 
дренажний метод лікування хворих на гострий і 
хронічний гайморит, запропоновані нові спосо-
би слухополіпшуючих операцій при хронічному 
гнійному середньому отиті. 

 У 1991 році завідувачем кафедри був об-
раний Заслужений діяч вищої школи професор 
Б. Г. Іськів, автор навчального посібника з меа-
тотимпанопластики.  

Під керівництвом професора Б.Г. Іськіва у 
клініці впроваджено новий напрямок отохірургії 
– меатотимпанопластика, розроблено різні її 
варіанти.  

З 2003 року кафедрою завідує Заслужений 
діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Р. 
А. Абизов, автор єдиного на теренах СНД під-
ручника з онкооториноларингології. Під його 
керівництвом продовжуються започатковані 
раніше напрямки роботи кафедри, зокрема зна-
чна увага приділяється розробці та удоскона-
ленню методів лікування ЛОР-онкологічної па-
тології, вперше вивчено перспективи застосу-
вання електрозварювальних технологій в онкоо-
ториноларингології.  

Продовжуються також наукові дослі-
дження проблеми хронічного середнього отиту 
та його ускладнень. Професором В. О. Шкорбо-
туном, успішно виконуються найскладніші слу-
хополіпшуючі операції, кохлеарна імплантація. 

В 1966 році, вперше в Україні, в Київській 
обласній лікарні відкрито онкооториноларинго-
логічне відділення, в якому працювали такі ві-
домі вчені як член-кореспондент Академії наук, 
проф. О.С. Коломійченко, професори С.І. Мос-
товий, д.м.н., доцент А.Л. Макуха, доц. М.Л. 
Саноцький.  

В клініці на високому рівні надається до-
помога хворим з вадами слуху, проводиться 
слухопротезування. Очолює цю роботу к.м.н., 
лікар вищої категорії Т.М. Голубок-Абизова.  
В наш час у клініці оториноларингології КЗКОР 
КОКЛ надається висококваліфікована спеціалі-
зована допомога населенню області, проводить-
ся наукова та викладацька робота. 

 
© Я.В. Шкоба, Р.А. Абизов, Т.М. Голубок-Абизова, 2010  
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ 
ТА АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ 

ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 
 

И. АБАБИЙ, А.САНДУЛ, В. OСМАН, Б. КИРТОАКЭ, Л. ГУЦУЛЯК  
(КИШИНЕВ, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА) 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛИПОЗА ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК 
 

Абстракт: Полипы гортани – опухолепо-
добные доброкачественные образования горта-
ни воспалительного происхождения которые не 
являются результатом клеточной пролиферации. 
Их возникновение связано с микрососудистыми 
повреждениями поверхностной собственной 
мембраны. Полипы гортани различаются разно-
образием форм, размеров и полиморфизмом 
гистологических структур. Полипы голосовых 
связок обычно выявляются в средней и перед-
ней трети, так называемые пери- и паракомису-
ральные полипы. 

Цель работы: проведения анализа забо-
леваемости доброкачественными образованиями 
гортани и оценки результатов микрохирургиче-
ского лечения пациентов с помощью «холодных 
инструментов» и лазером CO2. Длительность 
исследования составлял 5 лет.  

Материалы и методы: В данной работе 
обработаны 108 клинических случаев пациентов 
с полипозом гортани, госпитализированные и 
прооперированные – «холодными инструмента-
ми» и лазером CO2.  

Результаты: Выявилось, что самыми час-
тыми доброкачественными заболеваниями гор-
тани являются полипы, диагносцированые у 108 
пациентов из общих 248 пациентов. Это заболе-
вание встречается статистически значительно 
чаще у мужчин (51,6%), по – сравнению с жен-
щинами (35,5%; P<0,05). Средний возраст паци-
ентов составил 42,73±1,1 лет. Пациенты жен-
ского пола статистически значительно старше 
(45,64±1,7 лет), по сравнению с мужчинами 
(40,73±1,4 лет; P<0,05). У 15 (13,8%) больных из 
общего числа пациентов профессия связана с 
нагрузкой на голосовой аппарат, у 6 (5,6 %) 
больных профессия связана с действием вред-
ных факторов, и 87 (80,6%) составляли пациен-
ты других профессий. Около 1/4 (26,9%) поли-
пов ГС представляли образования на ножке и 79 

(73,1%) на широком основании. У 18 (16,7%) 
больных выявились образования малых разме-
ров, 82 (75,9%) – средних и у 8 (7,4%) больных - 
больших размеров. У 16 (14,8%) больных лока-
лизация полипов ГС являлась комисуральной, у 
62 (57,4%) больных передняя треть ГС и у 30 
(27,8%) больных – средняя треть ГС. Односто-
ронняя локализация выявилось у 94 (87,0%) 
больных и двусторонняя – у 14 (13,0%) боль-
ных. В 28 (25,9%) случаев первичные жалобы 
выявились после голосовой нагрузки, в 2 (1,9%) 
– после переохлаждения, в 3 (2,8%) – после 
вдыхания раздражающих веществ, в 1 (0,9%) – 
после хирургического вмешательства и в 74 
(68,5%) случаев – причина не выявлена. 

В среднем, из общего числа изучаемых 
больных с полипами ГС, период госпитализации 
составлял 6,31±0,3 дней (от 1 до 17 дней). В 
пределах 1-7 дней были госпитализированы 2/3 
– 81 (75,0%) больных, от 8-10 дней – 19 (17,6%) 
больных и больше 10 дней – 8 (7,4%) больных. 

Необходимо отметить факторы риска у 
больных с полипами ГС. Так 5 (8,5%) больных 
из 59 опрошенных использовали алкоголь , 16 
(26,2%) из 61 – курили во время лечения и 7 
(87,5%) из 8 курили в прошлом.  

Хирургическое лечение  
Во время резекции полипа часть эпителия 

ГС сохранялся для улучшения эпителизации 
послеоперационной раны. Образования на ши-
роком основании удаляются также как субэпи-
телиальные кисты. Образования на ножке под-
лежат удалению через ретракцию и надрез.  

После оценки результатов установили 
что, у пациентов для лечение которых исполь-
зовался метод «холодной хирургии» эпителиза-
ция ГС в послеоперационном периоде проходи-
ла быстрее, по сравнению с пациентами для ле-
чение которых использовалась лазерCO2 хирур-
гия. 

 
© И. Абабий, А.Сандул, В. Oсман, Б. Киртоакэ, Л. Гуцуляк, 2010  
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Х.Т. АБДУЛКЕРИМОВ (ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ) 

  ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ  НОВООБРАЗОВАНИЙ  ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 

 
Несмотря на внедрение прогрессивных 

технологий в медицине, хирургическое лечение 
новообразований основания черепа (юношеская 
ангиофиброма) остается чрезвычайно сложной и 
актуальной проблемой в оториноларингологии. 
Это обусловлено особенностями строения ЛОР-
органов, глубоким распространением опухоли, 
возможным массивным кровотечением при уда-
лении опухоли.  

Под нашим наблюдением находились 36 
пациентов  с юношеской ангиофибромой  осно-
вания черепа (ЮАОЧ), которая была гистологи-

чески верифицирована во всех случаях.  Возраст 
больных составлял от 8 до 20 лет. При поступле-
нии все пациенты предъявляли типичные жало-
бы. В клинике, кроме общеклинических  освиде-
тельствований,  всем больным выполнялись лу-
чевые исследования: компьютерная томография 
(КТ) с 3D и VRT – реконструкцией, магнитно-
резонансная томография (МРТ).   На основании 
результатов, определяли локализацию опухоли, 
характер роста, стадию развития, степень разру-
шения костного скелета, тип (форму)  и источник 
кровоснабжения опухоли (табл. 1).   

 
Состав больных по количеству и по типам локализации 

Нозология Тип локализации Кол-во Возраст 
Птериго-максилларный тип 12 
Сфеноэтмоидальный тип 9 
Базальная локализация 6 
Интракраниальное  распространение 4 

Юношеская     
ангиофиброма  
основания 
черепа Не установленный тип локализации (опухоль одинаково  

распространялась во все отделы основания черепа и  
крылонебную ямку) 

5 

ИТОГО 36 

от 8 до 
20 лет 

 
По результатам морфологических иссле-

дований было выявлено: 
- мелкососудистая форма  ЮАОЧ у  9-ти 

пациентов; 
- крупнососудистая форма  АОЧ у 11-и 

лиц; 
- смешанная форма опухоли   у 16-и боль-

ных.  
Благодаря использованию микроскопа, 

эндоскопов и совершенных инструментов, 
включая радиоволновые хирургические аппара-
ты, алмазные фрезы, и др., мы отказались от 
классических подходов удаления с «лицевыми 
разрезами». Вмешательство производилось под 
интубационным наркозом с  предварительной 
эндоваскулярной окклюзией кровоснабжающего 
опухоль сосуда или временной окклюзией на-
ружной сонной артерии на стороне наибольшего 
поражения.  Опухоль удаляли  с применением 
транс-верхнечелюстно-щечного подхода, соче-
тающего положительные моменты операции 
Мура и Денкера. Разрез мягких тканей осущест-
влялся под губой с применением высокочастот-
ного хирургического аппарата с эффектом ради-
оволны «Фотек Е80М»  (Россия, Еактеринбург). 
Путем фрезирования, вскрывалась в/ч пазуха с 

удалением передней и медиальной стенок, так-
же резецировался лобный отросток верхней че-
люсти и носовая кость. После этого, для подхо-
да непосредственно к опухоли, радионожом ра-
ссекалась слизистая латеральной стенки полос-
ти носа. После удаления опухоли, кровоточащие 
участки на раневой поверхности подвергались 
аргонусиленной коагуляции с применением ар-
гоноплазменного аппарата «Фотек ЕА141» 
(Россия, Еактеринбург). Перед тампонадой, 
производили эндовидеоскопический осмотр по-
слеоперационной полости с целью визуализации 
возможных остатков фрагментов опухоли. Зака-
нчивали операцию обычной передней тампона-
дой носа. 

Результаты. Все пациенты выписаны до-
мой в удовлетворительном состоянии, рецидивы 
опухоли у 3-х больных, летальных исходов не 
было. Сроки наблюдения более 7-ми лет.  

Заключение: Использование современ-
ных диагностических исследований, примене-
ние прогрессивных медицинских технологий, а 
также  рационализация техники удаления опу-
холи и послеоперационного ведения, приводит к  
улучшению результатов хирургического лече-
ния и уменьшению рецидивов. 

 
© Х.Т. Абдулкеримов, 2010  
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Р.А. АБИЗОВ, Н.В. БОЖКО, Л.В. САВЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОЇ 
ЛАРИНГЕКТОМІЇ 

 

Злоякісні новоутворення верхніх дихаль-
них шляхів являють собою досить поширену 
патологію, яка охоплює 7,5 – 8% від усієї онко-
логічної захворюваності. Серед них перше місце 
(50-70%) посідає рак гортані. Провідне місце у 
комплексному лікуванні таких хворих посідає 
хірургічне втручання. Постійний пошук більш 
ефективних хірургічних способів оперативного 
лікування призвів до широкого використання 
фізичних факторів термічного впливу (електро-
коагуляція, ультразвук, лазер). Але, незважаючи 
на їх високу ефективність, вони мають суттєві 
недоліки: ці інструменти генерують надто вели-
ку кількість тепла, що може призвести до неба-
жаного ефекту – пошкодження навколишніх 
тканин. 

Електротермоадгезія – новий метод без-
кровного розділення та сполучення тканин. В 
основі роботи зварювального апарата лежить 
механізм протеїн – асоційованої електротерміч-
ної адгезії тканин. При температурі 40 - 55 0С 
білки тканин – глобуліни втрачають свою гло-
булярну структуру, тим самим ніби розмоту-
ються і, як наслідок, склеюються. Це є профіла-
ктикою виникнення кровотечі при розтинанні 
тканин і завдяки абсолютній біологічній інерт-
ності повністю відповідає принципам сучасної 
оперативної техніки. 

Обстежено 118 хворих на рак гортані ІІI - 
IV стадій, які з 2005-го по 2009 рік знаходилися 
на стаціонарному лікуванні в ЛОР-онкологічній 
клініці НМАПО імені П. Л. Шупика на базі Ки-
ївської обласної клінічної лікарні та підлягали 
радикальному хірургічному втручанню. Пацієн-
ти були поділені на дві групи: контрольна (57 
хворих) - операція за традиційною методикою; 
основна (61 хворих) - операція з використанням 
електрозварювання. Пацієнти контрольної та 
досліджувальної груп за віком, статтю, локалі-
зацією, стадією та морфологічною характерис-
тикою пухлини, а також характером та об’ємом 

операції статистично не відрізнялись. Хворі під-
лягали спостереженню у віддаленому періоді 
(до 3 років): досліджували показники летально-
сті, наявність рецидивів та метастазів.  

Після проведеного оперативного лікуван-
ня летальність до року від основного захворю-
вання загалом становила 5 %. У основній та ко-
нтрольній групах даний показник однаковий і 
дорівнює 2,5 %. При чому, відносно всередині 
груп: летальність при використанні електротер-
моадгезії складає 4,9%, а при традиційному хі-
рургічному втручанні 5,2%. Слід зауважити, що 
у одного хворого (0,8%) з основної групи при-
чиною смерті було не основне захворювання, а 
гостра недостатність коронарного кровообігу – 
інфаркт міокарда. Частота виникнення рецидиву 
захворювання за трирічний період достовірно 
більше у пацієнтів з контрольної групи (4,2%) в 
1,7 рази, ніж у хворих з основної групи (2,5%). 
Появу регіональних метастазів при використан-
ні електрозварювання констатовано у 4,2%, а 
при традиційному хірургічному лікуванні – 
3,4%, що на 0,8% менше (різниця не є достовір-
ною – р>0,05). Відносно розподілу в середині 
груп: в контрольній частота метастазування 
складає 7%, в основній – 8,2%. 

Так, доведено, що метод хірургічного 
втручання (традиційний чи електрозварювання), 
який обрано для лікування хворих на рак горта-
ні не вливає на летальність (до 1-го та 3-х років). 
При застосуванні електрозварювання частота 
виникнення рецидиву захворювання достовірно 
менше в 1,7 рази, ніж у хворих, які прооперовані 
за традиційною методикою. Достовірної різниці 
у показниках регіонального метастазування між 
дослідними групами не встановлено. Враховую-
чи результати проведених досліджень, можна 
зробити висновок, що ларингектомія із застосу-
ванням методу електротермоадгезії є радикаль-
ним й абластичним хірургічним втручанням. 

 
© Р.А. Абизов, Н.В. Божко, Л.В. Савчук, 2010  
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Р.А. АБИЗОВ, Т.М. ГОЛУБОК-АБИЗОВА, В.Р. АБИЗОВ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРОРАЛЬНИХ ЦЕФАЛОСПОРИНІВ ІІІ 
ПОКОЛІННЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ ТА ЗАГОСТРЕНЬ 

ХРОНІЧНИХ ФАРИНГІТІВ 
 

Гостре запалення слизової оболонки глот-
ки, як ізольоване, так і в комбінації з запальни-
ми процесами верхніх дихальних шляхів, є од-
ним з проявів гострих респіраторних інфекцій 
на тлі переохолодження та дії інших негативних 
чинників. Більшість хворих з цією патологією 
не ставляться серйозно до свого захворювання, 
особливо на початку хвороби, коли відсутні тя-
жкі ускладнення, що можуть виникнути (брон-
хопневмонія, пневмонія, гострий середній отит). 

Проведення антибіотикотерапії таким па-
цієнтам в амбулаторних умовах вимагає своєча-
сного застосування раціонального препарату 
широкого спектру дії, без очікування результа-
тів мікробіологічного дослідження. При виборі 
антибіотика для емпіричної терапії необхідно 
віддавати перевагу препаратам, що є високо-
ефективними у відношенні можливих збудників, 
створюють терапевтичні концентрації в ткани-
нах і рідинах ЛОР-органів та органів дихання з 
мінімальним ризиком індукції резистентності 
(В.В. Березнюк, 2009). 

Призначення антибактеріального препа-
рату ґрунтується на знанні бактеріального спек-
тру збудників, що найчастіше викликають конк-
ретну патологію (Л.С. Страчунський, Е.І. Кама-
нін, 1998; Р.А. Абизов, Т.М. Голубок-Абизова, 
2009; Д.А. Зинченко, 2009). Згідно з результата-
ми різних досліджень, найбільш частими збуд-
никами запалення слизової оболонки глотки є 
стрептококи групи А, S. pneumoniae, S. aureus С, 
G (I.P. Sanford, 1997). 

На амбулаторному етапі лікування при 
неускладнених формах інфекцій легкого та се-
реднього ступеня тяжкості, пероральні лікарські 
форми мають перевагу перед парентеральними 
(ВООЗ, 2008).  

Важливим аспектом при виборі препарату 
є його використання один раз на добу (максима-
льна комплаєнтність лікарського засобу), оскі-
льки заклопотаний та неуважний, в своїй біль-
шості, пацієнт часто забуває про необхідність 
повторного вживання ліків. 

 Враховуючи вищезазначене та з огляду 
на широкий спектр дії, обумовлений пригнічен-
ням процесів синтезу клітинної мембрани ши-
рокого спектру збудників (грампозитивних та 
грамнегативних), резистентність до дії β-
лактамаз, високу біодоступність (60%), швидке 
досягнення терапевтичної концентрації в орга-

нах-мішенях та збереження її протягом 24 го-
дин, для лікування хворих на гострий та загост-
рення хронічного фарингіту, нами був обраний 
пероральний антибіотик групи цефалоспоринів 
ІІІ покоління - Лопракс (цефіксим).  

Під нашим спостереженням протягом 
трьох років знаходилися 148 хворих з гострим 
та загостренням хронічного фарингітом  у віці 
28-72 років, 86 жінок та 62 чоловіка. У 82-х па-
цієнтів спостерігалася супутня патологія (цук-
ровий діабет І та ІІ типів, хронічні бронхіти, 
емфізема, хронічні тонзиліти, хронічні отити). 

Лопракс призначався в дозі 400 мг – 1 
таблетка один раз на добу (головним чином, 
вранці) 5-7 діб в залежності від перебігу захво-
рювання. 

В якості місцевого лікування застосову-
вались полоскання розчинами шалфею, звіро-
бою, ромашки та рослинний антисептик з про-
тизапальною дією Тонзігол у вигляді льодяників 
для розсмоктування. До складу фітопрепарату 
Тонзігол входять: солодка гола (Glycyrriza 
glabra), що стимулює активність війчастого епі-
телію слизової оболонки, евкаліпт (Eucalyptus 
essence), стручковий перець (Capsicum annum), 
які проявляють антисептичний та знеболюючий 
ефекти. Тонзігол хворі приймали 3-4 рази на 
добу, по 2 льодяника після їжі.  

Було встановлено, що призначене ліку-
вання позитивно оцінювалися хворими: посту-
пово зникав дискомфорт при ковтанні, підкаш-
лювання, відчуття сухості та подразнення в гор-
лі. У мазках - відбитках зі слизової оболонки 
глотки спостерігалося зниження кількості клі-
тин плоского епітелію та збільшення числа сег-
ментно-ядерних лейкоцитів. 

Застосування комбінації Лопраксу та Тон-
зіголу в комплексному лікуванні гострих та за-
гострень хронічних фарингітів забезпечило м'я-
кий перебіг захворювання, що не перевищував 
5-7 діб, не були встановлені будь-які усклад-
нення з боку верхніх та нижніх дихальних шля-
хів, серцево-судинної системи, відсутні ознаки 
загострення супутньої патології, не зафіксовано 
жодної алергічної реакції, як на цефіксим, так і 
на Тонзігол. 

Таким чином, наш трирічний досвід за-
стосування запропонованої схеми комплексної 
антибіотико- та фітотерапії, довів ефективність і 
доцільність використання перорального цефало-
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спорину ІІІ покоління Лопраксу з рослинним 
антисептиком Тонзіголом в амбулаторній прак-

тиці для лікування гострих і загострень хроніч-
них запалень слизової оболонки глотки. 

 
© Р.А. Абизов, Т.М. Голубок-Абизова, В.Р. Абизов, 2010  
 

 
 

Р.А. АБИЗОВ, О.Ю. РОМАСЬ, Я.В. ШКОБА, Т.М. ГОЛУБОК-АБИЗОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДИСФОНІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 
 

Проблемі функціональних порушень голо-
су приділяється досить велика увага дослідників, 
але нажаль спостерігається поширення цієї пато-
логії, особливо серед осіб голосомовних профе-
сій, що пов'язано зі збільшенням стресових нава-
нтажень, екологічно несприятливими умовами та 
із складністю патогенезу голосових розладів. Ко-
ло цих пацієнтів охоплює не тільки професійних 
акторів, співаків, дикторів радіо та телебачення, 
але й інших фахівців: викладачів, бізнесменів, 
працівників сервісу. Тому, підтримка в нормаль-
ному стані голосової системи є важливим за-
вданням, як фоніатрії так і фонопедії. 

Метою нашої роботи було покращення 
акустичних параметрів голосу у хворих з функ-
ціональними розладами голосової функції. 

Під нашим наглядом знаходилось 23 хво-
рих з діагнозом гіпотонусна дисфонія віком від 
35 до 70 років, (14 жінок та 9 чоловіків), які 
проходили  обстеження та стаціонарне лікуван-
ня в ЛОР клініці НМАПО. Основними скаргами 
хворих були: захриплість, зменшення сили го-
лосу, швидка втомлюваність голосу. 

Для об'єктивізації результатів обстеження 
та лікування пацієнтам проводили ларингоско-
пію, комп'ютерне відіоларингостробоскопічне 
обстеження (КВЛСО) та спектральний аналіз 
голосу. 

При проведенні КВЛСО спостерігалися 
наступні дефекти рухливості голосових складок: 
а) неодночасний рух, коли одна голосова склад-
ка починає рухатися раніше, ніж інша; голосова 
щілина повністю не закривається, має вигляд 
смужки, як наслідок, утруднюється фонація; б) 
нерівномірний рух, коли голосові складки про-
ходять різну відстань при фонації; в) поєднання 
нерівномірних рухів ділянки голосової складки 
з неодночасними, тобто коливання спочатку 
охоплювали передню, а потім задню ділянку 
голосової складки.  

Пацієнти були поділені на дві групи: І 
група – дослідна, складалася з 12 хворих, ІІ гру-
па – контрольна, включала 11 осіб. 

Всі хворі отримували медикаментозну те-
рапію (пантоксин, рідкий екстракт елеутероко-
ку, адаптол, седуксен, екстракт алое, вітамінні 
комплекси), фізіотерапевтичні процедури (віб-
раційний масаж, електрофорез 5 % розчину ка-
лію йоду на ділянку шиї в проекції верхніх гор-
танних нервів), масаж шиї, курс фонопедичних 
корекційно-реабілітаційних заходів. Хворим 
призначалися вправи на активізацію нервово-
м'язевого апарату гортані, на розвиток мовлене-
вого дихання, слухове сприйняття, ортофонічні 
та функціональні вправи з розвитку сили, висо-
ти, тембру голосу, автоматизації отриманих на-
виків фонації у спонтанному мовленні. 

Для підвищення ефективності застосова-
них методик пацієнтам І-ї дослідної групи при-
значався спрей для горла "АКВА МАРІС" фірми 
Ядран (Хорватія), виготовлений на основі води 
Адріатичного моря. Це стерилізований гіперто-
нічний розчин морської води, використання 
якого сприяє механічному очищенню слизової 
оболонки за рахунок розрідження слизу, усу-
ненню подразнення, нормалізації фізіологічного 
стану слизової оболонки глотки. 

Термін лікування у хворих контрольної 
групи коливався у межах 12-15 діб. 

Голосова функція у пацієнтів дослідної 
групи, які в комплексному лікуванні отримува-
ли спрей "АКВА-МАРІС", відновлювалися на 3-
4 доби раніше, а якість голосових характеристик 
згідно спектрографічних досліджень була вище 
ніж у осіб контрольної групи, що підтверджува-
лось нормалізацією ларингостробоскопічної 
картини. 

Таким чином, застосування спрею "АКВА-
МАРІС" в комплексному лікуванні гіпотонусної 
дисфонії призначення якого співпадало з фоно-
педичною корекцією голосової функції, дозволи-
ло покращити якісні характеристики голосу (си-
лу, висоту, тембр), скоротити на декілька (3-4) 
діб строки лікування, що дозволило пацієнтам 
активніше адаптуватися в соціальному середо-
вищі та продовжувати діяльність за фахом. 

 
© Р.А. Абизов, О.Ю. Ромась, Я.В. Шкоба, Т.М. Голубок-Абизова, 2010  
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Р.А. АБИЗОВ, Я.В. ШКОБА, В.Р. АБИЗОВ,  Я.Я. ШКОБА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ «AKBA MAPIC СТРОНГ» В КОМПЛЕКСНОМУ 
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З РИНОСИНУСИТОМ 

 

AKBA MAPIC Стронг – спрей назальний 
очищений, є гіпертонічною морською водою з 
Адріатики з натуральними мінералами та мікро-
елементами. Так як відомо, що гіпертонічний 
розчин NaCl збільшує мукоциліарний кліренс і 
частоту биття війок, даний препарат природним 
шляхом вирішує проблеми закладеності носових 
ходів. 

Під нашим наглядом знаходилося 60 хво-
рих з гострим ринітом та гострим катаральним 
риносинуситом. Вік  хворих становив 18-55 рр. 
Всім хворим призначалася стандартна схема 
лікування основного захворювання, що включа-
ла антибактеріальні, гіпосенсибілізуючі, проти-
запальні препарати та місцеву терапію судино-
звужуючими краплями для носа. 30-ти хворим 
до стандартної схеми лікування, для зрошення 
носової порожнини ми додавали лікарський 
препарат «AKBA MAPIC Стронг» (Ядран, Хор-

ватія), у вигляді спрею. Хворі, які не отримува-
ли додатково «Аква-Маріс», склали контрольну 
групу. 

При застосуванні спрею «Аква-Маріс 
Стронг», забезпечується механічне очищення 
слизової оболонки, розріджується слиз, видаля-
ються збудники інфекції, природним шляхом 
вирішується проблема закладеності носових 
ходів. Відновленню фізіологічного стану слизо-
вої оболонки носа сприяють магній, цинк та се-
лен, що також стимулюють локальний синтез 
інтерферону, лізоциму, імуноглобулінів. Анти-
септичні властивості натрію хлориду та йоду 
зумовлюють профілактичну дію препарату. Ди-
сперсність спрею, зручний аплікатор, забезпе-
чують рівномірне розподілення в порожнині 
носа. Ми застосовували назальний спрей «Аква-
Маріс Стронг» під час лікування в кількості - 1 
доза в кожну половину носа 3 рази на добу. 

 
 

Таблиця 1 
Результати  клінічного обстеження хворих основної та контрольної групи  

через 5 днів від початку терапії 

Клінічні показники Основна група N=30 Контрольна група N=30 
Зменшення набряку слизової оболонки 24 (80%) 16 (53%) 
Зменшення кількості виділень в носовій порожнині 26 (86%) 9 (30%) 
Покращення носового дихання 25 (83%) 16 (53%) 
Нормалізація кольору слизової оболонки 22 (73%) 11 (36%) 

 
Таблиця 2 

Відстрочені результати клінічного огляду (через один місяць від початку терапії) 

Клінічні показники Основна група N=30 Контрольна група N=30 
Відсутність ознак запалення при контрольному огляді 28 (93%) 24(80%) 

 
Всі хворі основної групи, які отримували 

в курсі стандартної терапії назальний спрей 
«AKBA MAPIC Стренг», відмічали покрашення 
носового дихання, полегшення евакуації виді-
лень з носа вже за 4-6днів після початку терапії, 
відсутність виділень на момент контрольного 
огляду. 

Обстеження хворих через один місяць пі-
сля лікування показало стійкі позитивні клінічні 
результати. Хворі почували себе більш комфор-
тно, відчуття сухості та подразнення турбували 
їх значно менше. 

Таким чином, проведений аналіз резуль-
татів терапії запальних захворювань носа за до-
помогою інтраназального лікарського засобу 
«AKBA MAPIC Стронг»,   дозволяє зробити 
наступні висновки:  

«AKBA MAPIC Стронг» в комплексній 
терапії захворювань носа сприяє скороченню 
терміну захворювання, запобігає виникненню 
хронічних процесів; 

Спостереження за хворими протягом мі-
сяця показало стабільність отриманих результа-
тів лікування. 
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Добра переносимість препарату «AKBA 
MAPIC Стронг», його висока клінічна ефектив-
ність, дозволяють рекомендувати препарат, як 

додатковий засіб у комплексному лікуванні 
хворих  з риносинуситом. 

 
© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, В.Р. Абизов,  Я.Я. Шкоба, 2010  
 
 

 

 
В.Н. АНДРЕЕВ, В.Н. ГИНЬКУТ, А.П. СЕЛИСТРАНОВ (ДОНЕЦК) 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ФАРИНГИТОВ  
В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Хронический фарингит – наиболее часто 
встречающееся заболевание глотки, которое 
развивается у пациентов в пожилом и старчес-
ком возрасте. Этому, прежде всего, способству-
ют инволютивные изменения слизистой оболоч-
ки – она становится тонкой и атрофичной. Ис-
тончённая слизистая оболочка глотки легко тра-
вмируется и поэтому поддаётся различным воз-
действиям как экзогенного, так и эндогенного 
характера (И.Б.Солдатов, 1997; J.M.Neuner et al., 
2003). Современная фармакотерапия хроничес-
кого фарингита должна учитывать возможность 
бактериальной этиологию заболевания (B. 
Chazan et al., 2003). Следует отметить, что мик-
робиологический профиль хронических фарин-
гитов в последнее время часто представлен вну-
триклеточными патогенными микроорга-
низмами – микоплазмами, уреаплазмами и хла-
мидиями (J. Lorenz, 2003).  

Целью исследования явилось изучение эффе-
ктивности антибактериальной терапии при комплек-
сном лечении хронических субатрофических фарин-
гитов у пациентов пожилого и старческого возраста.  

Материалы и методы исследования. Об-
следовано 32 больных хроническим субатрофи-
ческим фарингитом в возрасте от 60 до 78 лет. 
Мужчин было 21 (65 %), женщин – 11 (45 %). 
Длительность заболевания составляла в среднем 
5-8 лет.  

Больным производилось бактериологиче-
ского исследования мазков из глотки для выяв-
ления возбудителя и его чувствительности к 
антибиотикам. Пациентам была рекомендована 
щадящая диета и коррекция работы желудочно-
кишечного тракта.  

Местная терапия заключалась в назначе-
ния препаратов, обладающих болеутоляющим, 
противовоспалительным и увлажняющим дейс-
твием. С этой целью больным рекомендовали 
орошение глотки экстрактами цветков ромашки 
и календулы, а также растворы соответствую-
щие препаратам морской воды (Аква Марис) 

для удаления с поверхности слизистой оболочки 
глотки густой слизи и корок.  

В качестве антимикробного средства у 
всех пациентов применяли кларитромицин. Его 
назначали перорально в дозировке 500 мг один 
раз в сутки в течение 7 дней.  

Для коррекции возможного дисбактерио-
за больным рекомендовали приём препарата 
Хилак форте по 40-60 капель 3 раза в сутки.  

 Эффективность лечения оценивали по 
снижению дискомфорта в горле, уменьшению 
кашля, улучшению фарингоскопической карти-
ны, а также клинико-лабораторных показателей. 

Результаты и их обсуждение. При бакте-
риологическом исследовании у 36 % пациентов 
был высеян Streptococcus pyogenes, у 24 % - 
Staphylococcus aureus, у 20 % - грамотрицатель-
ные бактерии. Chlamydia trachomatis была выяв-
лена у 3 % пациентов. У остальных больных – 
микробные ассоциации.  

Уже через 3-5 дней лечения больные от-
мечали снижение дискомфорта в горле. Быстро 
исчезали ощущение першения и саднения, боле-
зненность при глотании и скопление в глотке 
густой слизи и корок. Значительное клини-
ческое улучшение после проведенного лечения 
было констатировано у 22 больных (68 %). 
Уменьшение тягостных симптомов отметили 
ещё 5 пациентов. Незначительное улучшение 
почувствовали 2 больных. Отсутствие обо-
стрений болезни в течение года после лечения 
наблюдалось у 27 (88 %) больных. Патогены 
при бактериологическом контроле отсутствова-
ли у 70 % обследованных. У трёх пациентов не 
удалось достигнуть улучшения – они были на-
правлены на санаторно-курортное лечение, по-
сле которого основные симптомы фарингита 
исчезли. 

Вывод. В комплексной терапии хроничес-
ких субатрофических фарингитов в пожилом и 
старческом возрасте наиболее приемлемым яв-
ляется назначение макролидов. 

 
© В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут, А.П. Селистранов, 2010  
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С.В. АНДРЕЕВ, М.С. ЧЕРНЯВСКАЯ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

КОНСЕРВАТИВНА ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ РИНОСЕПТОПЛАСТИКИ 
 

Подслизистая резекция носовой перего-
родки является одной из самых распространен-
ных оперативных вмешательств в отоларинго-
логии. Различные варианты коррекции носовой 
перегородки составляют от 23 до 31% плановых 
операций (Гюсан А.О., 2009). 

В последнее время существует достаточ-
но информации о методах оперативных вмеша-
тельств по поводу искривления носовой перего-
родки с использованием эндоскопической тех-
ники и других новых физических методов лече-
ния. Однако никогда нельзя забывать, что любое 
оперативное воздействие на организм, это трав-
ма, которая влечет за собой боль (отек шванов-
ской оболочки), повышение температуры. Для 
купирования болевого процесса прежде всего 
необходимо убрать воспаление, отек травмиро-
ванного органа, тем самым способствовать про-
ведению нервного импульса в нарушенной це-
пи. Далеко не безразлична и тампонада носа 
после операции, в каких бы формах она не про-
водилась. Поэтому в ранней послеоперационной 
реабилитации больных важным моментом явля-
ется уменьшение воспалительного процесса, 
болевого синдрома, нормализация мукоцилиар-
ного 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 Синупрета и 
Денебола в послеоперационном лечении после 
риносептопластики. 

Синупрет – комплексный растительный 
препарат эффективно регулирует секрецию и 
нормализует вязкость слизи, устраняет муко-
стаз, восстанавливает мукоцилиарный клиренс, 
потенцирует действие антибиотика. 

Денебол – высокоселективный ингибитор 
циклооксигеназы – 2, одного из основных фер-
ментов арахидоновой кислоты, который играет 
важную роль в формировании боли и воспале-
ния. 

Нами прооперировано 49 больных в воз-
расте с 19-58 лет по поводу искривления носо-
вой перегородки в сочетании с различными 
формами хронического ринита. Пациенты были 
разделены на две группы: в первую (22-
больных) были пациенты, которые в послеопе-
рационном периоде кроме стадартной терапии 
получали Синупрет и Денебол. Во вторую груп-
пу (27 – больных) входили пациенты, которые 
получали традиционную терапию (антибиотики, 
анальгетики, топические деконгестанты, физио-
лечение). 

Анализ результатов обследования и лече-
ния проводился по пятибальной шкале. В про-
цессе лечения оценивалась динамика клиниче-
ских симптомов (головная боль, заложенность 
носа, выделения из носа) и объективная картина 
(гиперемия слизистой, отек слизистой полости 
носа). 

Проведенные исследования показали, что 
у 25 (92,6%) больных пролеченных традицион-
ным методом через 1-2 часа после операции 
возникла необходимость в дополнительном 
применении анальгетиков, в первой группе 
только у 3 (17,6%) больных. Сразу к 3-му дню 
лечения в первой группе больных отмечено 
улучшение носового дыхания у 18 (81,9%). За-
ложенность носа составила (2,17), выделения 
(1,9), гиперемия слизистой (2,4), отек слизистой 
(1,24). Во второй группе больных пролеченных 
традиционным методом улучшение носового 
дыхания к 3-му дню наступило только у 15 
(55,6%) больных, соответственно заложенность 
носа составила (3,33), выделения (3,2), гипере-
мия слизистой полости носа (3,1), отек слизи-
стой (2,26). 

Выводы: Назначение муколитика в соче-
тании с ингибитором циклооксигеназы – 2, у 
больных после риносептопластики, позволяет 
уменьшить болевой синдром, способствует 
улучшению физиологических функций носа и 
повышает качество лечения. 

 
© С.В. Андреев, М.С. Чернявская, 2010  
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Ю.М. АНДРЕЙЧИН (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ  
ПРИ ХРОНІЧНИХ ГНІЙНО-ПОЛІПОЗНИХ СИНУСИТАХ 

 

Хронічний запальний процес слизової 
оболонки носа і приносових пазухах супрово-
джується вираженими структурними змінами. 
Розвиваються деструктивні прояви різного сту-
пеня, патогенез яких потребує досліджень. За 
даними літератури, в 30 % випадків діагностика 
верхньощелепних синуситів є недостатньою.  

Нами було проведено електронно-
мікроскопічні дослідження слизової оболонки 
верхньощелепної пазухи у 12 пацієнтів при хро-
нічному гнійно-поліпозному верхньощелепному 
синуситі. 

Отриманні дані вказують на складність 
патологічного процесу в слизовій оболонці вер-
хньощелепного синусу при хронічному гнійно-
поліпозному синуситі. Привертають увагу де-
структивні явища різної інтенсивності, від не-
значних порушень до повної руйнації клітин. 
Паралельно виявлено ознаки активної місцевої 
захисної реакції з накопиченням макрофагів, 
нейтрофілів, лімфоцитів, плазмоцитів тощо. Се-

ред лімфоцитів переважали В-клітини з морфо-
логічними ознаками нагромадження імуногло-
булінів. Лімфоцити на люмінальній поверхні 
епітелію характеризувались як Т-хелпери. Під-
тверджувалась активна продукція плазматични-
ми клітинами імуноглобулінів. 

Змінювалась ультраструктура всіх компо-
нентів слизової оболонки верхньощелепної па-
зухи, руйнувались клітини епітеліальної плас-
тинки, у крайових ділянках були наявні значно 
змінені війчасті епітеліоцити. Спостерігались 
набряк сполучної тканини власної пластинки, 
деструкція фібробластів, волокнистих структур 
на фоні порушення гемомікроциркуляції. 

Отже, результати електронно-
мікроскопічних досліджень біопсійного матері-
алу слизової оболонки верхньощелепної пазухи 
при хронічних гнійно-поліпозних синуситах 
свідчили про глибокі зміни її структурних ком-
понентів. 

 
© Ю.М. Андрейчин, 2010  
 
 
 
 

А.Ж. БАЙМЕНОВ, Г.К. САТЫБАЛДИНА (АСТАНА, КАЗАХСТАН) 

ПРОФИЛАКТИКА РАННЕГО РЕСТЕНОЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕ ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ 

 

Цель: Формирование соустья между слез-
ным мешком и полостью носа и профилактика 
раннего послеоперационного рестенозирования, 
достижение адекватного пассажа слезы в по-
лость носа. 

Материал и методы: Прооперировано 20 
больных с хроническим гнойным дакриоцисти-
том и сопутствующей патологией искривленной 
перегородки носа, которая в результате искрив-
ления деформировала среднюю носовую рако-
вину, на стороне поражения слезного мешка, 
или же последняя была даже не обозрима при 
эндоскопии полости носа. Методика операции 
заключалась в следующем: эндоскопическая 
эндоназальная дакриоцисториностомия прово-
дилась по модифицированному нами методу. Ее 
особенностью являлась установка силиконовой 
пластинки между средней носовой раковиной и 
вновь сформированным соустьем. 

 Результаты и обсуждение: Для доступа к 
операционному полю нами проводилась под-
слизистая резекция перегородки носа, до адек-
ватного осмотра и манипуляции на средней но-
совой раковине. Затем мацерировали медиаль-
ную поверхность средней носовой раковины 
тонким глазным скальпелем. Аналогичную ма-
нипуляцию проводили на такой же площади 
слизистой перегородки носа, симметрично на-
против друг друга. Затем при доступе к опера-
ционному полю смещали среднюю носовую ра-
ковину к перегородке носа, надломив ее кост-
ную основу. Далее операция проводилась по 
разработанной нами методике. После заверше-
ния операции мы устанавливали сложенную 
вдвое силиконовую пластину в полость носа под 
среднюю носовую раковину так, чтобы большая 
ее часть прилегала ко всей латеральной поверх-
ности средней носовой раковины, а вторая 
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часть, меньшая по размеру, с приготовленным 
отверстием, совпадала со сформированной дак-
риостомой, прилегая к зоне клеток agger nazi 
спереди, а сзади - к крючковидному отростку. 
При этом давление на крючковидный отросток 
должно минимальным. Угол сложенной пласти-
ны должен быть направлен вверх и прилегать к 
месту прикрепления средней носовой раковины. 
Пластина фиксируется атравматичной монофи-
ламентной нитью за кожу колюмелы перегород-
ки носа для профилактики проваливания ее в 
носоглотку.  

Выводы: Установленная подобным обра-
зом силиконовая пластина препятствует перего-
родке носа принять исходное положение в пер-
вые послеоперационные дни. Расстояние между 
средней носовой раковиной и вновь сформиро-
ванным соустьем хорошо обозримо при перед-
ней риноскопии, даже без применения лечебной 
эндоскопии. Наличие медицинского силикона 
не позволяет формироваться и организовывать-
ся сгусткам и отложению фибрина, что в итоге 
позволяет добиться наилучших результатов 
оперативного вмешательства. 

 
© А.Ж. Байменов, Г.К. Сатыбалдина, 2010  
 
 
 
 

Ю.Р. БАРИЛЯК, А.Ю. БАРИЛЯК, О.Є. МОСКАЛИК, Т.Б. САВКА, Т.Б. ЦІСІНСЬКА, 
В.І. ПОПКО, М.М. КРАСНИК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ВІЗУАЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНА ЛАТЕРОФІКСАЦІЯ ГОЛОСОВОЇ СКЛАДКИ  
ПРИ ДВОБІЧНОМУ ПАРАЛІЧІ ГОРТАНІ 

 

Стеноз гортані, одне з найбільш небезпе-
чних захворювань верхніх дихальних шляхів, 
постійно наявний великий ризик розвитку гост-
рої дихальної недостатності. Серединний стеноз 
гортані спочатку має субкомпенсований харак-
тер, тобто задовільне дихання при достатньо 
звучному голосі в спокої і затруднення дихання 
при навантаженні. На цьому етапі нерухомі го-
лосові складки знаходяться в парамедіальному 
положені, щілина між ними достатня для зди-
хання в спокої. В подальшому наступає контра-
ктура м’язів гортані, а саме групи, що зводять 
голосові складки. Останні сходяться в середин-
ному положені, наступає фаза декомпенсації, 
різке затруднення дихання, часом до асфіксії. 
Такий стан може розвинутися в найближчі го-
дини, тижні місяці, а навіть роки після травми і 
вимагає невідкладної трахеостомії. 

Трахеостомовані хворі з серединним сте-
нозом гортані мають забезпечене достатньо по-
вноцінне дихання через стому і голосоутворення 
при закритті трахеостомічної трубки. Більшість 
пацієнтів звертаються з проханням відновлення 
дихання природніми шляхами. Однак у них іс-
нує конфлікт інтересів між диханням природні-
ми шляхами і голосоутвореннями: чим легше 
дихання тим слабший голос і навпаки. 
Роз’яснення цього пацієнтові часом провокує 
його до відмову від пластичної операції на гор-
тані. 

3 2004 по 2008 рік в ЛОР відділі ЛОКЛ 
стаціонарно лікувалися 30 осіб зі серединним 
стенозом гортані. Усі хворі в минулому перене-

сли операцію на щитовидній залозі. З них 26 
жінок і 4 мужчини. Вік пацієнтів від 26 до 78 
років (середній вік 57,4 р). 16 осіб поступили в 
ЛОР відділ через 2-3 місяці після операції на 
щитовидній залозі, 4 було накладено трахеосто-
мію в хірургічному стаціонарі в найближчий час 
після операції. В 10 декомпенсація дихання на-
ступила в пізній період від 12 місяців до 21 ро-
ків. В своїй практиці ми використовували різні 
методи пластики гортані при серединному сте-
нозі. Виходячи з власного досвіду ми віддаємо 
перевагу екстраларингеальній латерофіксації 
голосової складки. На нашу думку цей метод 
дуже ощадливий до тканин гортані, особливо її 
слизової оболонки. Це є суттєвим для термінів 
декануляції, оскільки після пластичного втру-
чання розвиваються набрякові явища, які трива-
лий час унеможливлюють декануляцію. Однак 
ця методика не позбавлена недоліку, а саме від-
сутність контролю за шириною голосової щіли-
ни. В процесі такої операції її ширина встанов-
люється практично насліпо. Виконання операції 
під місцевою анестезією дозволяє контролювати 
ширину голосової щілини за ступенем віднов-
ленням дихальної функції гортані, перекриваю-
чи трахеостоми, але це не відповідає сучасним 
хірургічним та медичним вимогам. 

Ми виконуємо екстраларингеальну лате-
рофіксацію голосової складки під загальним 
знечуленням, що виключає контроль за шири-
ною голосової щілини і за станом дихання при-
родніми шляхами. Контроль величини відве-
дення голосової складки і ширини голосової 
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щілини як в задньому так і передньому (голосо-
утворююча функція) відділах ми проводимо за 
допомогою фіброларингоскопії або прямої ла-
рингоскопії, яку виконує додатковий член хіру-
ргічної бригади. Таким чином візуально ми 
встановлюмо найбільш оптимальну ширину го-
лосової щілини як в передньому так і в задньому 
її відділі, уникаючи до певної міри конфлікту 
між дихальною і голосоутворюючою функція-
ми. 

З 30 осіб прооперованих за такою мето-
дикою 24 були деканульовані до 4 днів після 
операції, 6 - через 14 днів, що було зумовлено 
вираженими реактивними явищами. Результати 
оцінювались враховуючи як стан дихання так і 
голосоутворення. У всіх хворих після декануля-
ції суб’єктивно було достатньо ефективне ди-
хання. Щодо голосу, то лише 2 пацієнтів вказу-
вали на недостатньо сильний голос. Усім хво-
рим проводилося дослідження функції зовніш-
нього дихання за допомогою спірографії кривої 
“об’єм-потік”, стробоскопічний візуальний кон-
троль за станом голосової щілини та голосутво-
рення проводився до операції, в післяоперацій-
ному періоді та кожні 3 місяці. Статистично-
математичний аналіз результатів обстежень 

проводили за допомогою статистичних функцій 
в програмі “MS Excel 2003”. 

Висновки. 1. Метод екстраларингеальної 
латерофіксації голосової складки, як один з ва-
ріантів розширення просвіту гортані, на нашу 
думку, є найбільш ощадливий по відношенні до 
слизової оболонки, що попереджує розвиток 
тривалих набряків. Відсутність останніх дозво-
ляє ранню декануляцію хворих – на 3-4 день 
після операції. 

2. Екстраларингеальна латерофіксація го-
лосових складок може бути виконана в неускла-
днених випадках, у хворих в гострому періоді 
дихальної недостатності, а також через 10-20 
років, коли розвивається анкілоз перстне-
черпакуватого суглоба. 

3. Застосування екстраларингеальної ла-
терофіксації гортані, при її повноцінному вико-
нанні, дозволяє відновити дихання природнім 
шляхом при збереженні достатньо звучному 
голосоутворенні. 

4. Для виконання повноцінної латерофік-
сації голосової складки необхідний візуальний 
контроль, що досягається за допомогою фібро-
ларингоскопії або прямої мікроларингоскопії 
під загальним знечуленням. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РИНОПЛАСТИКИ 
 

Хирургическая коррекция формы носа – 
одна из наиболее востребованных и сложных 
операций в пластической хирургии. Трудности в 
достижении оптимального результата вызваны 
индивидуальными особенностями строения ор-
гана и местных реакций, развивающихся в ответ 
на травму; несовершенством существующих 
инструментов и хирургических подходов; от-
сутствием возможности (или нежеланием) у 
врача (а, нередко и у пациента) придерживаться 
основных принципов эстетической ринопласти-
ки. Следует отметить, что этот вопрос много-
кратно обсуждался в литературе, но продолжает 
вызывать интерес специалистов, а также жела-
ние внести свои коррективы в перечень сущест-
вующих рекомендаций. 

Двадцатилетний опыт работы и анализ 
результатов 560 ринопластик позволяет нам 

сформулировать и рекомендовать к использова-
нию следующий перечень принципов эстетиче-
ской ринопластики: 

Обязательная детальная оценка эстетиче-
ского и функционального состояния носа, осо-
бенностей строения кожи и хрящей, выражен-
ности дефектов и деформаций. Тщательный ос-
мотр полости носа после проведения анемиза-
ции раствором 0,18% адреналина с использова-
нием эндоскопов. Проведение аллергологиче-
ских тестов и предоперационного курса лечения 
(при наличии показаний). 

Компьютерное прогнозирование вероят-
ного результата операции и его обсуждение с 
пациентом и его родственниками. 

Одномоментное выполнение эстетической ри-
нопластики, септопластики, коррекции дефектов внут-
риносовых структур с удалением синехий, полипов. 
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Предпочтительное использование эндона-
зального доступа (как менее травматичного и 
более эстетичного). 

Минимализация травмы – выполнение 
хирургической препаровки только тех структур, 
которые требуют коррекции, отказ от методик 
связанных с чрескожной остеотомией. 

Достаточная послеоперационная фикса-
ция и компрессия тканей носа наружной лонге-
той. Проведение промежуточного контроля со-
стояния кожи под повязкой с выполнением ги-
гиенических мероприятий (для профилактики 
пролежней и инфекционного воспаления). 

Периоперационная лекарственная профи-
лактика осложнений хирургического лечения с 

включением антигомотоксических средств 
(траумель С, лимфомиозот), системной энзимо-
терапии (вобензим), местной и общей рассасы-
вающей терапии (лонгидаза, дипроспан, кена-
лог-40).  

Выполнение в отдаленные сроки (при на-
личии показаний) коррекции контуров носа 
инъекционными имплантами (гели на основе 
гиалуроновой кислоты) или трансплантатами 
(плазмофилинг). 

Строгое соблюдение перечисленных 
принципов ринопластики позволяет сущест-
венно снизить число ранних и поздних ослож-
нений, повысить эстетический результат опе-
раций. 
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КОМБІНОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕФОДОКСУ ТА ТРАЙФЕДУ ЕКСПЕКТОРАНТУ  
В ЛІКУВАННІ БАКТЕРІАЛЬНИХ СИНУСИТІВ 

 

Гострі гнійні риносинусити займають од-
не з перших місць в практиці лікаря – оторино-
ларинголога. Кількість звернень пацієнтів з цією 
патологією до ЛОР-кабінетів поліклінік сягає 
30%. Етіологічне значення при гострому бакте-
ріальному синуситі переважно мають S. 
Pneumoniae, M. Catarrhalis, H. Influenzae. 

В амбулаторній практиці серед проблем 
лікування риносинуситів на першому місці є 
небажання пацієнтів застосовувати ін’єкційні 
форми антибактеріальних препаратів та уник-
нення пункційно-дренажного методу. Бажання 
виключити інвазивні методики з лікування паці-
єнтів і водночас забезпечити оптимальний клі-
нічний результат спонукало провести дослі-
дження, спрямоване на виявлення клінічної 
ефективності комбінованого застосування окре-
мих фармакологічних препаратів.  

Метою дослідження було: з’ясувати тера-
певтичну ефективність комбінації препаратів 
“Цефодокс» (цефалоспорин ІІІ покоління) та 
«Трайфед експекторант» в динаміці у порівнян-
ні з ін’єкційним Цефтріаксоном у комплексній 
терапії гнійних риносинуситів. 

Співробітниками кафедри оториноларин-
гології ВДНЗУ «УМСА» за період з червня по 
вересень 2009 року було проліковано 98 осіб з 
діагнозом гострий гнійний синусит. Для прове-
дення дослідження нами було довільно відібра-
но 35 пацієнти (20 чоловічої та 15 жіночої статі) 

віком від 16 до 54 років, яким було проведено 
курс безпункційного консервативного лікування 
комбінацією «Цефодокс» 0,2 двічі на добу, per 
os та «Трайфед експекторант» 10мл. 3 на добу. 
Іншим пацієнтам (2-га група) було проведено 
курс терапії цефтріаксоном в/м 1.0 двічі на добу, 
нестероїдними протизапальними, антигістамін-
ними та мукоактивними препаратами. 

Критеріями постановки діагнозу були: 
скарги пацієнта (закладеність носа, ринорея, 
головний біль, загальне нездужання), дані ендо-
мікрориноскопії, дослідження мукоціліарного 
транспорту порожнини носа. Основною скаргою 
пацієнтів, що зумовила звернення за медичною 
допомогою, був головний біль. Для верифікації 
діагнозу застосовували рентгенографію навко-
лоносових пазух.  

Суб’єктивні скарги пацієнтів оцінювались 
за 4-бальною шкалою (0-відсутність проявів, 1-
слабко виражені прояви, 2- середньо виражені 
прояви, 3- сильно виражені прояви). Клінічну 
ефективність лікування оцінювали за сукупніс-
тю суб'єктивних (біль, закладеність носа, виді-
лення з носа) та об’єктивних (ендомікроринос-
копія, температурна реакція, показники мукоці-
ліарного транспорту) ознак на 3-ю, 5-у, 7-у добу 
лікування та через 2 тижні після первинного 
звернення. 

В першій групі на 1-му візиті (3 доба від 
звернення) 29 осіб (83% пацієнтів) відзначили 
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значне полегшення загального стану за раху-
нок покращення носового дихання (вираже-
ність симптомів знизилась від 3 – 4 балів до 0 
– 1), зникнення головного болю та загального 
нездужання. В другій групі подібна картина 
спостерігалась у 51 пацієнта (81%). На 5-у 
добу – 91,5% (32 особи) пацієнтів першої гру-
пи почували себе суб'єктивно здоровими, в 
другій групі – 94,6% (59 осіб). На 5-у добу 
лікування показники мукоціліарного транспо-
рту в 1-й групі не відрізнялись від нормаль-
них. За даними ендомікрориноскопії відзнача-

вся суттєвий регрес клінічних проявів гнійно-
го риносинуситу. 

При проведенні контрольного обстеження 
пацієнтів обох груп, на 14 добу від моменту по-
чатку лікування, відхилень від фізіологічної но-
рми не виявлено. 

Таким чином використання комбінації 
препаратів «Цефодокс» та «Трайфед – експек-
торант» дозволяє швидко та якісно лікувати не-
ускладнені гнійні риносинусити в амбулаторних 
умовах, не застосовуючи при цьому традиційні 
інвазивні методики. 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРИХ І ХРОНІЧНИХ 
ЛАРИНГІТІВ У ОСІБ ГОЛОСОВИХ ПРОФЕСІЙ 

 

Проблема гострих та хронічних ларингі-
тів продовжує залишатись нагальним питанням 
в роботі лікарів-отоларингологів. Особливо це 
питання гостро постає в осінньо-весняний пері-
од. Однією з актуальних проблем сучасної фоні-
атрії є лікування осіб мовної професії із захво-
рюваннями голосового апарата. За даними 
Ю.С.Василенко (1971), ця патологія в людей, 
що мають підвищене мовне навантаження, спо-
стерігається в 21,7% випадків. Також до неспри-
ятливих факторів відносять досить значну запи-
леність аудиторій та звичку більшості виклада-
чів дихати через рот під час читання лекцій, що 
призводить до пересихання слизової оболонки 
та потрапляння неочищеного повітря до нижніх 
дихальних шляхів.  

За останній час на фармацевтичному рин-
ку України з'явилось багато препаратів з пока-
заннями для лікування проявів ларингіту. Але 
жоден препарат не дозволяє досягти значущих 
успіхів у лікуванні та профілактиці загострень 
захворювання.  

При вивченні сучасного фармакологічно-
го ринку нашу увагу привернули досить нові 
препарати, що виготовлено на основі ісландсь-
кого моху – «Ісла-Моос» та «Ісла-Мінт», вироб-
ник – компанія Енгельгард Арцнайміттель, Ні-
меччина. Властивості цих препаратів докумен-
тально зареєстровані в ході доклінічних та клі-
нічних досліджень, а саме - мукопротективний 
та протизапальний ефекти, протимікробна та 
імуномодулююча активність. Ці препарати ма-
ють досить потужну терапевтичну дію завдяки 
рослинному екстракту Cetraria islandica (ісланд-

ський мох), що доведено результатами наукових 
досліджень (Kempe, 1997, M.Hecker, A. Völp, 
2004) 

При запаленні слизових оболонок диха-
льних шляхів та глотки «Ісла-Мінт» та «Ісла-
Моос» діють подібно бальзаму – зволожують і 
пом’якшують слизову оболонку, усувають запа-
лення, захищають від інфекцій і прискорюють 
одужання. Ефект цих препаратів полягає в зме-
ншенні подразнення і захисті слизової оболонки 
завдяки лишайниковим глюканам, а саме, ліхе-
ніну та ізолехініну. Їх вміст в Cetraria islandica 
досягає 50%. Ці речовини утворюють на запале-
ній слизовій оболонці захисну плівочку і, тим 
самим, захищають її від дії шкідливих зовнішніх 
факторів і різного виду подразників (приміщен-
ня з сухим, гарячим та забрудненим повітрям).  

Ці препарати застосовуються при підви-
щеному навантаженні на голосові зв’язки у до-
рослих (вчителі, співаки) і дітей, а також з ліку-
вально-профілактичною метою при вірусних 
інфекціях.  

Тому метою нашого дослідження було 
обрано вивчення впливу препаратів «Ісла-
Моос» та «Ісла-Мінт», виготовлених на основі 
ісландського моху на перебіг гострих та хроніч-
них ларингітів у осіб голосових професій, а та-
кож вплив спрямований на зменшення кількості 
рецидивів. 

Нами було обстежено 49 пацієнтів голо-
сових професій, які являються викладачами ВУ-
Зів та шкіл. У всіх хворих відзначалися підви-
щена втомлюваність голосу, зменшення сили 
звучання голосу, звуження діапазону, періодич-
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на засиплість голосу, неприємні відчуття в об-
ласті гортані й трахеї у вигляді печіння, першін-
ня, бажання відкашлятися. 

Вік пацієнтів був від 23 до 57 років, спів-
відношення за статтю складало 39 жінок та 10 
чоловіків. При об'єктивному обстеженні вияв-
лено ознаки хронічного атрофічного ларингіту у 
32 осіб, загострення хронічного катарального 
ларингіту у 11 осіб (помірна гіперемія та незна-
чне потовщення голосових складок), гострого 
катарального ларингіту – у 5 осіб, вузлики спі-
ваків – у 2 осіб. Тривалість захворювання була 
від 5 днів до 5 років і вище.  

Методами обстеження було обрано не-
пряму ларингоскопію та пряму ендомікроларин-
госкопію. Всі пацієнти, незалежно від віку, статі 
та форми ларингіту були розподілені на дві гру-
пи (25 та 24 чоловік відповідно).  

В першій групі застосовувався «Ісла-
Мінт», а в другій - «Ісла-Моос» в якості мототе-
рапії. Добова доза препарату складала 6 – 8 пас-
тилок. Термін, протягом якого пацієнти застосо-
вували препарати, склав для обох груп – 3 міся-
ці. Обов'язковим, для всіх пацієнтів, було до-
тримання голосового режиму протягом перших 
3-5 діб.  

Під час лікування, переважна більшість 
пацієнтів першої групи – 18 чоловік (72%) та 
другої - 19 чоловік (79,2%) на 2-3 добу відмічала 
значне покращення стану, за рахунок відсутнос-
ті або зменшення вираженості осиплості голосу, 
сухості та відчуття першіння. При ларингоско-

пічному обстеженні на 3-ю, 5-у та 7-у добу у 
пацієнтів з гострим ларингітом визначалось по-
ступове зменшення вираженості об'єктивної 
симптоматики, до повного одужання на 7-10 
добу. У пацієнтів з атрофічними формами лари-
нгітів спостерігалось значне поліпшення само-
почуття та наявність достовірно позитивної ди-
наміки при ларингоскопічному обстеженні. У 
пацієнтів з початковими проявами вузликів спі-
ваків динаміки не спостерігалось. 

Після затихання клінічних проявів загост-
рення, пацієнти продовжували застосовувати 
призначені препарати перед та після голосового 
навантаження, терміном до трьох місяців. Під 
час спостереження контролювались суб'єктивні 
симптоми та об'єктивні ознаки при ларингоско-
пії. За зазначений термін було відмічено 2 епі-
зоди загострення хронічного катарального ла-
рингіту (по одному в кожній групі пацієнтів), а 
також повторне посилення відчуття сухості та 
першіння в гортані з появою засиплості голосу у 
2 пацієнтів першої та трьох пацієнтів другої 
групи.  

Таким чином, стає можливим стверджу-
вати про позитивний вплив препаратів на основі 
ісландського моху «Ісла-Моос» та «Ісла-Мінт» 
на перебіг гострих та загострення хронічних 
ларингітів, а також про істотний профілактич-
ний ефект у осіб голосових професій, що дає 
змогу рекомендувати ці препарати викладачам, 
дикторам, лекторам перед та після голосових 
навантажень. 
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МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ  
ПРИ ХРОНІЧНИХ РИНОСИНУСИТАХ  

 

Серед різних форм риносинуситів в па-
тологічний процес найчастіше утягується 
верхньощелепний синус, причому хронічні 
форми захворювання превалюють над гост-
рими і в більшості випадків носять тривалий, 
рецидивуючий характер. У розвитку запаль-
ного процесу певна роль належить ушко-
дженню окремих клітин слизової оболонки – 
лаброцитів. Викид лаброцитами медіаторів 
окремі автори розглядають як пусковий меха-
нізм запалення, що визначає всю подальшу 
картину запальної реакції. Це диктує необхід-
ність більш поглибленого вивчення верхньо-

щелепної порожнини в нормі і патології на 
тканинному, клітинному і субклітинному рів-
нях. 

Об'єктом дослідження була слизова 
оболонка верхньощелепної пазухи, узята в 
16 трупів, що загинули від нещасних випад-
ків (контрольна група). 37 хворим із хроніч-
ним гайморитом матеріал брався при гаймо-
ротомії, у 5 хворих – при синусоскопії з на-
ступною прицільною біопсією окремих сті-
нок верхньощелепної пазухи. Проводилось 
гістологічне і гістохімічне дослідження ма-
теріалу. 
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Проведений комплекс гістологічних, гі-
стохімічних, морфометричних досліджень, 
дозволив установити структурно-
функціональні особливості будови слизової 
оболонки верхньощелепної пазухи на тканин-
ному, клітинному і субклітинному рівнях в 
нормі і при хронічному гаймориті. 

Результати досліджень.  
Стінки верхньощелепної пазухи мають 

різну товщину: найбільш тонкими виявлено 
передню й орбітальну стінки, найтовстішою – 
медіальну. Слизова оболонка задньої і ниж-
ньої стінок займають проміжне положення. 
Миготливий епітелій слизової оболонки пе-
редньої і верхньої стінок має багаторядну бу-
дову, підслизовий прошарок тонкий і приля-
гає до окістя. У товстому підслизовому про-
шарку медіальної стінки знаходиться велика 
кількість малих слизових залоз.  

Задня стінка верхньощелепної пазухи, 
покрита циліндричним миготливим епітелієм. 
У її підслизовому прошарку розташовуються 
осередкові лімфо- і гістіоцитарні скупчення, 
що не мають капсули і зародкових центрів. Ці 
структури відносяться до бронхо-асоціативних 
елементів лімфоїдної тканини і є органом іму-
нної системи верхніх дихальних шляхів, спро-
можним синтезувати імуноглобулін А. 

 Нижня стінка верхньощелепної пазухи 
покрита багатошаровим плоским епітелієм, у 
котрому лише частина миготливих клітин до-
сягає вільної поверхні. Наявність такого епі-
телію може свідчити про добре розвинену 

внутрішньоепітеліальну макрофагальну сис-
тему. На поверхні макрофагів є десятки спеці-
алізованих рецепторів, що забезпечують адге-
зію сторонніх часток із подальшим фагоцито-
зом.  

Висновки: 
Окремі стінки верхньощелепної пазухи 

містять різноманітні види миготливого епіте-
лію: передня, верхня і внутрішня – вистелені 
багатошаровим, задня – одношаровим  і ниж-
ня – багатошаровим епітелієм. 

Окремі стінки верхньощелепної пазухи 
мають різні механізми місцевого захисту: пе-
редня і верхня – мукоціліарний кліренс, меді-
альна – мукогландулярний кліренс (велика 
кількість білково-слизових залоз), задня – лі-
мфоепітеліальним бар'єром (ситема внутріш-
ньоепітеліальних макрофагів).  

При катаральній формі хронічного 
гаймориту відбувається порушення мукоці-
ліарного кліренсу у вигляді десквамації ві-
йок, а також мукогландулярного кліренсу 
виникненням слизувато-білкових пробок у 
протоках і кістозно розширених ацинусах, 
що супроводжується спустошенням або гра-
нулолізісом відповідно юних або незрілих 
лаброцитів. 

При гнійній формі хронічного гаймори-
ту відзначається наявність плазмоцитарно-
лейкоцитарних інфільтратів у підслизовому 
шарі, а також дегрануляція зрілих лаброцитів 
на фоні виражених некротичних процесів епі-
телію слизової оболонки. 

 
© С.Б. Безшапочний, В.В. Лобурець, Ю.А. Гасюк, Б.А. Куценко, 2010  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРАПІЇ ГОСТРОГО РИНОСИНУСИТУ 
 

В оториноларингологічній практиці хворі 
на гострий риносинусит складають близько 30% 
від загальної кількості пацієнтів. Їх кількість 
невпинно зростає, що пов’язано з послабленням 
місцевого і загального імунітету людини, алер-
гізацією населення, розвитком глобальної анти-
біотикорезистентності.  

Найбільш частим етіологічним чинником 
розвитку риносинуситу є вірусна інфекція, яка 
викликає запалення та набряк слизової оболон-
ки порожнини носа та навколоносових синусів, 

в тому числі і в ділянці їх співвусть, змінює реа-
логічні властивості носового секрету, порушує 
роботу мукоціліарного транспорту, що призво-
дить до порушення вентиляції та дренажу сину-
сів, пригнічення місцевого та загального імуні-
тету, приєднання бактеріальної флори. Тому, 
для успішного лікування гострого риносинуситу 
потрібен вплив як на етіологічні чинники, так і 
на основні ланки патогенезу риносинуситу. 

За даними комп’ютерної та магніто-
резонансної томографії у 87-90% хворих на 
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ГРВІ виявляють катаральне запалення в навко-
лоносових пазухах, яке супроводжується набря-
ком та застоєм назального секрету. Але тільки в 
0,5-2% хворих розвивається бактеріальний си-
нусит, що вимагає призначення системної анти-
біотикотерапії. Лікарі дуже часто переоцінюють 
вірогідність розвитку вторинної бактеріальної 
інфекції і зловживають призначенням антибіо-
тиків, що є неефективно та призводить до роз-
витку як індивідуальної так і глобальної антибі-
отикорезистентності. 

Для лікування гострого риносинуситу в 
нашій клініці широко застосовується комбінація 
препаратів Умкалор та Цинабсин. Умкалор во-
лодіє противірусною, антибактеріальною та 
імуномоделюючою діями, має рослинне похо-
дження, не викликає алергічних реакцій та дис-
бактеріозу, антибіотикорезистентності. Цинаб-

син діє на основні ланки патогенезу риносину-
ситу, що доведено як нами, так і іншими науко-
вцями в Україні та за кордоном. Цинабсин зні-
має набряк слизової оболонки порожнини носа 
та навколоносових пазух, відновлює прохідність 
співвусть, нормалізує роботу мукоціліарного 
транспорту та реалогічні властивості слизу, по-
кращує показники місцевого та загального іму-
нітету. 

Під нашим спостереженням знаходилося 
68 пацієнтів з гострим риносинуситом, які 
отримували Умкалор та Цинабсин в комплекс-
ному лікуванні. Ефективність лікування за да-
ною схемою склала 94%.Спираючись на дані 
літератури та власний досвід ми рекомендуємо 
використання препаратів Цинабсин та Умкалор 
в комплексному лікуванні гострого риносинуси-
ту. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИНУПРЕТУ ПІСЛЯ ЕНДОНАЗАЛЬНИХ  
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ 

 

На теперішній час серед ринохірургів не 
існує однозначного підходу до післяопераційно-
го ведення хворих, яким було проведено ендо-
назальні оперативні втручання на навколоносо-
вих синусах та внутрішньоносових структурах. 
В зв’язку з широким розповсюдженням ендо-
скопічної апаратури, підвищенням кваліфікації 
лікарів та зміні поглядів на патогенез хронічних 
синуситів, проведення таких оперативних втру-
чань набуває значного поширення. 

Основним завданням сучасної ринохірургії 
на даному етапі є створення умов для адекватно-
го дренування синусів через природні співустя з 
порожниною носа. Але операційна травма слизо-
вої оболонки уповільнює цей процес. У зв’язку з 
цим нами були  проведеного дослідження, метою 
якого було вивчення впливу препарату «Синуп-
рет» на відновлення функціонування слизової 
оболонки порожнини носа та навколоносових 
пазух в післяопераційному періоді. 

На базі клініки ЛОР – захворювань 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна 
академія» нами було обстежено та проліковано 
60 хворих, яким було проведено ендоназальні 
ендоскопічні полісинусотомії (4 – сфеноїдото-
мії, 6 – фронтотомій, 46 – гаймороетмоїдотомій, 

4 – гаймороетмоїдофрототомії). Ці пацієнти бу-
ли довільно розподілені на 2 рівні групи за ві-
ком та статтю. Усім пацієнтам в післяоперацій-
ному періоді застосовували туалет порожнини 
носа з метою адекватного носового дихання та 
промивання прооперованих синусів, через роз-
ширені природні співустя  на 4 – 5 добу після 
оперативного втручання. В першій групі в піс-
ляопераційному веденні, окрім туалету носової 
порожнини, використовувався Синупрет в дозі 2 
драже 3 рази на добу протягом 2 тижнів в якості 
монотерапії,  а в 2-й групі застосовували проми-
вання порожнини носа сольовими розчинами, 
деконгестанти, протизапальні препарати.  

Синупрет – комбінований препарат рос-
линного походження, що здійснює муколітич-
ний  (секретолітичний), протизапальний вплив 
на слизову оболонку порожнини носа та навко-
лоносових синусів. Відновлює захисні власти-
вості  та зменшує набряк слизової оболонки ди-
хальних шляхів. Сприяє відтоку ексудату з на-
вколоносових пазух. Має імуномодулюючі та 
противірусні властивості. 

Механізм дії «Синупрета» 
Критеріями якості слугували: суб’єктивні 

скарги пацієнтів, дані оптичної ендомікрорино-
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скопії,  показники мукоціліарного транспорту. 
Пацієнти переважно пред'являли скарги на за-
кладеність носа, слизові виділення з носа, які 
оцінювались нами за чотирибальною шкалою: 0 
– відсутність проявів, 1 – слабко виражені про-
яви, 2 – помірно виражені прояви, 3 – сильно 
виражені прояви.  Оцінку симптомів проводили 
пацієнти самостійно за складеним щоденником 
та обговорювали з лікарем-дослідником. Також 
дослідниками проводилось вимірювання швид-
кості мукоціліарного транспорту за допомогою 
вугільного тесту та оптична ендомікрориноско-
пія з оцінкою функціонування прооперованих 
синусів. 

Результати:  за даними суб’єктивних 
скарг пацієнтів нами спостерігалась тенденція 
до зменшення закладеності носа в першій групі 
на третю добу післяопераційного перебігу у по-
рівнянні з другою групою, де досягли таких по-
казників лише на 5-6 добу. При порівнянні скарг 
пацієнтів на виділення з носа відмічено значну 
різницю між першою та другою групами за ра-

хунок зменшення кількості виділень та тривало-
сті ринореї у пацієнтів, які застосовували Сину-
прет. За даними вимірювання швидкості муко-
ціліарного транспорту відмічено повернення до 
нормальних показників (12-15 хв.) в першій гру-
пі на 5-6 добу, на відміну від показників другої 
групи, де нормалізація відбувалась на 8-9 добу.   

Висновки: таким чином, на підставі про-
веденого нами дослідження можна стверджува-
ти, що застосування Синупрету в післяопера-
ційному періоді після проведених ендоназаль-
них ендоскопічних полісинусотомій дозволяє 
прискорити процеси реабілітації за рахунок 
зменшення набряку слизової оболонки порож-
нини носа, більш швидкого відновлення функції 
мукоціліарного транспорту, внаслідок чого від-
бувається поновлення адекватного дренування 
синусів. Отже ми пропонуємо застосування му-
ко активної терапії препаратом Синупрет в піс-
ляопераційному періоді у ринологічних хворих 
після оперативних втручань на навколоносових 
пазухах. 
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АДЕНОЇДИТИ ТА АДЕНОЇДНІ ВЕГЕТАЦІЇ У ДІТЕЙ.  
ДІАГНОСТИКА ТА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ 

 

Проблема захворювань лімфаденоїдного 
глоткового кільця є однією з найбільш актуаль-
них в дитячій оториноларингології. Патологія 
мигдаликів в значній мірі є причиною респірато-
рної захворюваності у дітей, особливо дошкіль-
ного віку. При цьому найчастіше зустрічається 
ураження глоткового мигдалика (ГМ) – біля  50% 
всіх ЛОР-захворювань у віці від 1 року до 7. 

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

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

Нашу увагу привернули натуральні пре-
парати, які нормалізують нейроендокринні по-
рушення й імунологічний дисбаланс на локаль-

ному та загальному рівні захворювання. Ми зу-
пинились на використанні натурального ком-
плексного препарату, який відновлює захисну 
функцію мигдаликів – “ Тонзилотрен“ та нату-
ральному комплексному препарату, який був 
створений для лікування риносинуситів – “Ци-
набсин“. 

Дослідження проводилось на базі дитячо-
го ЛОР відділення. 

Матеріали та методи дослідження: 120 ді-
тей у віці від 3 до 12 років з діагнозом: аденої-
дит. Залежно від медикаментозної терапії паціє-
нти були розділені на 4 групи по 30 чоловік: 

Курс тонзилотрену + протизапальна терапія. 
Курс цинабсину + протизапальна терапія. 
Курс тонзилотрен + цинабсин + протиза-

пальна терапія. 
Курс протизапальної терапії. 
Групи були співставленні за віком та пе-

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

На 30 добу дослідження сума балів симп-
томів хронічного аденоїдиту знизилася у групі 
дітей, які приймали тонзилотрен на  76,7%, у 
групі лікування цинабсином на 74%, у групі, що 
приймала комплекс цинабсина + тонзилотрен – 
на 90,8%.У той час, як у групі контролю – на 
35,5%. 

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

На 30 добу дослідження степінь вираже-
ності гіпертрофії ГМ за даними ендоскопії до-
стовірно змінилася в 1,2,3 рази групі в порів-
нянні з групою контролю. 

Таким чином, дослідження ефективності 
препаратів Цинабсин і Тонзилотрен у комплекс-
ному лікуванні аденоїдитів, особливо при при-
значенні їх комбінації. Тонзилотрен і Цинабсин 
добре переносилися пацієнтами, побічних ефек-
тів не зареєстровано. Отже, використання в ком-
плексній терапії цих препаратів дозволяє змен-
шити клінічні прояви захворювання, а в ряді ви-
падків обійтися без оперативного лікування. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ АДЕНОТОМІЇ 
 

Найбільш розповсюдженою тактикою при 
гіпертрофії ГМ є аденотомія. Метод знеболення 
при цих операціях продовжує представляти ін-
терес для поглибленого вивчення. В практику 
втілюється проведення таких втручань під ендо-
трахеальним наркозом. Перевагами такого зне-
болення є абсолютна аналгезія і оберігання пси-
хіки дитини, спокійні умови для хірурга, візуа-
лізація операційного поля, що підвищує якість 
оперативного втручання. 

В умовах ЛОР відділення дитячої міської 
клінічної лікарні застосовується ендотрахеаль-
ний наркоз при операціях на лімфоглоточному 
кільці.Це свідчить, що за останні 3 роки кіль-
кість загальних наркозів при оперативних втру-
чаннях зросла від 5%(2007 рік) до 85%(2009 
рік). 

Показаннями до проведення хірургічного 
втручання ми вважали: стійке порушення носо-
вого дихання, яке супроводжується ротовим 
типом дихання, храпом під час сну, нічним ап-
ное; підтверджений огляд носоглотки, при яко-
му виявляли гіпертрофію ГМ ІІ-ІІІ ступеня без 
ознак аденоїдиту; часті простудні захворюван-
ня, рецидивуючі риносинусити; кондуктивну 
приглухуватість; порушення артикуляції мови, 
прикусу. 

При сумнівах, обов’язково проводилося 
ендоскопічне дослідження носоглотки. Ендо-

скопія носоглотки обов’язково проводилась ді-
тям, яким уже виконувалася аденотомія в ра-
ньому віці. Середній вік дітей переважно був 
після 4 років. 

Доопераційна підготовка включала стан-
дартні клінічні обстеження для проведення ен-
дотрахеального наркозу. Премедикація прово-
диться стандартно – холінолітики. Антигіста-
мінніпрепарати та бензодіазепіни відповідно 
масі тіла. Вводний та основний наркоз – барбі-
турати (тіопентал натрія). Опіоіди (фентаніл), 
інгаляція киснево-закисної суміші. Інтубація 
трахеї проводилася максимально обережно, з 
попередженням поранення мигдаликів. Особли-
ве значення має глибина постановки трубки та її 
фіксація в зв’язку зі зміною положення голови 
під час оперативного втручаннята можливістю її 
міграції. ШВЛ в режимі нормовентиляції, гемо-
динаміка – АТ із незначною гіпотензі-
єю(профілактика кровотечі). Інфузійна терапія в 
операційній та у відділенні інтенсивної терапіїв 
об’ємі 1/3 добової потреби(кристалоїди, колої-
ди). Час екстубації має важливе значення у 
зв’язку зі зміною геометрії верхніх дихальних 
шляхів та проводився після відновлення свідо-
мості, повного відновлення м’язового тонусу. 
Перед екстубацією проводили огляд глотки для 
попередження аспірації. Середня тривалість 
оперативного втручання 15-20 хвилин. Прове-
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дення оперативного втручання під загальним 
наркозом дозволило хірургу використовувати 
ендоскопічний контроль, підбір різних видів 
аденотомів, в тому числі і вигнутий. Широко 
використовуємо при аденотомії також носогло-
ткові щіпці Юраша. 

Це дозволило виконувати аденотомію до-
сконало з контролем якості видаляємої тканини, 
попередження пошкодження трубних валиків, 
лемішу, приділити увагу адекватному гемоста-
зу. Геморагія під час втручання була адекват-
ною та не відрізнялася від об’єму при операціях 
під місцевоюанестезією. Нами не зафіксовано ні 
в одного пацієнта ранньої та віддаленої після-
операційної кровотечі. 

Післяопераційний період мав свої особли-
вості. Утримування внутрішньовенних катетерів 
дозволило зручно проводити уведення при необ-
хідності медикаментів.Психоемоційний стан ди-
тини після оперативного втручання свідчив про 
прихильність до контактуз лікарем. Діти дозволя-
ли без негативних емоцій виконати динамічний 
огляд ЛОР органів. Ендотрахеальний наркоз від-
повідає нормам медичної етики, безпечний, до-
зволяє провести досконале оперативне втручання. 

Застосування ендотрахеального наркозу 
при аденотомії дозволяє досконало виконати 
оперативне втручання, запобігти ускладнень, 
безпечно та сприятливо для психоемоційного 
стану дитини. 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ МИКРОХИРУРГИЯ НОСА У ПАЦИЕНТОВ  
С ПОСТНАЗАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ 

 

На амбулаторном приеме врачам различ-
ных специальностей часто приходится сталки-
ваться с жалобами на скопление содержимого в 
носоглотке или стекание его по задней стенке 
глотки. У пациентов с ринологической патоло-
гией при активном сборе жалоб доля таких 
больных составляет около 10%.У 54% пациен-
тов обратившихся по поводу хронического 
кашля причиной является постназальный син-
дром (ПНС).  

Причинами постназального синдрома яв-
ляються: сумка Торнвальда, хронический фа-
рингит, синильный насморк, гастроэзофагеаль-
ная рефлюксная болезнь. Кроме этого одной из 
причин повышенного образования секрета сли-
зистой дыхательных путей является гиперсек-
реторный фенотип, обусловленный генами 
MUC5AВ и MUC5AC, экспрессируемыми под 
воздействием факторов внешней среды, таких 
как пыль, аллергены, ирританты и патогенные 
микроорганизмы (A. Jackson, 2001). 

Наиболее частой причиной этого синдро-
ма является хронический риносинусит (как ин-
фекционный, так и аллергический). 

 При низкой эффективности консерва-
тивного лечения ПНС нами используется эндо-
назальное функциональное хирургическое вме-
шательство на околоносовых пазухах.  

Цель исследования: провести оценку эф-
фективности эндоскопических микрохирурги-

ческих вмешательств у пациентов с затруднени-
ем носового дыхания различной этиологии на 
фоне риносинусита с хроническим постназаль-
ным синдромом. 

Материалы и методы 
С 2005 по 2010 годы в ОКБ имени Меч-

никова г. Днепропетровска проведено обследо-
вание и лечение 90 больных с нарушением но-
сового дыхания различной этиологии (искрив-
ление носовой перегородки, гипертрофия носо-
вых раковин) на фоне латентного риносинусита 
с хроническим постназальным синдромом. При 
этом воспалительные изменения по данным КТ 
и МРТ либо отсутствовали в 72.2% случаев, 
либо определялся незначительный отек слизи-
стой оболочки решетчатого лабиринта или 
верхнечелюстных пазух. Данной группе паци-
ентов кроме коррекции внутриносовых струк-
тур, в план операции включена лечебно-
диагностическая эндоскопическая микрореви-
зия клеток решетчатого лабиринта с созданием 
отверстия Д - 4мм для осмотра пазухи.  

Результаты. После предварительной сеп-
топластики при выполнении микроревизии пе-
редних клеток решетчатого лабиринта у 84 
(93,3%) было обнаружено патологическое содер-
жимое. После вскрытия патологически изменен-
ных передних клеток, через основную пластинку 
средней носовой раковины производилась микро-
ревизия задних клеток решетчатого лабиринта. 
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Патологические изменения были найдены у 12 
(14,5%) больных. У 13(15,5%) отмечены воспали-
тельные изменения в верхнечелюстных пазухах, 
по поводу чего произведена соответствующая 
микрохирургическая коррекция с расширением 
соустья. Основанием для такого вмешательства на 
околоносовых пазухах у пациентов, послужило 
наличие постназального синдрома даже без явных 
признаков на КТ или МРТ о наличии патологиче-
ского процесса в ОНП.  

По данным операционной картины у 75 
(89.3%) больных отмечалось утолщение слизи-
стой оболочки в пораженных пазухах и наличие 
слизистого отделяемого у 24 (28,6%) пациентов. 
При выраженной гипертрофии нижних раковин 
вмешательство дополнялось их подслизистой 
остеоконхотомией. При наличии участков вы-
раженной гипертрофии задних концов носовых 
раковин: гипертрофированная ткань щадящее 
удалялась шейвером. 

Период наблюдения оперированных 
больных составил от одного до пяти лет. При 

контрольных осмотрах после оперативного 
вмешательства 6 (6,7%) пациентов отмечали 
периодическое умеренное стекание слизи по 
задней стенке носоглотки без нарушения носо-
вого дыхания, у 2(2,2%) - лечение без эффекта. 

Выводы.  
Причиной ПНС в данной группе пациен-

тов является воспаление передних (93,3%) и 
задних (14,5%) клеток решетчатого лабиринта, 
и верхнечелюстных пазух у 15,5%. 

Во время выполнения хирургического 
вмешательства по поводу затруднения носового 
дыхания различной этиологии с постназальным 
синдромом наиболее эффективно выполнять 
лечебно-диагностическую эндоскопическую 
микроревизию клеток решетчатого лабиринта, и 
в случае обнаружения патологического содер-
жимого в них производить их вскрытие с сана-
цией. Данная методика позволяет у всех паци-
ентов стойко восстановить носовое дыхание, и в 
91.1% случаев избавить от постназального син-
дрома. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА В ЛЕЧЕНИИ  
ДВУХСТОРОННЕГО ПАРЕЗА ГОРТАНИ 

 

Современная эндоларингеальная микро-
хирургия, в основе которой лежит использова-
ние функционально-щадящих методов хирурги-
ческого лечения с применением высокотехноло-
гичного медицинского оборудования, позволяет 
оптимизировать лечение при двухсторонних 
парезах гортани. Лазер широко применяется при 
паралитических стенозах гортани. Хороший 
функциональный результат при данной патоло-
гии обеспечивается достоинствами при исполь-
зовании контактного лазера: стерильность воз-
действия, отсутствие кровотечения, умеренный 
отёк тканей, быстрое заживление, отсутствие 
рубца или минимальная его выраженность. 

Целью исследования было изучение эф-
фективности лазерной хирургии в лечении 
двухстороннего пареза гортани. Большинство 
больных с этой патологией - это лица речеголо-
совых профессий, для них результат операции 
определяет качество жизни, профессиональную 
пригодность. 

В ЛОР-клинике Днепропетровской госу-
дарственной медицинской академии тспользовал-

ся для хирургического лечения двухстороннего 
пареза гортани полупроводниковый лазер "Лика-
хирург", производства ЧМПП «Фотоника Плюс» 
(г. Черкассы), длина волны излучения 980 нм.  

Под наблюдением с декабря 2007 по март 
2010 гг. находилось 13 больных (все – женщи-
ны, в возрасте от 42 до 65 лет) с двухсторонним 
парезом гортани. У всех пациенток в анамнезе 
была проведена струмэктомия по поводу опухо-
ли щитовидной железы. Длительность заболе-
вания составляла от 1 года до 5 лет. Замести-
тельная терапия на момент оперативного лече-
ния была корригирована у всех пациенток. Раз-
делительная функция глотки была сохранена у 
всех больных. У 4 больных фоновым заболева-
нием была артериальная гипертензия, у 3 – са-
харный диабет. 7 больных были канюленосите-
лями. 

При видеоларингоскопии у всех пациен-
ток диагностировано срединное положение го-
лосовых складок, полная неподвижность обеих 
половин гортани, размер голосовой щели не 
превышал 2-3 мм. 
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Всем больным была выполнена лазерная 
вапоризация одной голосовой складки при вы-
ходной мощности лазерного излучения аппарата 
в непрерывном режиме в диапазоне от 4 до 6 Вт. 
Оперативное лечение проводилось под общим 
обезболиванием с аппаратной вентиляцией че-
рез трахеостому у канюленосителей и с приме-
нением оротрахеальной интубации у остальных 
пациентов. 

В послеоперационном периоде больные 
были деканулированы на 3-7 сутки. Осложне-
ний в послеоперационном периоде не было. Все 
больные в послеоперационном периоде получа-
ли курс эндоларингеальных противовоспали-
тельных ингаляций. В трёх случаях у канюлено-
сителей трахеостома закрывалась самостоятель-
но, у остальных пациенток проводилось пласти-
ческое закрытие трахеостомы. 

При динамическом наблюдении за тече-
нием раневого процесса установлено, что вос-

палительные изменения в окружающих тканях 
начинают стихать к 4-6-м суткам; струп, покры-
вающий рану, разрыхляется и постепенно от-
торгается. Полное очищение раны заканчивает-
ся в различные сроки (от 7 до 20 дней). Зажив-
ление происходит без образования грубого руб-
ца и выраженного нарушения дыхательной 
функции. После стихания послеоперационных 
воспалительных явлений в гортани больные 
проходили курс фонопедических упражнений. 

Таким образом, использование полупро-
водникового лазера у больных с двухсторонним 
парезом гортани позволяет получить положи-
тельные результаты после проведенного хирур-
гического лечения: у всех пациентов восстанов-
лено компенсированное дыхание через естест-
венные дыхательные пути, сохранена удовле-
творительная голосовая функция. Длительность 
наблюдения за больными составила от 2 меся-
цев до 2 лет. 
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СМЕШАННЫХ ПЕРФОРАТИВНЫХ ФОРМ  
ОДОНТОГЕННЫХ ГАЙМОРИТОВ 

 

А.А. Тимофеев (2004) разделил гаймори-
ты на одонтогенные (ОГ), риногенные и сме-
шанные. Среди последних особые трудности в 
лечении возникают в случаях комбинации пер-
форативной формы ОГ и деформации носовой 
перегородки (НП) 3-4 степени в больную сторо-
ну. Нами накоплен определенный опыт в лече-
нии таких пациентов. В качестве иллюстрации 
приводим следующее наблюдение. 

 Больному А. 35 лет, страдающий выра-
женным затруднением носового дыхания справа 
с детства после травмы, 25.12.09 г. амбулаторно 
была произведена экстракция 16 зуба по поводу 
хронического периодонтита. Ввиду возникшего 
сообщения с полостью верхнечелюстной пазухи 
больному дважды на протяжении месяца произ-
водилось ушивание лунки 16 зуба и курсы анти-
бактериальной терапии. Пластика оказалась не-
эффективной. В феврале 2010 г. прошел курс 
пункционного лечения гайморита амбулаторно. 
Достигнута санация пазухи, но свищевой ход не 
закрылся. 23.02.10 г. госпитализирован в отде-
ление челюстно-лицевой хирургии КРУ «КБ им. 
Н.А. Семашко». При осмотре: носовое дыхание 

справа резко затруднено за счет искривления 
НП 3-й степени. На месте удаленного 16 зуба 
имеется свищевой ход, ведущий в полость верх-
нечелюстной пазухи. 24.02.10 г. под местной 
анестезией больному произведена подслизистая 
резекция носовой перегородки и гайморотомия 
справа по Нейману-Заславскому. Костный канал 
в альвеолярном отростке выскоблен и обработан 
фрезой. Образовавшийся дефект закрыт отмоде-
лированным фрагментом 4-х угольного хряща с 
фиксацией викриловыми швами к надкостнице 
со стороны неба и к кости передней стенки па-
зухи. Тампонада пазухи с йодоформом, пласти-
ка альвеолярного отростка слизисто-
надкостничным лоскутом, передняя тампонада 
носа. В послеоперационном периоде больной 
получал антибактериальную, симптоматичес-
кую терапию. Передняя тампонада удалена на 2 
суки, тампон из пазухи удален на 5 сутки. П/о 
шов на альвеолярном отростке зажил первич-
ным натяжением. Контрольное промывание па-
зухи через риностому – чисто. Выписан на ам-
булаторное лечение 5.03.10г. Контрольный ос-
мотр ежемесячно – носовое дыхание свободное, 
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состояние мягких тканей на альвеолярном отро-
стке хорошее (мягкотканый лоскут розовый, 
шов консолидирован). При промывании пазухи 
через риностому – чисто. Всего по приведенной 
методике прооперировано 9 больных. У всех 
получен стойкий результат: ороантральные 

свищи ликвидированы, носовое дыхание вос-
становлено. Накопленный нами опыт лечения 
смешанных перфоративных форм ОГ позволяет 
рекомендовать приведенную методику лечения 
к широкому внедрению практику отоларинголо-
гов и челюстно-лицевых хирургов. 

 
© В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, В.А. Красников, М.Ю. Люперсольский, 2010  
 
 
 
 
 
 

В.В. БОГДАНОВ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, В.А. КРАСНИКОВ, В.П. КАЛИНКИН,  
Е.И. НАЗАРУК, Л.Д. ШЕВЦОВА, С.Е. ИВАНОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

РИНОСЕПТОПЛАСТИКА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ТРАВМЫ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА 
 

Последние годы отмечены непрерывным 
ростом травматизма. Особенно часто наблюда-
ются повреждения костей лицевого скелета, из 
них первое место занимают переломы костей 
носа. Последствия травм носа проявляются не 
только в обезображивании лица, но и в функцио-
нальных расстройствах с возможным нарушени-
ем психики. Между тем изучению этого вопроса 
уделяется мало внимания и некоторые вопросы 
диагностики и лечения освещены недостаточно. 
Подтверждением служит высокий процент не-
удовлетворительных результатов реабилитации 
из-за отсутствия четких и последовательных ре-
комендаций в осуществлении лечебных меро-
приятий. По данным разных авторов, пациенты с 
острой травмой костей лицевого скелета состав-
ляют от общего числа стационарных больных с 
заболеваниями и травмами уха, горла и носа 3,6-
4,6%. Мы проанализировали за период с 2005 по 
2009 гг. истории болезни пациентов, находив-
шихся на стационарном лечении в отделениях 
челюстно-лицевой хирургии и оториноларинго-
логии КРУ «КБ им. Н.А. Семашко» и получили 
следующие результаты: всего за 5 лет стационар-
но лечилось 724 пациента с переломами костей 
носа (в ЛОР – 145, в ЧЛХ – 579) и 207 пациентов 
с сочетанными травмами наружного носа и лице-
вого скелета (161 и 46 соответственно), которым 
произведено 775 репозиций костей носа (669 и 
106 соответственно). Катамнез прослежен у 102 
пациентов. Большинство из них были неудовле-
творенны формой носа (92 пациента), более 2/3 
предъявляли жалобы на затруднение носового 
дыхания. Такой высокий процент неудовлетво-
рительных результатов реабилитации связан с 
отсутствием четких и последовательных реко-
мендаций в осуществлении лечебных мероприя-
тий.  

Стандартом оказания помощи при пере-
ломе костей носа с деформацией является про-
ведение редрессации с последующей фиксацией 
костных отломков. Эффективность редрессации 
составляет около 10%, что во многом обуслов-
лено наличием деформации наружного носа 
(НН) и носовой перегородки (НП) до травмы, а 
также рядом других факторов (некачественно 
проведенная редрессация, недостаточная фик-
сация костных отломков, неадекватное ведение 
послеоперационного периода и т.д.). Проведен-
ная в таких условиях редрессация неминуемо 
приводит к появлению (или усугублению суще-
ствовавшей) деформации НН и стойкому нару-
шению носового дыхания (за счет образования 
синехий между наружными стенками полости 
носа и деформированной НП). 

Мы считаем, что таким пациентам (при 
отсутствии противопоказаний) показано прове-
дение одномоментной риносептопластики в ос-
тром периоде травмы, что позволяет избежать 
необходимости повторных хирургических вме-
шательств, откоррегировать форму носа и вос-
становить носовое дыхание. Утверждение неко-
торых авторов, что это значительно усложняет и 
удлиняет лечение таких пациентов мы считаем 
несостоятельным.  

Преимуществами такого подхода к лече-
нию пациентов с травмой костей лицевого ске-
лета являются: возможность визуальной оценки 
характера травматических повреждений НП;  
возможность детальной репозиции костного 
отдела травмированной НП; возможность ре-
конструкции хрящевого отдела НП с надёжной 
его фиксацией в анатомически правильном по-
ложении; предупреждение развития посттрав-
матических гематом и абсцессов НП; предупре-
ждение грубых рубцовых деформаций НП, на-
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рушающих респираторную функцию носа; уст-
ранение существовавших до травмы и преду-
преждение развития посттравматических де-
формаций НН; устранение необходимости про-
ведения повторных хирургических вмеша-
тельств и длительной реабилитации. 

Нами на протяжении 1,5 лет произведено 
11 таких операций. Во всех случаях получены 

обнадеживающие результаты: достигнуто адек-
ватное восстановление носового дыхания и фо-
рмы наружного носа.  

Полученные результаты позволяют выска-
зать оптимистическое утверждение, что риносеп-
топластика в остром периоде травмы носа займет 
достойное место в арсенале отоларингологов 
стационаров разных уровней аккредитации. 

 
© В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, В.А. Красников, В.П. Калинкин, Е.И. Назарук, Л.Д. Шевцова,  
С.Е. Иванов, 2010  
 
 
 
 
 

В.В. БОГДАНОВ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, Р.Ф. ЮНУСОВ, Л.Д. ШЕВЦОВА  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ КРОНА 
 

Болезнь Крона (БК) - неспецифический 
воспалительный грануляционный процесс, по-
ражающий различные отделы желудочно-
кишечного тракта, но преимущественно тонкий 
и толстый кишечник. Заболевание впервые опи-
сал Crohn в 1932 г. Этиология БК неизвестна. 
Наиболее широко обсуждается инфекционная 
природа заболевания, предполагается связь БК с 
вирусами, хламидиями, иерсиниями, наруше-
ниями микробиоценоза кишечника. Определён-
ную роль играет генетический фактор. В пато-
генезе БК ведущая роль отводится аутоиммун-
ным механизмам. Предполагается, что при этом 
заболевании развивается аутоиммунный про-
цесс, вырабатываются антитела класса IgG к 
желудочно-кишечному тракту (прежде всего, к 
толстому кишечнику) и появляются лимфоциты, 
сенсибилизированные к антигенам слизистой 
оболочки толстой кишки. В итоге развивается 
воспалительный процесс в пищеварительном 
тракте с появлением язв, некрозов, выраженной 
интоксикации, кишечных кровотечений и дру-
гих симптомов. Для БК характерны также час-
тые внекишечные проявления, обусловленные 
аутоиммунными механизмами. 

Внекишечные проявления БК Walfish 
(1992) подразделил на три основные группы:  

1. Проявления, обусловленные иммунно-
биологическим процессом и активацией мик-
робной флоры: периферический артрит, эпи-
склерит, афтозный стоматит, узловатая эритема, 
гангренозная пиодермия.  

2. Проявления, которые предположитель-
но генетически связаны с генотипом HLA B27: 
анкилозирующий спондилоартрит, сакроилеит, 
увеит, первичный склерозирующий холангит. 

3. Поражения, непосредственно связан-
ные с патологией самого кишечника: почечные 
и желчные камни, синдром мальабсорбции; вто-
ричный амилоидоз, развивающийся на фоне 
длительного воспалительного и гнойного про-
цесса. 

Мы наблюдали пациента А. 22 лет, кото-
рый 03.06.09 г. был направлен на стационарное 
лечение с подозрением на эпиглоттит. Из анам-
неза выяснено, что пациент с 1994 г. страдает 
геморрагическим васкулитом, неоднократно 
лечился стационарно и амбулаторно. В 2004 г. 
оперирован по поводу неспецифического язвен-
ного колита (правосторонняя гемиколэктомия). 

К 10.06.09 г. у больного появились боли в 
полости рта, на фоне нормальной температуры. 
Открывание рта свободное, на языке справа в 
проекции 47 зуба звездчатая эрозия 3 Х 6 мм. 
Слева аналогичная эрозия на слизистой щеки, в 
проекции 37 зуба 8 Х 9 мм. При непрямой ла-
рингоскопии определяется увеличенный утол-
щенный надгортанник белесоватого цвета (что 
было ретроспективно расценено как вторичный 
амилоидоз надгортанника) 11.06.09 г. больной 
консультирован гастроэнтерологом. Заключе-
ние: у больного б-нь Крона с поражением тол-
стой и тонкой кишки, стоматит. Рекомендован 
перевод в гастроэнтерологическое отделения 
для дальнейшего лечения (назначен сапофальк 4 
г, преднизолон 20 мг в сутки, местное лечение 
стоматита). 24.06.09 г. выписан на амбулаторное 
лечение. В настоящее время больной получает 
поддерживающее лечение (сапофальк 4 г, пред-
низолон 20 мг). Сохраняются вышеописанные 
изменения надгортанника и язвы на языке и ще-
ке при минимальных субъективных жалобах.  
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Таким образом, к отоларингологическими 
проявлениями БК можно отнести вторичный 

амилоидоз надгортанника и афтозный стоматит 
торпидный к местному лечению. 

 
© В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, Р.Ф. Юнусов, Л.Д. Шевцова, 2010  
 
 
 
 
 

Д.С. БОЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
И АНОМАЛИЙ СРЕДНЕЙ НОСОВОЙ РАКОВИНЫ 

 

Оперативные вмешательства на носовых 
раковинах являются важным разделом эндоско-
пической ринохирургии. Разработка новых, 
функциональных методов операций на средних 
носовых раковинах остается актуальной задачей 
современной отоларингологии.  

 Целью нашего исследования была разра-
ботка способа коррекции патологических изме-
нений и аномалий средней носовой раковины и 
устройства для его выполнения. 

 Материалы и методы. Нами в Донецком 
ринологическом центре в 2006-2009 гг. наблю-
далось 106 больных с различными патологиче-
скими изменениями и аномалиями средних но-
совых раковин в возрасте от 16 до 72 лет. Муж-
чин было 59 (58,7%), женщины 47 (44,3%). Ги-
пертрофия средних носовых раковин отмечена у 
52 (58,5%) больных, буллезно измененные рако-
вины (concha bullosa) – у 31 (29,2%), парадок-
сально изогнутые раковины – у 13 (12,3%). 

 Изменение средних носовых раковин на-
блюдались при заболеваниях передней группы 
ОНП у 72 (67,9%) пациентов, при сфеноидитах 
– у 14 (13,2%), искривлениях носовой перего-
родки – у 20 (18,9%). 

 Созданное устройство конхокорректор 
состоит из двух размещенных на оси браншей с 
рабочими частями в виде окончатых пластин, 
жестко закрепленных на стержнях. В нижней 
бранше установлен упор, который препятствует 
полному смыканию окончатых пластин рабочей 
части. Величина зазора между рабочими пла-
стинами, создаваемая упором, составляет 1,5-
2мм (регистрационный номер N u 201000156 от 
11.01.2010).  

 Буллезно измененную среднюю носовую 
раковину рассекали серповидным скальпелем по 

середине ее передне- нижнего края и разводили 
края разреза. В этот момент открывалась и ко-
стная ячейка раковины. Полость ячейки ревизи-
ровали, отсосом эвакуировали гной или слизь 
(если они были). Затем «щипцами» охватывали 
передний конец средней носовой раковины и 
смыкали бранши. Благодаря зазору раковина 
смыкалась, приобретая обычную (функциональ-
ную) форму. 

 При парадоксальном изгибе средней но-
совой раковины ее охватывали конхокорректо-
ром и смыкали бранши. После легкой ротации 
инструмента, благодаря зазору между «щипца-
ми» костная пластинка раковины надламлива-
лась и раковина приобретала обычную функ-
циональную форму. 

 При гипертрофии средней носовой рако-
вины ее бережно сминали, уменьшая объем за 
счет воздействия на подслизистый слой. Слизи-
стая оболочка при этом полностью сохранялась.  

 Полученные результаты и их обсужде-
ние. Во всех случаях, независимо от вида пато-
логического изменения или аномалии средней 
носовой раковины, используя конхокорректор, 
удалось восстановить функциональные форму и 
объем этой важной внутриносовой структуры. 
Ни интра –, ни послеоперационных осложнений 
мы не наблюдали. Пролонгирование послеопе-
рационного периода не отмечено. 

 Выводы. Использование конхокорректо-
ра при операциях на средней носовой раковине 
позволяет восстановить функциональные форму 
и объем этой структуры. Метод и устройство 
могут быть рекомендованы к широкому внедре-
нию в практику ринологических центров и ЛОР 
отделений Украины. 

 
© Д.С. Боенко, 2010  
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Д.С. БОЕНКО, С.К. БОЕНКО, Л.В. КОТ, И.А. ТАЛАЛАЕНКО,  
О.В. ГУБЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ У ПАЦИЕНТОВ  
БЕЗ ПАТОЛОГИИ ОКОЛОНОСОВЫХ СИНУСОВ 

 

В настоящее время анализ вариантов 
строения клиновидной пазухи (КП) и окружаю-
щих ее структур с помощью компьютерной то-
мографии является непременным условием ус-
пешного выполнения эндоскопических хирур-
гических вмешательств на задней группе около-
носовых пазух (ОНП). 

Целью нашей работы являлось изучение 
анатомо-топографических особенностей строе-
ния КП и прилежащих к ней структур на ком-
пьютерных томограммах головы у пациентов 
без патологии ОНП. 

Материалы и методы 
Нами изучены компьютерные томограм-

мы головы у 250 пациентов без патологии ОНП, 
большинству из них (90,8%) это исследование 
выполняли по поводу предполагаемой патоло-
гии головного мозга. Мужчин было 134 (53,6%), 
женщин – 116 (46,4%). Возраст больных коле-
бался от 18 до 75 лет. При оценке формы и раз-
меров черепа, размеров и особенностей строе-
ния КП и прилежащих структур использовали 
компьютерную программу Dicom Works. 

Полученные результаты и их обсужде-
ние 

 Среди обследованных больных значи-
тельно преобладали пациенты с брахицефаличе-
ской формой черепа – 123 (49,2%). Мезоцефа-
лическая форма была выявлена у 77 (30,8%), 
долихоцефалическая – у 50 (20,0%) пациентов. 

Преселлярный тип пневматизации КП на-
блюдался у 17 (6,8%) пациентов, селлярный – у 
80 (32,0%), постселлярный – у 106 (42,4%), ги-
перпневматический – у 47 (18,8%). Пневматиза-
ция больших крыльев клиновидной кости отме-
чена – у 47 (18,8%) пациентов, малых – у 45 
(18,0%), крыловидных отростков – у 42 (16,8%). 

При оценке анатомо-топографических 
взаимоотношений КП с близлежащими   струк-
турами   наибольшее   клиническое  значение  

имеет близость каналов внутренней сонной ар-
терии (ВСА) и каналов зрительного нерва. При 
значительной пневматизации малого крыла 
клиновидной кости канал зрительного нерва 
глубоко внедрялся в пазуху. Протрузия каналов 
ВСА встречалась только при высокой пневмати-
зации пазух – 7,2% (18 случаев). Для выявления 
протрузии каналов ВСА и зрительного нерва 
более информативно использование аксиальной 
проекции. 

Также довольно важное клиническое зна-
чение имеет выявление протрузии в полость 
пазухи каналов Видиева и верхнечелюстного 
нервов. Эта анатомическая особенность встре-
чалась только при гиперпневматическом строе-
нии КП с выраженной пневматизацией больших 
крыльев и крыловидных отростков клиновидной 
кости. Каналы Видиева и верхнечелюстного 
нервов определялись только на фронтальных 
срезах: протрузия канала Видиева нерва выяв-
лена у 20 (8,0%) пациентов, верхнечелюстного - 
у 16 (6,4%). Чем выше степень пневматизации 
клиновидной пазухи, тем более выражено ис-
тончение ее костных стенок, выше степень кон-
такта с соседними анатомическими структура-
ми. Чем тоньше стенки каналов, пролабирую-
щих в полость пазухи, тем выше вероятность 
наличия дигисценций. При патологических про-
цессах это может приводить к переходу воспа-
ления из полости пазухи на соседние анатоми-
ческие структуры. Кроме того, в таких случаях 
возрастает опасность повреждения важных ана-
томических образований при эндоскопических 
операциях на задней группе ОНП. 

Выводы 
Для выявления протрузии каналов внут-

ренней сонной артерии и зрительного нерва бо-
лее информативно использование аксиальной 
проекции, а каналов Видиева и верхнечелюст-
ного нервов – фронтальной. 

 
© Д.С. Боенко, С.К. Боенко, Л.В. Кот, И.А. Талалаенко, О.В. Губенко, 2010 
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ОСОБЕННОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ПОЛИПОЗНО-ГНОЙНЫМИ ФОРМАМИ СФЕНОИДИТА 

 

Подавляющее большинство сфеноидитов, 
протекают в рамках пансинуситов и сочетаются 
с различными изменениями внутриносовых 
структур (С.З. Пискунов и соавт., 2004; 
Д.С.Боенко и соавт., 2007). Ввиду этого эндо-
скопическое хирургическое лечение таких 
больных часто проводят в 2-3 этапа. 

 Целью нашего исследования являлась 
разработка оптимальной последовательности 
выполнения эндоскопических хирургических 
вмешательств у больных с полипозно-гнойными 
сфеноидитами. 

 Материалы и методы. Нами в 2005-
2009гг. наблюдалось 63 больных с хронически-
ми полипозно-гнойными формами сфеноидита в 
возрасте от 19 до 72 лет. Мужчин было 31 
(49,2%), женщин – 32 (50,8%). 

 У всех больных изучили жалобы и анам-
нез заболевания, проводили стандартное обсле-
дование ЛОР-органов, общеклинические иссле-
дования, компьютерную томографию ОНП в 
аксиальной и коронарной проекциях, эндорино-
скопию и активную переднюю риноманомет-
рию.  

 Все пациенты были подвергнуты опера-
тивному лечению. Эндоскопические, хирурги-
ческие вмешательства выполняли по разрабо-
танной нами методике (патент на полезную мо-
дель  

№ 46053) под эндотрахеальным наркозом 
или внутривенной нейролептаналгезией с 
управляемой гипотонией.  

 Вначале в случае искривления носовой 
перегородки производили ее коррекцию, что 
значительно облегчало эндоскопический доступ 
к задним отделам полости носа. Полипы сначала 
удаляли в минимальном объеме, только для дос-
тижения достаточной визуализации клиновид-
но-решетчатого углубления. После этого изо-
гнутым пуговчатым зондом верифицировали 
соустье клиновидной пазухи (КП), расширяли 
его и санировали синус. После сфеноидотомии 
выполняли заднюю полипоэтмоидотомию, уда-
ляли полипы из общего и среднего носовых хо-
дов. После санации задних отделов полости но-

са и задней группы ОНП производили коррек-
цию средней носовой раковины с помощью соз-
данного нами оригинального устройства. 

 Затем выполняли переднюю полипоэт-
моидотомию и санировали переднюю группу 
ОНП. На заключительном этапе операции про-
изводили вмешательства на нижних носовых 
раковинах - вазотомию и конхопексию. 

 Медикаментозная подготовка больных 
перед операцией проводилась с использованием 
топических кортикостероидов (авамис) в тече-
ние 7-14 дней. В послеоперационном периоде 
больные получали местно деконгестанты (рино-
золин, эвказолин), препараты стимулирующие 
мукоциллиарный транспорт (ринофлуимуцил), 
но-соль для увлажнения слизистой полости но-
са, полидекса, изофра или биопарокс. Ежеднев-
но проводили тщательный туалет полости носа, 
носовой душ. Системная терапия включала ан-
тигистаминные препараты (эдем, ксизал), эрес-
пал, витаминотерапию. Антибиотики (аугмен-
тин, флемоклав солютаб, цефодокс, трифамокс), 
назначали в исключительных случаях. В даль-
нейшем рекомендовали больным дважды в год 
проводить курсы лечения топическими корти-
костероидами.  

 Полученные результаты и их обсужде-
ние. У 3 (4,8%) больных через 1,5-2 года после 
операции отмечен рецидив полипозного процес-
са. У 2 (3,2%) из них проблема была решена с 
помощью топических кортикостероидов (ава-
мис). У одного больного через два года после 
операции пришлось выполнить повторную по-
липотомию. 

 Выводы. Проведение эндоскопических 
хирургических вмешательств у больных с поли-
позно-гнойными формами сфеноидита в разра-
ботанной нами последовательности позволяет 
одномоментно выполнить до 10-15 операций. 
Этому способствует малая инвазивность опера-
ций и работа хирурга на «сухом» операционном 
поле. Положительный эффект метода состоит 
также из экономической целесообразности и 
устранения повторных стрессов от хирургиче-
ских вмешательств. 

 
© Д.С.Боенко, З.Т. Климов, С.К.Боенко, Л.П. Бутт-Скорик, 2010  
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО 
ГНОЙНОГО ДАКРИОЦИСТИТА 

 
В офтальмологии наиболее распростра-

ненной операцией при хроничсеском гнойном 
дакриоцистите (ХГДЦ) является наружная дак-
риоцисториностомия (ДЦРС), в оториноларин-
гологии – эндоназальная эндоскопическая 
ДЦРС. Внутриносовые операции на слезном 
мешке (СМ) имеют неоспоримые преимущест-
ва: небольшая травматичность; идеальная кос-
метичность; минимальное нарушение физиоло-
гической системы слезоотведения. Реоперации 
на СМ и осложненные формы ХГДЦ требуют 
проведения симультанных операций с сочетан-
ными доступами. (З.Т. Климов и др., 2000, 2005; 
Г.З. Пискунов 2002; С.К. Боенко, 2003).  

Целью настоящего исследования явилось 
сравнение результатов лечения различных ос-
ложненных форм ХГДЦ. 

Материалы и методы. В 1999-2010 гг. в 
клинике ЛОР-болезней ИНВХ им. В.К.Гусака 
(Донецк) наблюдалось 19 больных с осложнен-
ным ХГДЦ в возрасте от 36 до 69 лет. Мужчин 
было 6 (31,6%), женщин-13 (68,4%). Продолжи-
тельность заболевания колебалась от 1 до 6 лет.  

В 1 (5,3%) случае наблюдалось кистоз-
ногнойное растяжение СМ. Грибковый ХГДЦ 
диагностирован у 4 (21,1%) пациента. В 2 
(10,6%) случаях наблюдался калькулезный 
ХГДЦ. В анамнезе у 4 (21,2%)пациентов была 
произведена наружная ДЦРС, а в 8(42,2%) слу-
чаях имелось вскрытие флегмоны СМ.  

У 12 (63,2%) больных с ХГДЦ выявлена 
различная патология внутриносовых структур: 
искривление носовой перегородки – у 8 (42,1%), 
хронический гипертрофический ринит – у 7 
(36,8%). Данная патология устранена одномо-
ментно с основной операцией у 9 (47,4%) паци-
ентов, либо до нее – у 3 (15,8%).  

Полученные результаты и их обсуждение. 
Пациентам с кистозным и калькулезным ХГДЦ 
выполнялись сочетанные доступы – эндона-
зальная и наружная ДЦРС. При этом эндона-
зальный доступ преследовал цель восстановле-
ние слезеотведения, а наружный - пластику СМ, 
заключающийся в уменьшении его объема и 
иссечении стенок.  

При проведении реопераций на СМ ос-
новная задача заключалась в иссечении его ме-
диальной стенки. Для улучшения обзора опера-
ционного поля во всех случаях производилось 
удаление валика носа и прилежащей части лоб-
ного отростка верхней челюсти, это позволяло 
произвести адекватную ревизию, иссечь стенки 
СМ, выделить слезные каналы. 

У пациентов с грибковым ХГДЦ произво-
дили расширенную этмоидотомию в области 
слезной кости. При вскрытии этмоида выявлял-
ся грибковый процесс, который, по всей види-
мости, и являлся причиной возникновения 
ХГДЦ. 

Всем пациентам в послеоперационном 
периоде устанавливался дренаж в слезные пути 
на 2-3 недели. Через 7 -10 дней у 6 пациентов, 
после удаления дренажа возникла непроходи-
мость слезных путей, дренаж переустонавлен 
еще на 2 недели. В 3 случаях при стойкой не-
проходимости слезных путей пришлось прибег-
нуть к реоперации.  

Выводы. Использование эндоназальных и 
наружных доступов, санирующих операций на 
переднем этмоиде при осложненных формах 
ХГДЦ позволило повысить эффективность про-
водимых операций и снизить частоту рецидивов 
заболеваний. 

 
© С.К.Боенко, З.Т.Климов, Д.С.Боенко, И.А.Талалаенко, Л.В.Сорока, А.А.Минаев, 2010  
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОДОНТОГЕННЫХ ГАЙМОРИТОВ, ВЫЗВАННЫХ 
ПОПАДАНИЕМ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНУЮ 

ПАЗУХУ 
 

Одной из причин развития одонтогенных 
гайморитов (ОГ) может быть попадание плом-

бировочных материалов в верхнечелюстную 
пазуху во время санации премоляров и моляров 
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верхней челюсти. Диагностика и лечение таких 
осложнений пломбирования зубов верхней че-
люсти до настоящего времени разработаны не-
достаточно. 

Целью нашего исследования являлась 
разработка лечебно-диагностической тактики у 
больных с одонтогенными гайморитами, раз-
вившимися вследствие попадания пломбиро-
вочного материала в верхнечелюстную пазуху. 

Материалы и методы 
Мы наблюдали 56 пациентов с ОГ, вы-

званными выведением пломбировочного мате-
риала за пределы верхушек корней премоляров 
и моляров верхней челюсти в верхнечелюстную 
пазуху. Больные находились на стационарном 
лечении в клиниках кафедр отоларингологии 
ФИПО и челюстно-лицевой хирургии ДонНМУ 
им.М.Горького в период с 2008 по 2009 годы. 
Мужчин было 19 (33,9%), женщин - 37 (66,1%). 
Возраст больных колебался от 18 до 60 лет. У 
всех пациентов, помимо общеклинических ис-
следований, выполнена ортопантомография и/ 
или компьютерная томография околоносовых 
пазух в коронарной и аксиальной проекциях, а 
также эндориноскопия. Основную группу со-
ставили 36 (64,3%) пациентов, которым были 
выполнены микрогайморотомии с использова-
нием троакара Д.С. Боенко (2002). Кроме того, 
15 (41,7%) из этих больных проведена коррек-
ция внутриносовых структур (ВНС) - носовой 
перегородки, носовых раковин, а у 13 (36.1%) -
расширение естественного соустья пазухи (мак-
силлярная остиопластика). Контрольную группу 
составили 20 больных, которым была произве-
дена гайморотомия по Колдуэлл-Люку. Всех 
больных основной группы предварительно       
санировали   на   протяжение    7-8    дней:    по-
мимо медикаментозного лечения пазуху дважды 
в день промывали через дренаж растворами ан-
тибиотиков (цефадокс, трифамокс). «Причин-
ные» зубы (если они не были удалены ранее) 
экстрагировали во время основного вмешатель-

ства. Удаленные во время операции патологиче-
ские ткани были исследованы гистологически. В 
качестве критериев оценки результатов лечения 
больных основной и контрольной групп исполь-
зованы клинические, рентгенологические и 
функциональные показатели. 

Полученные результаты  
и их обсуждение 
 У 16 (28,6%) пациентов (12 - основной и 

4 - контрольной групп) во время операции в па-
зухе обнаружена мицетома, ядром которой яв-
лялся пломбировочный материал. У 40 (71,4%) 
больных в пазухе обнаружена резко (подушко-
образно) отечная, а в нижних отделах - полипо-
зно измененная слизистая оболочка, кисты. В 
послеоперационном периоде у пациентов ос-
новной группы отмечалось незначительное се-
розно-геморрагическое отделяемое и умеренно 
выраженное нарушение носового дыхания. 
Больные контрольной группы, перенесшие 
вмешательства на синусе, выполненные по тра-
диционной методике, страдали от отека тканей 
подглазничной области, болей в зоне операции, 
нарушений тактильной чувствительности, 
обильного серозно-геморрагического отделяе-
мого из носа, затруднения носового дыхания. 
Период нетрудоспособности у больных основ-
ной группы составил 5-7 суток, у пациентов 
контрольной группы - 10-14 суток. 

Выводы  
1. Хирургическое лечение больных одон-

тогенным гайморитом, связанным с выведением 
пломбировочных материалов в верхнечелюст-
ную пазуху, следует осуществлять совместными 
усилиями оториноларинголога и челюстно-
лицевого хирурга-стоматолога. 

2. Применение эндоскопических методов 
позволяет одномоментно выполнить санацию 
пазухи, коррекцию внутриносовых структур и 
расширение максиллярного соустья, сократить 
сроки пребывания больных в стационаре и су-
щественно снизить уровень осложнений. 

 
© С.К. Боенко, И.Н. Матрос-Таранец, С.Б. Алексеев, Д.С. Боенко, Н.А. Гладкова, 2010 
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(ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУР НА ТЕЧЕНИЕ  
ХРОНИЧЕСКОГО ДАКРИОЦИСТИТА 

 

Данные об изменениях внутриносовых 
структур у больных дакриоциститом весьма 
скудны (Боенко С. К. и др. 2009, Пискунов Г. З. 

2006). Вместе с тем, такие изменения могут вли-
ять на течение заболевания, ухудшать результа-
ты эндоскопического оперативного лечения. 
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Целью нашей работы являлось изучение 
влияния изменений внутриносовых структур на 
течение хронического дакриоцистита. 

Материалы и методы. В клиниках ка-
федры отоларингологии ФИПО Донецкого на-
ционального медицинского университета им. М. 
Горького за период с 2002 по 2009 гг. у 57 боль-
ных по поводу хронического гнойного дакрио-
цистита была выполнена эндоназальная эндо-
скопическая дакриоцисториностомия 
(ЭЭДЦРС). Мужчин было 18 (31,5%), женщин - 
39 (68,5%). Возраст больных колебался от 14 до 
70 лет. Длительное время (от 2 месяцев до 5 лет) 
у окулистов по поводу рецидивирующего тече-
ния заболевания наблюдались 42 (73,7%) боль-
ных, консервативно лечились с бужированием 
слёзных путей 46 (80,7%) пациентов, наружная 
ДЦРС была выполнена 6 (10,5%) больным. У 9 
(15,7%) больных в анамнезе имела место травма 
костей лицевого скелета. Диагноз подтверждали 
с помощью контрастной дакриоцистографии 
и/или компьютерной томографии слезоотводя-
щих путей. 

У 31 (54,4 %) пациента наблюдались раз-
личные изменения со стороны внутриносовых 
структур (искривление носовой перегородки, 
хронический вазомоторный ринит, полипы, ги-
пертрофия средней носовой раковины и крюч-
ковидного отростка и пр.), которые могли спо-
собствовать или являться причиной развития 

дакриоцистита. После оперативного и консерва-
тивного лечения у окулистов такие внутриносо-
вые изменения являлись причиной обострения 
или рецидивирования дакриоцистита, что обу-
славливало длительное наблюдение у офталь-
мологов и требовало дополнительного лечения. 
У этих больных вначале устраняли выявленную 
внутриносовую патологию, выполняя септопла-
стику, резекцию переднего конца средней носо-
вой раковины и крючковидного отростка, вазо-
томию, конхопексию. Затем производили 
ЭЭДЦРС по оригинальной методике. Оператив-
ное лечение 7 (12,2%) пациентам проводили в 2 
этапа: вначале коррекцию внутриносовых 
структур, а затем через 10-12 дней ЭЭДЦРС. 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Выздоровление после оперативного лече-
ния отмечено у 55 (96,5%) больных. Рецидив 
заболевания имел место у 2 (3,5%) пациентов 
из-за развития избыточных грануляций в облас-
ти риностомы, что потребовало дополнительно-
го лечения. 

Выводы.  
Изменения внутриносовых структур 

влияют на возникновение, течение и на прогноз 
хронического дакриоцистита. Устранение внут-
риносовой патологии необходимо для улучше-
ния результатов лечения и снижения уровня ре-
цидивов заболевания больных хроническим 
дакриоциститом. 
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С.К. БОЕНКО, Э.Я. ФИСТАЛЬ, Е.Н. ТРОФИМОВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

О КЛАССИФИКАЦИИ СТАДИЙ ТЕЧЕНИЯ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ У ОБОЖЖЕННЫХ 

 

Термоингаляционные поражения (ТИП) 
являются дополнительной ожоговой раной, для 
которой характерно последовательное развитие 
клинических и функциональных изменений в 
дыхательных путях (ДП).  

Целью нашей работы являлось определе-
ние стадий течения ТИП по клинико-
функциональным признакам. 

Материалы и методы. Нами в 2007- 
2009 гг. в отделе термических поражений ИНВХ 
им. В.К. Гусака АМН Украины наблюдался 331 
пострадавший с ТИП. Всем обожженным с ТИП 
применялись эндоскопические методы исследо-
вания носа, глотки, гортани и фибротрахеоб-
ронхоскопия. Определение транспортной, вса-

сывательной и дыхательной функций ДП прове-
дено у 55 из пострадавших.  

Полученные результаты и их обсужде-
ние. На основании изучения данных эндоскопи-
ческих и функциональных исследований уста-
новлено, что клиническая картина ТИП разви-
вается с определенной последовательностью. 
Это наблюдение позволило нам разработать и 
предложить «Класифікацію стадій перебігу тер-
моінгаляційних уражень по клініко-
функціональних ознаках» (С.К. Боенко, Э.Я. 
Фисталь, Е.Н. Трофимова, авторське право на 
твір № 19968 від 21.03.2007). В течении ТИП 
нами выделены 5 стадий: стадия мукостаза; ста-
дия гиперсекреции; стадия высыхания слизи-
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стой оболочки; стадия механической обструк-
ции ДП; стадия морфологического и функцио-
нального восстановления слизистой оболочки 
ДП. 

В стадию мукостаза (первые 2-4 часа по-
сле ожоговой травмы) отмечается яркая «сухая» 
гиперемия слизистой оболочки ДП, видны рас-
ширенные капилляры, могут определяться пла-
сты копоти и эрозии. Происходит резкое пони-
жение всасывательной функции. Близкой к нор-
ме является проходимость носа для дыхания. В 
тяжелых случаях  с первых часов после травмы 
развивается снижение бронхиальной проходи-
мости. Транспортная активность мерцательного 
эпителия слизистой оболочки носа резко нару-
шена в первых четырех стадиях у всех больных. 

В стадию гиперсекреции (1-2 сутки) сли-
зистая оболочка гортани, трахеи и бронхов ста-
новится более отечной, влажной. В просвете 
гортани и трахеи, устьях долевых и сегментар-
ных бронхов видна слизь. У всех больных 
ухудшается проходимость носа для дыхания. 
Несколько улучшается всасывательная функция 
слизистой оболочки ДП. 

В стадию высыхания слизистой оболочки 
(2-4 сутки) секреция и гиперемия уменьшаются, 
нарастает отек, появляются «белые пятна» нек-
роза, густая слизь. Отмечается прогрессирую-

щее затруднение проходимости респираторного 
тракта для дыхания. Происходит дальнейшее 
повышение всасывательной функции слизистой 
оболочки ДП. 

Стадия механической обструкции ДП (с 4 
до 14-18 суток) характеризуется образованием 
корок на слизистой оболочке и увеличением 
отека. В наиболее тяжелых случаях наблюдают-
ся участки некроза, в местах отторженной сли-
зистой оболочки появляются эрозии. Отмечают-
ся грубые дыхательные нарушения. Всасыва-
тельная функция превышает норму. Сохраняет-
ся транспортный блок. 

В стадию морфологического и функцио-
нального восстановления (начиная с 3 недели 
после травмы) отмечается купирование отека 
слизистой оболочки ДП, очищение от корок и 
некроза, нормализация транспортной, всасыва-
тельной и дыхательной функций.  

Выводы. Отмеченная последователь-
ность стадий течения  ТИП по клинико-
функциональным признакам позволяет прогно-
зировать развитие местных изменений в ДП и 
выделять ведущие нарушения в каждой стадии. 
Назначение общей и местной терапии в зависи-
мости от стадии течения ТИП дает возможность 
эффективно купировать раневой процесс в ДП и 
сократить сроки лечения. 
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Н.Э. БОЙКОВА (МОСКВА, РОССИЯ) 

РОЛЬ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА В ПРОФИЛАКТИКЕ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ 
ПНЕВМОНИЙ У БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОЙ ИВЛ 

 

НПИВЛ (Нозокомиальная пневмония 
(НП), связанная с искусственной вентиляцией 
легких), развивающаяся после 5 сут интубации 
трахеи считается поздней, и возбудителями ее 
обычно становится полирезистентная нозокоми-
альная микрофлора. Этот вид пневмонии обыч-
но протекает более тяжело и сопровождается 
высокой летальностью, варьирующей от 10 до 
65% . У многих пациентов причиной НПИВЛ 
может быть смешанная микрофлора, в основном 
со стороны ЛОР-органов (микрофлора глотки), 
в которой роль анаэробов очень незначительная. 
Патогенез НПИВЛ связан с аэрозольной конта-
минацией нижних дыхательных путей большим 
количеством вирулентных микроорганизмов 
при проведении ИВЛ в результате снижения 
эффективности механизмов поддержания сте-

рильности нижних дыхательных путей на фоне 
нарушений гуморальных и клеточных иммун-
ных реакций. Травма, воспалительные измене-
ния, протекание контаминированного секрета из 
ротоглотки поверх манжетки интубационной 
трубки в трахею приводят к колонизации бакте-
риями нижних отделов дыхательных путей, воз-
никновению трахеобронхита и увеличивают 
вероятность возникновения НПИВЛ. Кроме то-
го, биопленка на поверхности интубационной 
трубки с интегрированными в ее толще микро-
организмами, является потенциальным источ-
ником для последующей колонизации трахеи и 
эмболии альвеол при проведении отсасывания 
секрета из трахеи и бронхоскопии .  

Нами были проанализированы данные ис-
торий болезни  70 пациентов, находящихся на 
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длительной ИВЛ (сроки от 10 до 35 суток), на-
ходившихся на лечении в 2007-2008 гг. в отде-
лениях реанимации ГКБ № 67 г. Москвы.  

Пациенты были разделены на две группы 
- в  I группу вошли больные (35), которым с це-
лью профилактики нозокомиально й пнев-
монии проводилась рациональная антибиотико-
терапия в комплексе c общепринятыми лечебно-
профилактическими мероприятиями; II группу 
составили больные (35), которым проводилась 
обработка интубационной трубки и введение 
интратрахеально препарат Гексаспрей (Бушара 
Рекордати).  

Все больные были обследованы по строго 
установленной программе, включающей: обще-
клинические исследования, бактериологическое 
исследование содержимого глотки и отделяемо-
го из трахеостомы с определением чувствитель-
ности у выделенной микрофлоры к применяе-
мым в клинике антибиотикам;  определение по-
казателей неспецифического гуморального им-
мунитета: общая бактерицидность сыворотки 
крови; содержание секреторного иммуноглобу-
лина А в слюне; о состоянии клеточного имму-
нитета судили по реакциям фагоцитоза.  Первая 
группа пациентов являлась контрольной.   

Проведенные исследования показали, что 
ведущим этиологическим фактором развития 
нозокомиальной пневмонии служит стафило-
кокк (51 %). Основным источником инфициро-
вания является микрофлора глотки (66,6 %).  

С учетом выявленной нами микрофлоры 
для местной терапии нами использован препа-

рат ГЕКСАСПРЕЙ. Его исходная молекула об-
ладает бактерицидными, анальгетическими и 
противовоспалительными свойствами. Приме-
няемая дозировка препарата – два впрыскивания 
два раза в день в течение 10 дней. Мы распыля-
ли "Гексаспрей" на трахеотомическую трубку 
для ее обработки, а также интратрахеально в 
интубационную трубку (до 10 суток).  

В результате проведенного нами исследо-
вания выявлено, что применение местного лече-
ния препаратом ГЕКСАСПРЕЙ достоверно 
снижает частоту нозокомиальных пневмоний у 
больных, находящихся на длительной ИВЛ в 1,5 
раза, нормализует состояние дыхательных путей 
и трахеального дефекта. При микробиологиче-
ском исследовании отмечено достоверное 
уменьшение концентрации патогенных штам-
мов стафилококка  в области трахеостомы и в 
просвете трахеи. Аллергических реакций не от-
мечалось.   

Таким образом, включение нами в схему 
профилактики топического применения препа-
рата, содержащего биклотимол (Гексаспрей) 
позволяет нам уменьшить частоту возникнове-
ния нозокомиальных пневмоний (по сравнению 
с архивной группой – истории болезни, проана-
лизированные нами за 2000-2004 гг.) в 1,5 раза. 
Предложенная нами схема профилактики нозо-
комиальных пневмоний у больных с трахеосто-
мами, находящихся на длительной ИВЛ, спо-
собствует оптимизации процесса ведения боль-
ных с трахеостомой и уменьшению осложнений 
со стороны бронхо-легочной системы. 
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Н.Б.ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ, Л.В.ГУЛЯЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ОСТЕОМЫ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ ПО МАТЕРИАЛАМ АР КРЫМ 
 

Остеомы носа и ППН относятся к добро-
качественным опухолям и обычно растут мед-
ленно без инфильтрации и прорастания в окру-
жающие ткани. При целостности питающей 
ножки остеомы могут сохранять тенденцию к 
безудержному росту, достигать гигантских раз-
меров, проникать в полость черепа и глазницу. 
Такое клиническое течение остеом становится 
опасным, т.к. могут развиться внутриглазнич-
ные и внутричерепные осложнения: пахименин-
гит, генерализованные менингиты, арахноэди-
ты, арахноэнцефалиты, пневмоцефалия, ликво-

рея, эпилепсия и эпидуральные абсцессы и др. 
(А.Г. Фетисов, 1931; Л.Л. Фрумин, 1931; В.В. 
Вальтер, 1968; Н.С. Благовещенская, 1970г.; 
Д.Н. Елин, 1973; М.Л. Каплун, 1976г.; М.А. 
Пархомовский, 1978; И.М. Смирнов, 1982 и др.). 

Статистика указывает, что по локализа-
ции первичные остеомы полости носа бывают 
редко. Чаще они растут из ППН. Остеомы ППН 
обычно берут начало из лобных пазух, реже из 
решетчатого лабиринта и из гайморовых пазух. 
Описаны множественные остеомы ППН (Ю.С. 
Василенко, 1966; Б.Е. Гольдберг, 1972). Разли-
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чают внутренние и наружные остеомы ППН. 
Л.Л.Фрумин сообщил, что 67% остеом ППН 
приходятся на возраст с 11 до 30 лет, а 21% - на 
возраст выше 40 лет. В патогенезе остеом игра-
ют роль травмы и воспалительные процессы. 
Гистологически могут быть компактная, плот-
ная, спонгиозная, медуллярная и др. Различают 
«мертвую» остеому, когда нарушается связь с 
питающей ножкой спонгиозного или соедини-
тельно-тканного строения. Клинически остеомы 
проявляются лишь при достижении больших 
размеров, нередко с изменением лицевого ске-
лета. 

Жалобы обычно на тяжесть в пораженной 
пазухе, на резкую боль в области лба при пере-
ходе из холода в тепло. В норме лобная пазуха 
все время обогревается за счет циркуляции вы-
дыхаемого воздуха, который согревает ее стен-
ки. При наличии остеомы объем уменьшается 
или исчезает, подогрев прекращается, кость не-
равномерно промерзает, что ведет к резкому 
болевому синдрому. 

Всем больным проводится стандартное 
клиническое обследование с включением КТГ 
костей черепа и ППН. Иногда рентгенологи 
констатируют остеомы на ранних стадиях. 
Практически они ничем не проявляются. Боль-
ного следует предупредить о наличии остеом 
ППН и продолжить рентгенологическое и кли-
ническое наблюдение  в динамике. При присое-

динении воспалительных изменений слизистой 
оболочки пазух остеомы ППН сочетаются с раз-
личными формами синуситов. Диф. диагностика 
проводится с мозговой грыжей носа, хондромой, 
остеохондромой, остеосаркомой и плотной 
фибромой. Лечение при ранней диагностике 
остеом ППН (их удаление) проводится щадяще. 
При отсутствии воспаления проводится вскры-
тие пазухи, удаление остеомы без создания со-
устья. Практически план операции вырабатыва-
ется индивидуально. 

За 35 лет в ЛОР-клинике КРУ «КБ им. 
Н.А. Семашко» наблюдались 93 больных с ос-
теомами носа и ППН, в возрасте от 14 до 72 лет. 
Мужчин – 36, женщин – 57. Все они подверг-
лись оперативному лечению. Наблюдение в ди-
намике – рецидива ни у кого не наступило. Ин-
терес представил один больной, у которого ос-
теома на широком основании в левой лобной 
пазухе удалена с сохранением неизмененной 
слизистой оболочки пазухи и лобно-носового 
канала. Через месяц больной сообщил об исчез-
новении явлений хронического радикулита со 
второго дня после операции. Нами накоплен 
опыт профилактики п/о келлоидного рубца при 
фронтотомии (использование лидазы и контра-
тубекса и др.). При курировании больных с ос-
теомами носа и ППН главную роль играет ран-
няя диагностика и щадящее хирургическое ле-
чение. 

 
© А.А. Бондаренко, М.А.Золотарёва, М.М.Кобицкий, Н.А.Калинкина, Н.Б.Загребельная, Л.В.Гуляева,  
2010 
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В.П.КАЛИНКИН, Л.Т.РАХМАТОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У РАБОЧИХ КЗДТ  
(Г.АРМЯНСК, АР КРЫМ) 

 
В шести главных цехах КЗДТ (по произ-

водству серной кислоты, пигментной двуокиси 
титана, аммофоса, железоокисных пигментов, 
жидкого стекла и сернокислого алюминия) от-
дельные технологические процессы сопровож-
даются неблагоприятными факторами: высокой 
температурой, повышенной влажностю, загазо-
ванностю, химически активно действующими 
соединениями, поступающие чаще через дыха-
тельные пути (пары серной кислоты, сернистый 
ангидрит, метан, аммиак, окись углерода, фос-
форный ангидрит, свинец, пыль аммофоса, апа-
тита, кварцевого песка, огарка, серного колче-
дана, двуокиси титана, древмуки, железного 
купороса). 

Проводятся постоянные плановые профи-
лактические осмотры сотрудников КЗДТ (со-
гласно приказу №246 МЗУ от 21 мая 2007г., заре-
гистрированного в Минюсте 23 июля 2007г. 
№846/14113 «О проведении медосмотров»). Еже-
годно профосмотром охвачено 2,5–3,5тыс. чело-
век. Они позволили проанализировать заболе-
ваемость на предприятии. Удельный вес острых 
заболеваний верхних дыхательных путей до-
вольно высок (до 30-33%), что сопровождается 
значительным числом дней нетрудоспособности 
(по гр.10 – ОРВИ, ОРЗ, острые фарингиты, анги-
ны). Чаще других болели лица, работающие в 
цехах по производству аммофоса и пигментной 
двуокиси титана. Это заставило нас проанализи-
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ровать возможные причины частых острых забо-
леваний верхних дыхательных путей. При обсле-
довании цехов таковыми оказались повышенная 
влажность, сквозняки, переохлаждение, действие 
перечисленных выше соединений. 

Результаты длительного наблюдения за 
общим состоянием здоровья рабочих и измене-
ниями слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей свидетельствуют о возможности раз-
вития не только острой, но и хронической пато-
логии верхних дыхательных путей, которые 
часто не рассматриваются как профессиональ-
ные заболевания. За все существование КЗДТ ни 
у одного обследуемого не зафиксированы про-
фессиональные ЛОР-заболевания, хотя хрони-
ческая ЛОР-патология выявляется довольно 
часто. Это связано с тем, что нет характерной 
специфичности изменений верхних дыхатель-
ных путей под воздействием профвредностей на 
КЗДТ. Они выражаются в различных неспеци-
фических изменениях слизистой оболочки без 
всякой закономерности в последовательности 
их развития. У лиц, недавно поступивших на 
завод, чаще наблюдается острое раздражение 
слизистой оболочки, воспаление с вазомотор-
ными реакциями. Аллергические реакции отме-

чены у 47 сотрудников. С увеличением стажа 
работы развивается хроническое поражение 
слизистой оболочки верхних дыхательных пу-
тей, сочетающееся нередко с функциональными 
сдвигами, выражающимися в снижении обоня-
ния, вкуса, дыхательной, рефлекторной, секре-
торной функций слизистой оболочки ВДП. Изъ-
язвления слизистой оболочки, перфорации но-
совой перегородки встретились у 31 рабочего. 

С целью профилактики возможных про-
фессиональных заболеваний по КЗДТ произво-
дится совершенствование технологических про-
цессов, соблюдение санитарно-гигиенических 
условий работы, внедряются средства общей и 
индивидуальной защиты, а также лечебно-
профилактические мероприятия, включающие 
ингаляции щелочные и с настойкой мирты, с 
добавлением разных крымских ароматических 
масел, сурфактантами, коллективные УЗ-
ингаляции талой водой. Проведено лечение ин-
галяциями биопарокса 658 рабочих, часто бо-
леющих ОРЗ и хроническими заболеваниями 
верхних дыхательных путей. 

Констатировано значительное снижение 
заболеваемости, уменьшение временной нетру-
доспособности у данных больных. 
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О.Ю. БРЕДУН, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.А. ЛАЙКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РІВНІ ІНТЕРФЕРОНІВ У РОТОГЛОТКОВОМУ СЕКРЕТІ, СИРОВАТЦІ КРОВІ ТА 
КЛІТИНАХ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ ПРИ ЇХНІХ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ СТАНАХ 

 

Проведено дослідження вмісту α та γ-
інтерферонів у сироватці крові, ротоглотковому 
секреті та лізаті клітин піднебінних мигдаликів 
у дітей, хворих на хронічний тонзиліт, гіпер-
трофію мигдаликів, після тонзилектомії та у 
практично здорових дітей. 

Було встановлено, що в клітинах мигда-
ликів дітей з гіпертрофією обидва типи інтерфе-
ронів визначались в більшій кількості ніж в клі-
тинах мигдаликів дітей з хронічним тонзилітом. 

При дослідженні вмісту інтерферонів в 
сироватці крові дітей всіх груп, що досліджува-
лись було встановлено відсутність відмінностей 
показників по α-інетрферону, тоді як в групі 
дітей хворих на хронічний тонзиліт і, особливо, 
у дітей після тонзилектомії вміст γ-інтерферону 
був достовірно нижчим за групи практично здо-

рових дітей та дітей, хворих на гіпертрофію під-
небінних мигдаликів. 

Вміст цитокінів в ротоглотктовому секре-
ті було невисоким в порівнянні з показниками в 
сироватці крові, але профіль змін був схожим: 
показники раннього α-інтерферону були більш 
низькими в групах дітей хворих на хронічний 
тонзиліт і після тонзилектомії. Вміст 
γ-інтерферону був вищим в ротоглотковому се-
креті дітей, хворих на гіпертрофію мигдаликів і 
хронічний тонзиліт і нижчим за групу дітей піс-
ля тонзилектомії. Отримані результати підтвер-
джують клінічні дані окремих досліджень про 
те, що структури лімфоглоткового кільця актив-
но приймають участь в організації імунної від-
повіді, в тому числі на рівні противірусного за-
хисту, яким є інтерферони. 

 
© О.Ю. Бредун, О.Ф. Мельников, А.А. Лайко, 2010  
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К.А.БРЫЗГАЛОВ, Н.В. БРЫЗГАЛОВА (ЕВПАТОРИЯ, УКРАИНА) 

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО СРЕДНЕГО ОТДЕЛА ГОРТАНИ,  
ОСЛОЖНЕННОЕ ГРАНУЛЯЦИЯМИ 

 

Больная У.27лет поступила в ЛОР-
отделение 17/07-2007г. с единственной жалобой 
на осиплость голоса, которая беспокоила паци-
ентку в течение двух недель. В этот период 
больная находилась на амбулаторном лечении у 
терапевта по поводу острого респираторного 
заболевания.  

 При первичном осмотре: общее состоя-
ние удовлетворительное, температурной реак-
ции и признаков интоксикации нет. Анамнез без 
особенностей, больная считает, что заболевание 
связано с эпизодом простудного заболевания. 
Объективно: область шеи не изменена, движе-
ния в полном объеме, пальпация безболезненна. 
При непрямой ларингоскопии определяется 
мелкобугристое новообразование в области пе-
редней комиссуры с распространением на по-
верхность левой истиной голосовой складки, 
подвижность левой половины гортани значи-
тельно ограничена. Выставлен предварительный 
диагноз – Новообразование гортани? Воспали-
тельная гранулёма гортани? Обследование 
больной предполагало проведение дифференци-
альной диагностики между опухолевым и вос-
палительным поражением гортани, в том числе 
и специфическим. Была назначена противовос-
палительная и антибактериальная терапия. Под 
контролем фиброларингоскопа щипцами Корде-
са была произведена биопсия новообразования, 
при гистологическом исследовании – грануля-
ционная ткань. Учитывая воспалительное про-
исхождение заболевания гортани и отсутствие 
значимого эффекта от проводимого лечения, 
пациентке через несколько дней, вновь прове-
дены фиброларингоскопия и эндоскопическое 
удаление грануляций. Во время операции щип-
цами тактильно и визуально было обнаружено 
инородное тело высокой плотности. Назначена 
рентгенографии органов шеи в боковой проек-

ции, обнаружено инородное тело – металличе-
ская игла в передних отделах гортани располо-
женная в сагиттальной плоскости.  

 После дополнительной беседы с больной, 
выяснилось, что месяц назад она проглотила 
швейную иглу. Больная и родственники скрыли 
факт наличия у больной психического заболева-
ния. По совокупности данных выставлен диаг-
ноз – инородное тело гортани, осложненное 
грануляционным воспалительным процессом. 
Пациентке предложено извлечь инородное тело 
под эндотрахеальным наркозом путём прямой 
ларингоскопии. При проведении прямой ларин-
госкопии в области передней комиссуры ближе 
к левой ИГС обнаружен кончик иглы размером 
0,2-0,3см, прямыми щипцами Кордеса инород-
ное тело извлечено.  

В послеоперационном периоде пациентка 
получала противовоспалительную и антибакте-
риальную терапию. Больная выписана на 5-е 
сутки после удаления инородного тела. К мо-
менту выписки восстановилась нормальная ла-
рингоскопическая картина, подвижность горта-
ни, голосообразующая функция.  

Интерес данного наблюдения состоит в 
том, что длительное пребывания инородного 
тела сопровождалось отсутствием болевого 
симптома; при обследовании больной не пред-
ставлялось возможным полагаться на анамне-
стические данные; при объективном осмотре: 
грануляции полностью маскировали инородное 
тело. Неоценимую роль в диагностике пред-
ставленного случая оказала возможность эндо-
скопического обследования больной. 

Раннее назначение рентгенографии орга-
нов шеи в боковой проекции, особенно в ста-
ционарах не обладающих эндоскопической оп-
тикой, позволило своевременно поставить диаг-
ноз инородного тела гортани. 

 
© К.А.Брызгалов, Н.В. Брызгалова, 2010  
 
 

 

К.А. БРЫЗГАЛОВ, Н.В. БРЫЗГАЛОВА (ЕВПАТОРИЯ, УКРАИНА) 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОМЫ 
ЛОБНОЙ ПАЗУХИ 

 

Больная З.46 лет  поступила в ЛОР отде-
ление   30/06-09г с жалобами на головные боли 

интенсивного характера в области лба и глаза 
слева, гнойные выделения из носа. При сборе 
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анамнеза выяснилось, что пациентка страдает 
головными болями более 3-х лет; неоднократно 
лечилась в специализированных стационарах, 
где ей в разное время проводились трепано-
пункция лобной пазухи слева и пункции верх-
нечелюстной пазухи слева. В течение последне-
го месяца головные боли стали носить постоян-
ный характер.  Гнойные выделении из носа бес-
покоят с разной периодичностью в течение по-
лугода. При осмотре лица:  патологических де-
формаций нет, отмечается резкая болезненность 
пальпации и перкуссии в области левой лобной 
пазухи. При передней риноскопии -  гнойное 
отделяемое в области полулунной щели слева и 
в общем носовом ходе.  На рентгенограмме око-
лоносовых пазух –  снижение пневматизации в 
проекциях верхнечелюстной пазухи, решётчато-
го лабиринта и лобной пазухи слева, в проекции 
лобной пазухи слева – тень остеомы. Оценивая 
результаты  лабораторных клинических  иссле-
дований патологических изменений не выявле-
но. При пункции верхнечелюстной пазухи слева 
– объём пазухи уменьшен, вымыт жидкий гной. 
Пациентке  назначена антибактериальная и про-
тивовоспалительная  терапия. На спиральной 
томографии околоносовых пазух – признаки 
хронического гиперпластического воспалитель-
ного процесса в верхнечелюстной пазухе слева 
и наличие остеомы исходящей из задненижней 
стенки лобной пазухи слева с распространением 
в область соустья и его облитерацией.  

 Учитывая данные томографии и длитель-
ность процесса, пациентке предложено опера-
тивное лечение с применением общего обезбо-
ливания. Операция  была проведена после тща-
тельной подготовки пациентки,  заготовки ау-
токрови  и под эндотрахеальным наркозом. 
Лобная пазуха была вскрыта путём формирова-
ния костного откидного лоскута на  нижней (ор-
битальной) надкостничной ножке из типичного 
надбровного разреза.  При этом,  размеры лос-
кута формировались согласно расчётам, прове-
денным по результатам спиральной томогра-
фии. При осмотре лобной пазухи имеется кост-
ное новообразование, распространяющееся по 
задней стенке лобной пазухи до латеральных ее  
отделов, увеличивающееся  в  объёме книзу  к 
области соустья и практически занимающее всю 
нижнюю часть лобной пазухи облитерируя со-

бой лобно-носовое сообщение.  В пазухе  густая 
слизь, слизистая с признаками полипозной де-
генерации. Новообразование  мобилизовано, 
начиная с латеральных отделов  по направлению 
к полости носа,  и удалено тремя фрагментами.    
Через полость носа, под контролем эндоскопа, 
произведена резекция крючковидного отростка 
и мобилизация переднего конца средней носо-
вой раковины, вскрыты передние клетки решёт-
чатого лабиринта и решётчатый пузырь, визуа-
лизировано соустье верхнечелюстной пазухи – 
расширено, выполнен кюретаж патологически 
изменённой слизистой верхнечелюстной пазухи. 
Область лобно-носового канала расширена за 
счёт удаления прилегающих к нему клеток ре-
шётчатого лабиринта, соустье лобной пазухи 
зондировано щипцами типа «жираф». Лобно-
носовой канал освобожден от опухоли усилиями 
из двух доступов: со стороны лобной пазухи и 
эндоназально, прилегающая полипозно измене-
ная ткань удалена. Операция закончена эндона-
зальным дренированием вскрытых пазух, пе-
редней тампонадой, фиксацией костного лоску-
та надкостничными швами и послойным уши-
ванием раны.   

В послеоперационном периоде не наблю-
далось осложнений со стороны операционной 
раны, оперируемых пазух и полости носа. В 
гистопрепарате -остеома. При наблюдении в 
течение полугода рецидива воспалительного 
процесса со стороны пазух нет,  головные боли 
пациентку не беспокоят, деформации лица нет, 
выделений из носа нет.  На контрольной томо-
графии околоносовых пазух рецидива остеомы 
нет, снижение пневматизации клеток решётча-
того лабиринта и лобной пазухи за счёт рубцо-
вых изменений слизистой.  

Интерес данного наблюдения состоит в 
том, что остеома лобной пазухи осложнилась 
гнойно-гиперпластическим   процессом в пора-
жённой пазухе вследствие облитерации тканью 
остеомы соустья.  В процесс были вовлечены не 
только лобная пазуха, но и верхнечелюстная 
пазуха и лабиринт решетчатой кости с одно-
имённой стороны. Вместо классического дест-
руктивного подхода  применена  комбинация 
ограниченного костнопластического доступа  и  
эндоназального  эндоскопического вмешатель-
ства. 

 
© К.А. Брызгалов, Н.В. Брызгалова, 2010  
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В.М. ВАСИЛЬЄВ, О.М. НАУМЕНКО, В.П.ТЕРЕЩЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ОЗЕНИ 
 

Клініко-морфологічні прояви озени від-
значаються значними відмінностями на різних 
етапах захворювання. При визначенні клінічної 
форми хвороби більшість авторів пропонують 
класифікувати озену в залежності від ступеня 
вираженості типових симптомів. Інші дослідни-
ки розрізняють стадії хвороби, а деякі користу-
ються обома термінами – «ступінь чи стадія», не 
роблячи між ними особливої різниці. 

Проаналізувавши власні багаторічні до-
слідження та провівши співставлення лаборато-
рних і клінічних спостережень ми впевнились, 
що, по-перше, при цьому захворюванні має міс-
це послідовність розвитку патологічного проце-
су від початкових до кінцевих форм хвороби; а 
по-друге, спостерігається відповідна залежність 
між характером і активністю процесу та резуль-
татами бактеріологічних, біохімічних та морфо-
логічних даних.  

На основі проведених досліджень ми об-
ґрунтували нову клініко-морфологічну класифі-
кацію озени, розділивши весь комплекс проявів 
захворювання на три стадії: початкову, явну 
(виражену) та умовно-регресивну (завершаль-
ну). Всі три стадії мають певні клінічні, лабора-

торні та морфологічні прояви. Перша (початко-
ва) стадія озени характеризується незначними 
риноскопічними та морфологічними змінами, 
які подібні до проявів простого атрофічного ри-
ніту, але на відміну від нього визначаються на-
явністю типового неприємного запаху; лабора-
торні дослідження показують досить високий 
відсоток виявленням клебсієли озени (94,8%) і 
сидеропенічного стану (84,5%). При другій (яв-
ній) стадії хвороби типові прояви озени мають 
надзвичайно чіткі ознаки, що практично не ви-
кликають ніяких діагностичних сумнівів. Одно-
часно має місце значна частота виділення збуд-
ника озени (89,6%) та наявності гіпосидперозу 
(82,3%). Морфологічні картини характеризу-
ються значними дистрофічними порушеннями 
всіх структур слизової оболонки носа з тоталь-
ною метаплазією епітеліального покриву на 
всьому протязі носової порожнини. Третя (умо-
вно-регресивна) стадія озени відзначається по-
мірним послаблення типових ознак хвороби, 
рідкими позитивними бактеріологічними і біо-
хімічними знахідками та значним розповсю-
дженням грубоволокнистих утворень та дис-
трофічних змін в слизовій оболонці носа. 
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Л.А. ПАНЧЕНКО (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ОБНАРУЖЕНИЕ СОЧЕТАННОГО МИКОПЛАЗМО-ГЕРПЕСВИРУСНОГО  
ИНФИЦИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С  ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОРТАНИ  
 

В последние годы при многих патологи-
ческих состояниях существенно возросла часто-
та смешанных заболеваний, диагностика кото-
рых представляет значительные трудности. При 
этом часто нет возможности учитывать влияние 
микробных ассоциантов на особенности клини-
ческих проявлений и постановку правильного  
этиопатогенетического диагноза для проведения 
соответствующей  этиотропной терапии. 

Недостаточно еще  разработаны и клини-
ческие показания для обязательного более глу-
бокого обследования больных на микст-
инфицирование, имеющие какие-либо отклоне-

ния от классических проявлений болезни и час-
то протекающих как малосимптомные, атипич-
ные и затяжные формы. 

В формировании смешанных микробных 
микст-ассоциаций большое значение имело ус-
тановление способности некоторых респира-
торных вирусов адсорбироваться на мембране 
микоплазм и совместно влиять на патогенез за-
болевания (Раковская И.В., 1990). В наших ис-
следованиях было показано частое формирова-
ние другого  биоценотического комплекса – ми-
коплазмо-герпесвирусного. Этому  способствует 
общность биологических черт их существова-
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ния в природе: убиквитарность, способность к 
латентной персистенции с периодической реак-
тивацией, а также оказывать влияние на функ-
циональную активность лимфоцитов крови и 
приводить к иммуносупрессии и др. 

Лабораторному исследованию была  под-
вергнута сыворотка крови 52 больных с острым 
и хроническим ларингитом (24 женщины и 28 
мужчин). Средний возраст больных составил 48 
лет. Для выявления иммунного ответа (специ-
фических Ig M и Ig G) к  микоплазме и вирусу 
простого герпеса были использованы иммуно-
ферментные тест-системы ЗАО «Вектор-Бест», 
Россия. Интерпретацию результатов анализа 
осуществляли на основе совокупности данных 
анамнеза, клинической картины заболевания и 
результатов серологического тестирования.  

Анализ результатов скрининговых иссле-
дований показал высокий уровень (73,1±3,2 %) 
инфицированных  больных ассоциацией мико-
плазмо-герпесвирусной природы. В клиниче-
ской картине острого и хронического ларингита, 
помимо основных ЛОР-симптомов, наблюдался 
шейный лимфаденит, длительный субфебрили-

тет, слабость, быстрая утомляемость, раздражи-
тельность и др.  

Поэтому  для всестороннего и глубокого 
обследования больных на микст-инфекцию мо-
гут служить следующие показания:  

1. Субфебрилитет неустановленной этиоло-
гии, при котором  клинические признаки заболева-
ния не связаны с  тонзиллогенной интоксикацией. 

2.  Синдром шейной лимфаденопатии. 
3.  Синдром  хронической усталости. 
4. Частые ОРВИ и рецидивы герпесви-

русной инфекции. 
5. Воспалительные заболевания ЛОР-

органов, которые сопровождаются хронически-
ми формами нейроинфекций, вирусологически 
не подтвержденные. 

6. Хронические  эпифарингиты и фарин-
голарингиты у больных, традиционная терапия 
у которых не дала должного клинического эф-
фекта и др.  

Использование этих показаний поможет 
улучшить этиопатогенетическую диагностику и 
повысить эффективность этиотропной терапии 
больных с микст-заболеваниями.  
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Е.В. ГАВРИШ, М.А. ВНУКОВА (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ МАКСИЛЛЯРНОГО СОУСТЬЯ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ  

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 
 

В последние годы установлено, что в па-
тогенезе синуситов ведущую роль играет нару-
шение аэрации и дренирования пазух. Обычно 
это связано с патологией остиомеатального 
комплекса – зоны их естественных соустьев. 

Функция максиллярного соустья доста-
точно хорошо изучена при риногенных верхне-
челюстных синуситах, однако исследование на-
рушений вентиляционной функций при одонто-
генных синуситах не проводилось. 

Целью данного исследования являлось 
исследование вентиляционной функции мак-
силлярного соустья при различных видах хро-
нического воспаления верхнечелюстных пазух 

Нами произведено обследование 150 
больных одонтогенным и 36 – риногенным хро-
ническим верхнечелюстным синуситом в воз-
расте от 16 до 76 лет. С лечебно-
диагностической целью у всех больных по тра-
диционной методике произведена пункция 

верхнечелюстной пазухи (ВЧП). Во время 
пункции регистрировали наличие и характер 
отделяемого в промывной жидкости, изучали 
проходимость максиллярного соустья (МС) для 
воздуха.  

Вентиляционную функцию соустья верх-
нечелюстной пазухи оценивали по методу Г.В. 
Вержбицкого. При свободной проходимости 
соустья, т.е. нормальной барофункции, капля 
жидкости колеблется синхронно с носовым ды-
ханием (втягивается в просвет иглы при вдохе и 
выходит, срывается при выдохе). Выделены 4 
варианта проходимости МС: 1) барофункция не 
нарушена – отмечается синхронное с носовым 
дыханием движение капли жидкости на вдохе и 
выдохе; 2) нарушение барофункции I степени – 
движение капли жидкости после обтурации дру-
гой половины носа; 3) нарушение барофункции 
II степени – движение капли жидкости отмеча-
ется только после закрытия обеих половин носа; 
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4) нарушение барофункции III степени – полное 
отсутствие «респираторных» движений капли 
жидкости при закрытии обеих половин носа. 

Проходимость МС изучали в динамике. 
Всем пациентам с РВЧС и 118 больным с ОВЧС 
(за исключением случаев, где хирургическое 
лечение было неизбежным – нагноившиеся кис-
ты, стоматогенные инородные тела) после трех 
дней лечения проводилось повторное исследо-
вание проходимости МС. По мере санации па-
зухи (уменьшение и исчезновение гнойного экс-
судата, отека слизистой оболочки) улучшалась и 
проходимость соустья. 

У больных с ОВЧС барофункция не на-
рушалась у 39 больных (26,0%), нарушение ба-
рофункции I степени обнаружено у 71 пациента 
(47,3%), ІІ степени у 29 (19,3%), ІІІ степени у 4 
(3,4 %). При риногенном воспалении ВЧП на-
рушение барофункции I степени обнаружено у 7 
больных (19,4%), ІІ степени у 16 (44,5 %), ІІІ 
степени у 5 (36,1%). 

После 3 дней лечения почти у половины 
больных ОВЧС (48,3%) проходимость МС нор-
мализовалась, а у трети (32,2%) – значительно 
улучшилась. Нарушения вентиляционной 
функции ІІ-ІІІ степени отмечалось в 5 раз чаще 
у пациентов РВЧС (63,9% против 13,6% при 
ОВЧС).  

Выводы: 1) оценка проходимости мак-
силлярного соустья в динамике должена быть 
включена в минимальный круг обследований 
при диагностике верхнечелюстного синусита;  
2) нарушения вентиляционной (ІІ-ІІІ степени по 
Г.В. Вержбицкому) функции естественного со-
устья верхнечелюстной пазухи является важным 
звеном в патогенезе хронического одонтогенно-
го воспаления, однако встречаются они гораздо 
реже, чем при риногенных верхнечелюстных 
синуситах; 3) при проведении консервативного 
лечения вентиляционная функции максиллярно-
го соустья значительно улучшались в группе 
одонтогенных гайморитов. 
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ПРОФІЛАКТИКА КРОВОТЕЧІ ПРИ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ 
 

Одним з ускладнень під час і після тонзи-
лектомії є кровотеча. За даними літератури 
(Н.С. Еременко, 2006), частота поопераційної 
кровотечі складає від 0,1 до 24 %. Зниженню 
частоти кровотечі і ступеня крововтрати сприя-
ють: ретельне обстеження хворого в доопера-
ційний період (особливо згортальної системи 
крові), удосконалення техніки видалення мигда-
ликів, застосування при зупинці кровотечі з тон-
зилярних ямок під час операції  місцевих гемос-
татичних середнаків (спирту, тромбіну, епсило-
намінокапронової кислоти, перекису водню та 
ін.) (Г. С. Протасевич і співавт., 2008). 

З метою гемостазу під час операції, ми за-
стосували епсилонамінокапронову кислоту. За 
20-30 хв до хірургічного втручання хворі отри-
мували досередини порошок епсилонамінокап-
ронової кислоти: дорослі – 1 г, діти – 0,5г. 

Під нашим спостереження знаходилось 
179 хворих на хронічний декомпенсований тон-
зиліт у віці від 10 до 45 років, яким була прове-
дена двобічна тонзилектомія. Операцію викону-
вали під місцевою інфільтраційною анестезією 
1%  (у дітей 0,5%) розчином новокаїну з адрена-

ліном 1: 1000. 
В останній час для інфільтраційного зне-

болення використовуємо ультракаїн. Анестетик 
вводили в 3 точки: у верхній відділ задньої під-
небінної дужки, посередині передньої піднебін-
ної дужки, у перехідну складку передньої підне-
бінної дужки. Спочатку анестезували лівий під-
небінний мигдалик, потім – правий. Для досяг-
нення знеболювання використовувалось біля 10 
мл новокаїну на обидва піднебінні мигдалики, 
ультракаїну трохи менше  – до 7 мл. 

Техніка операції була одна і та ж. Засто-
совувались ідентичні інструменти. Затискачем 
захоплювали лівий піднебінний мигдалик, від-
тягували його досередини, скальпелем проводи-
ли кругову насічку через край передньої і зад-
ньої піднебінних дужок, через яку заходили ро-
спатором і вилущували мигдалик з капсулою до 
нижнього полюса. Нижній полюс зрізали пет-
лею Бохона. Для цього кінець затискача проді-
вали в петлю, захоплюючи ним відшарований 
мигдалик ближче до верхнього полюса і затягу-
вали петлю, відсікаючи таким чином мигдалик. 
Після цього на затискачі вводили 1-2 марлеві 
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кульки в тонзилярну ямку і притискували ними 
ложе цієї ямки. В міру просочування кров’ю 
марлевих кульок їх міняли кілька разів до тих 
пір, поки кульки не забарвлювались кров’ю. 
Аналогічним чином видаляли правий піднебін-
ний мигдалик. 

Пацієнти були розподілені на дві групи: 
основну (99 осіб), які перед операцією одержу-
вали епсилонамінокапронову кислоту, і контро-
льну (80), котрим дана кислота не призначалась. 
Критеріями оцінки ефективності застосування 
епсилонамінокапронової кислоти була величина 
крововтрати, що визначалась кількістю марле-
вих кульок, використаних для притискання тон-
зилярних ямок до повної зупинки кровотечі. 
Так, у хворих, що одержували перед операцією 

епсилонамінокапронову кислоту, тонзилярні 
ямки ставали «сухими» при використанні 2-4 
марлевих кульок. При цьому у 6 хворих викори-
стано по одній марлевій  кульці на обидві тон-
зилярні ямки і вони навіть не були червоними, а 
лише рожевими. У решти 93 хворих застосовано 
по 3-4 марлеві кульки.  

В контрольній групі для зупинки крово-
течі використовувалось по 6-9 марлевих кульок. 
З них у 60 осіб застосовано по 6-7 марлевих 
кульок, а у 20– по 8-9. 

Таким чином, застосування порошка еп-
силонамінокапронової кислоти досередини пе-
ред тонзилектомією пришвидшує звільнення 
тонзилярних ямок від крові, що можна пояснити 
її кровозупинною дією. 

 
© І.А. Гавура, Г.С. Протасевич, І.В. Мальована, О.В. Стахів, Г.Г. Волошин, А.В. Зінько, В.М. Ткачук,  
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А. ГАГАУЗ, А. САНДУЛ, Л. ПОЖОГА (КИШИНЁВ, МОЛДОВА) 

ВАРИАНТЫ ЛАЗЕРНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ХРАПОМ И СОННЫМ АПНОЭ 

 

По данным эпидемиологических исследо-
ваний, храпом страдает более четверти всего 
населения старше 30 лет, и около 10% моложе 
этого возраста. С каждым годом этой проблеме 
уделяется всё больше внимания, что говорит об 
актуальности и новых возможностях в обследо-
вании и лечении больных с этой патологией. 

Под наблюдением находилось 76 пациен-
тов страдающих храпом и сонным апноэ, при-
чиной которого являлось гиперплазия мягкого 
нёба и нёбного язычка. Возраст варьировал от 
23 до 27 лет, женщин 31, мужчин 45. Предопе-
рационное обследование включало в себя: под-
робный анамнез, рентгенологическое исследо-
вание, или компьютерную томографию, клини-
ческие анализы, консультации терапевта, невро-
лога ринопневмометрия, индекс массы тела, 
средний объём шеи, видео эндоскопия полости 
носа, глотки, и гортани. Ночное тестирование 
храпа и обструктивного апноэ проводилось ин-
дикаторным устройством “Sleep strip” (Изра-
иль). Использовался Nd-YAG лазер с кварцевым 
моноволокном для передачи энергии и работы в 
режиме дистантно- контактного воздействия.  

По объёму хирургического вмешательст-
ва пациенты были разделены на две группы, по 
38 человек. Первой группе проводилась увуло-

томия и продольные насечки на передней по-
верхности мягкого нёба лазерным лучом в кон-
тактном режиме. Второй группе: увулотомия и 
подслизистая продольная деструкция мягкого 
нёба в виде нескольких продольных полос. 

Вмешательство проводилось в условиях 
интравенозной премедикации, и местной ане-
стезии. Больные выписывались в тот же день. В 
дальнейшем наблюдались амбулаторно. 

  Послеоперационный период у второй 
группы пациентов протекал с меньшими, болез-
ненными ощущениями, дискомфортом в горле, 
и более коротким послеоперационным восста-
новительным периодом.  

Через один год после операции отмечался 
одинаковый положительный эффект в обеих 
группах: прекращение сонного апноэ у всех па-
циентов, прекращение храпа у 68%, и снижение 
его у 32%. 

Подслизистая лазерная деструкция мягко-
го нёба позволяет уменьшить болевые ощуще-
ния и дискомфорт в горле в послеоперационном 
периоде, уменьшить период послеоперационно-
го восстановления пациентов, с одинаковым 
результатом дыхательной функции в ночное 
время. 

 
© А. Гагауз, А. Сандул, Л. Пожога, 2010 
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О.М. ГАЗИЗОВ (КАРАГАНДА, КАЗАХСТАН) 

СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  
У ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 

 

Цель работы: изучить состояние верхних 
дыхательных путей у горнорабочих, провести 
цитоморфологические и  цитохимические ис-
следования показателей  клеток  слизистой обо-
лочки носа и буккального эпителия щек.  

На периодических медицинских осмотрах  
обследовано 960 шахтеров Карагандинского 
угольного бассейна, в возрасте от 20 до 65 лет, 
большая часть  обследованных  относилась  к 
молодому  и среднему возрасту до 40 лет (73%), 
свыше  40 лет (27%). Наибольшее  число со-
ставляли  лица, имеющие  стаж работы  от  11 
до 15 лет. 

Большинство шахтеров при исследовании 
не предъявляли жалоб на изменения со стороны 
ЛОР-органов. При более подробном опросе 
анамнеза отмечено, что у горнорабочих отмеча-
лись простудные заболевания, насморки, боль и 
сухость в горле, осиплость, затруднение носово-
го дыхания, заложенность в ушах и др. 

Уровень запыленности в горных выработ-
ках в первую очередь зависит от вида приме-
няемой техники и эффективности применения 
противопылевых мероприятий. Величина пыле-
вых нагрузок наиболее высокая у машинистов 
комбайнов при ведении подготовительных ра-
бот и превышает 600 мг\смену, при ведении 
очистных работ уровни пылевых нагрузок на 
органы дыхания в среднем составляет 350 
мг\смену,  все работы при проведении подгото-
вительных выработок буровзрывным способом 
уровни пылевых нагрузок на органы дыхания у 
проходчиков составляет 75-115 мг/смену. 

При воздействии угольно-породной пыли 
в верхних дыхательных путях развиваются  дис-
трофические процессы  различной  степени вы-
раженности.  Нарушение механизмов внутри-
клеточной  регенерации у шахтеров, контакти-

рующих с угольно-породной пылью, ведет к 
развитию  атрофических  изменений в эпителии 
слизистой оболочки полости носа. В начальном 
периоде работы в подземных условиях выяв-
ленные изменения носили изолированный ха-
рактер, а в более поздних сроках отмечались 
одновременно изменения в слизистой оболочке 
носовой полости, глотки и гортани. 

Применение  морфометрического метода 
(риноцитограммы) с учетом клеточного состава 
(дифференциации  эпителиальных  клеток), чис-
ла  лейкоцитов, моноцитов в слизистой оболоч-
ке носа у шахтеров указывают на преобладаю-
щую  форму  патологического процесса и выяв-
лены начальные  дистрофические   изменения у 
46%, это   говорит  о снижении барьерной  
функции слизистой  оболочки полости носа у 
практически  здоровых шахтеров, что свиде-
тельствует о неблагоприятном  воздействии пы-
ли на верхние  дыхательные пути. Достоверно 
нарастает  угнетение транспортной  функции и 
нарушение  кислотно-щелочного баланса на по-
верхности слизистой  оболочки, что приводит  к 
формированию порочного круга, в котором  фи-
зиологические  способы  компенсации становят-
ся  невозможными. 

Выявленные  нарушения  обмена  веществ  
в клетках характеризуют распад внутриклеточ-
ных  белков за счет активности  ферментатив-
ных  систем,  снижением  энергетических  и 
пластических  возможностей, компенсаторном 
напряжении  и истощении резервов. Учитывая 
данные  цитологического    статуса  слизистых 
оболочек, можно  рассматривать как критерий 
для формирования групп риска при профилак-
тических  осмотров  в угольной промышленно-
сти. 

 
© О.М. Газизов, 2010  
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Н.А. КИМ, Г.Ш.ИСКАЛИЕВ (КАРАГАНДА, КАЗАХСТАН) 

ПРИМЕНЕНИЕ  ИНФРАКРАСНОГО  МАГНИТОЛАЗЕРА В КОМПЛЕКСНОМ  
ЛЕЧЕНИИ  РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ 

 

Риносинусит у детей является домини-
рующей патологией, как стационарной, так и в 

амбулаторной практике. За последние годы час-
тота распространения заболеваний носа и око-
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лоносовых пазух у детей составляет 28-30% 
среди всех заболеваний верхнего отдела дыха-
тельных путей. Причем 50% детей, став взрос-
лыми, продолжают болеть этими болезнями. 
Ежегодно число больных с воспалением около-
носовых пазух увеличивается в среднем на 1,5-
2%.   

В амбулаторных условиях  проведено 
комплексное лечение детей с явлениями острого 
и хронического риносинусита. Всего пролечено 
70 детей в возрасте от одного года до 18 лет. 
Перед проведением лазерного излучения, созда-
вались условия наличия оттока из полости (ес-
тественного или после пункции гайморовой па-
зухи). Для создания естественного оттока ис-
пользовались сосудосуживающие капли в нос, 
анемизация слизистой оболочки носа, затем 
промывание пазух, методом «перемещения» с 
использованием антисептических растворов 
электроотсосом. В комплексном лечении назна-
чались: антибиотики, антигистаминные препа-
раты, анемизации слизистой носа, спрей гипер-
тонического раствора «синомарина», циннабсин 
по схеме в течение одного месяца. 

Процедура проводится в первой половине 
дня. Лечебный терминал накладывался: 1- на 
сосцевидные отростки (зоны 2) с экспозицией 1 
мин; 2 - на проекцию гайморовой пазухи (зоны 
9) - 1-2 мин; 3 - на остистый отросток третьего 
шейного позвонка (зона 5) - 1 мин;                         

4 – на проекцию вилочковой железы (зона 11) – 
1 мин.  

Частота следования импульсов 50 гц, 
мощность излучения светодиодов 80 мвт. На 
курс 7-8 ежедневных процедур, через 2 недели 
курс повторялся (7-8 процедур, но через день).  

Сроки лечения сократились на треть по 
сравнению с традиционной терапией. Получен-
ные результаты позволяют расширить возмож-
ности немедикаментозного лечения больных с 
острыми и хроническими риносинуситами и 
повысить эффективность терапии данного забо-
левания. Применение магнитолазеротерапии на 
основе полупроводниковой излучающей аппа-
ратуры позволяет сократить сроки лечения в 
амбулаторных условиях на 30-40%. 

Таким образом, применение аппарата ла-
зерной терапии «милта-ф-8-01» позволяет до-
биться значительного улучшения состояния в 
комплексном лечении риносинуситов у детей. 
Доказано, что сочетанное применение двух фи-
зических факторов магнитного поля и низкоин-
тенсивного лазерного излучения более эффек-
тивно, в том числе и при патологиях лор орга-
нов.  

Полученные результаты позволяют рас-
ширить возможности немедикаментозного ле-
чения больных с острыми и хроническими ри-
носинуситами и повысить эффективность тера-
пии данного заболевания. 

 
© О.М.Газизов, О.К.Ахметов, Л.Г. Лесейкина, Г.Е.Агажанова, Н.А. Ким, Г.Ш.Искалиев, 2010  
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СОСТОЯНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ С 
АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ РИНОСИНУИТАМИ НА ФОНЕ ПАРАЗИТОЗОВ 

 

В настоящее время актуальным является 
изучение клинико-лабораторных особенностей 
течения ЛОР-заболеваний на фоне паразитозов, 
поскольку статистически установлена стабильно 
высокая заболеваемость паразитозами населе-
ния, в том числе детей, увеличение случаев ред-
ких инвазий и длительности заболеваний на фо-
не микст-инфекций (Беэр С.А., 1997,Савенко 
И.В 2007,Сергиев П.В. и соавт. 1997). Согласно 
литературным данным, паразиты затрагивают 
не только те органы, в которых располагаются, 
но и вызывают разнообразные изменения в ор-
ганизме человека, что находит соответствующее 
клиническое выражение (Астафьев Б.А.,1998, 

Бодня Е.И. и соавт., 2002, Возианова Ж.И. ,2000, 
Пишак В.П. и соавт., 2002). По современной 
классификации вторичных иммунодефицитных 
состояний, протозойные инфекции способны к 
длительной персистенции в организме хозяина, 
лежат в основе развития патологической имму-
нокомпроментации, имеющей различные кли-
нические проявления (Антонов П.В. и со-
авт.,2001,Липковская И.В.,2000, Михайленко 
А.А., 1998, Москалец О.В., ПалеевФ.Н.,2002, 
Тютликова Л.А., 2000).  

Литературные данные о состоянии имму-
нитета при различных заболевания на фоне па-
разитозов немногочисленны, разноречивы и от-
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носятся, в основном, к неврологии. Установлено 
достоверное снижение пула CD4+ при токсо-
плазмозе, токсокарозе и энтеробиозе на фоне 
увеличения Т-супрессоров (CD8+). Общее ко-
личество циркулирующих тимус-зависимых 
лимфоцитов и иммунных комплексов (ЦИК) 
менялось при этом неоднозначно в зависимости 
от формы неврологических нарушений при ток-
соплазмозе (Савицкая И.Б., 2005), первичной 
или реинвазии при энтеробиозе (Степанченко 
К.А., 2004). На фоне токсокароза установлены 
изменения соотношения Т- и В-лимфоцитов : 
недостаточность пула В-клеток и гиперпродук-
ция Т-супрессоров (Замазий Т.Н.,2007). 

Ранее нами было показано значение пара-
зитарной инвазии для возникновения и особен-
ностей течения аллергических риносинуитов у 
детей (Г.И.Гарюк и соавт., 2008,2009). В на-
стоящей работе проведено комплексное изуче-
ние состояния иммунитета у 33 детей с аллерги-
ческими риносинуитами при сопутствующем 
паразитозе в возрасте от 3 до 14 лет. Из них у 12 
диагностирован токсоплазмоз, у 9 – токсокароз, 
в 7 случаях имел место энтеробиоз, 3 детей бы-
ли инфицированы лямблиями, у 1 ребенка обна-
ружена микст-инвазия лямблиями и аскаридами 
и в 1 случае диагностирована инвазия аскарида-
ми. 18 пациентов были обследованы дважды – 
до специфического лечения и после него. По 
данным риноцитограмм у всех больных имел 
место аллергический и инфекционно-
аллергический риносинуит (Гарюк Г.И. и соавт., 
2009). Всем пациентам проводилось комплекс-
ное исследование иммунного статуса с опреде-
лением общего количества лимфоцитов, про-
центного содержания Т-лимфоцитов, субпопу-
ляций хелперов и супрессоров, В-лимфоцитов, 
иммуноглобулинов основных классов (A, M, G, 
E). 

В иммунном статусе детей с аллергиче-
скими риносинуитами на фоне паразитозов ус-
тановлено снижение уровней процентного со-
держания CD4+ и CD8+ лимфоцитов ниже 
уровня нормальных референтных значений. Так 
Т-хелперы составили 30,75±5,8% с интервалом 
39-20% при норме 41±4%, а содержание Т-
супрессоров было равным 20,13±3,9% с разбро-
сом значений 12 – 33% при соответствующей 
референтной норме 28±4%. Содержание В-

лимфоцитов периферической крови у обследуе-
мых детей колебалось от 10 до 20%, составив по 
группе в целом 13,5±1,7%, что соответствует 
нормальным показателям для данной методики 
(10% - 20%). Не зарегистрировано также значи-
мого изменения общего количества лейкоцитов, 
процента фагоцитирующих клеток и естествен-
ных киллеров (5,8±1,33 10 /л, 68,9±5,2%, и 
16,5±1,19% соответственно). Достоверно увели-
чивалось содержание лимфоцитотоксических 
аутоантител (14,2±3,4% при норме до 10%) на 
фоне относительного лимфоцитоза 
(48,7±10,0%). Соотношение теофиллин-
чувствительных и теофиллин-резистентных кле-
ток было снижено у 16 детей (48,4%). Уровень 
комплемента количественно не отличался от 
нормальных показателей. Неоднозначно меня-
лось содержание основных классов сывороточ-
ных иммуноглобулинов. При первичном обсле-
довании на фоне увеличения уровня Ig E отме-
чено снижение концентрации Ig A и G у боль-
шей части детей. После проведения патогенети-
ческого лечения на фоне снижения титров спе-
цифических антител достоверного изменения 
содержания основных классов иммуноглобули-
нов не отмечено , хотя уровни Ig A и G сопоста-
вимы с верхней границей референтной нормы 
(1.77±0,74 г/л и 14,7±1,6 г/л соответственно), в 
ряде случаев превышая ее (0,8 – 3,1 и 10,2 – 19,9 
г/л соответственно). 

При проведении анализа иммунограмм с 
учетом вида выявленного паразитоза установле-
но, что вышеуказанные изменения иммунного 
статуса не разнятся, а следовательно, не зависят 
от вида паразитарной инвазии и однотипны для 
всех детей с аллергическим риносинуитом на 
фоне паразитоза. 

Таким образом, аллергический риносину-
ит у детей при сопутствующем паразитозе про-
текает на фоне детерминированного во времени 
дисбаланса иммунологических показателей, на-
рушения нормального соотношения клеточных 
популяций, что должно быть учтено при выборе 
тактики лечения таких детей. Выявленные на-
рушения иммунитета способствуют длительно-
му существованию специфического инфекцион-
но-аллергического воспаления в полости носа, 
что, в свою очередь, негативно влияет на сана-
цию организма от паразита в целом. 

 
© Г.И.Гарюк, Е.И.Бодня, И.В.Филатова, А.Н.Головко, Н.А.Головко, 2010  
 
 
 
 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 53

Г.І.ГАРЮК, М.В.ГУБІН, В.О.ОЛЬХОВСЬКИЙ, В.М.ГУБІН, Т.В.ПОЧУЄВА, В.Л.ЧУВАКОВ 
(ХАРЬКІВ, УКРАЇНА) 

СУДОВО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ УШКОДЖЕНЬ ШИЇ У ЖИВИХ ОСІБ  
 

Аналіз сучасної судово-медичної літера-
тури показує, що відсутні чіткі діагностичні 
критерії для об'єктивної оцінки за ступенем тя-
жкості травм шиї. Не визначений оптимальний 
обсяг діагностичних досліджень для оцінки кін-
цевих результатів зазначеної травми. Разом з 
тим, шия є важливим анатомічним утворенням у 
тілі людини, ушкодження життєво важливих 
органів якого (гортані, трахеї, стравоходу, су-
динно-нервових пучків), нерідко призводить до 
розвитку небезпечних для життя явищ. Наслідки 
ж ушкоджень структур шиї (стеноз гортані, тра-
хеї, стравоходу, порушення фонації та ін.) при-
зводять до стійкої втрати загальної працездат-
ності.  

Метою нашої роботи став аналіз сучасно-
го стану судово-медичної діагностики при екс-
пертній оцінці ушкоджень шиї. Для цього вирі-
шувалися наступні завдання: 1)За даними пер-
винної ланки судово-медичної експертизи ви-
значити частоту та характер ушкоджень шиї. 2) 
Проаналізувати який ступінь тяжкості тілесних 
ушкоджень встановлюється судово-медичними 
експертами при оцінці зазначеної травми. 3) Ви-
значити на чому при цьому базується судово-
медична діагностика.  

Було проаналізовано 1202 висновків (ак-
тів) судово-медичної експертизи із приводу 
ушкоджень шиї за 2007-2008 рік, що проведена 
у відділі експертизи потерпілих, обвинувачува-
них та інших осіб Харківського обласного бюро 
судово-медичної експертизи. Аналіз матеріалу 
показав, що експертизи (обстеження) із приводу 
травм органів шиї становлять 8% від щорічної 
їхньої кількості. Серед причин виникнення на 
першому місці стоять побутові травми. Перева-
жають у структурі травм шиї ушкодження м'я-
ких тканин: садна, синці, рани - 93% спостере-
жень. В окрему категорію віднесені ушкоджен-
ня шийного відділу хребта (4,3% спостережень). 
На ушкодження ЛОР - органів шиї довелося 
0,6% спостережень.  

При судово-медичній оцінці травм шиї 
легкі тілесні ушкодження встановлені в 93,4% 
спостережень; легкі тілесні ушкодження, що 
спричинили короткочасний розлад здоров’я - в 
2,2% спостережень; ушкодження середньої тяж-

кості – в 3,4%, тяжкі – в 1,0%.  
Звертає на себе увагу, що при судово-

медичній діагностиці не завжди проводяться 
необхідні дослідження, залучаються необхідні 
фахівці-консультанти. Так, тільки в 12,5% спо-
стережень ротаційних підвивихів атланта, про-
ведена комп'ютерна томографія, що дозволяє 
дійсно об'єктивно діагностувати цей вид травми. 
Усього в 33% спостережень - потерпілі з такими 
ушкодженнями проконсультовані невропатоло-
гом, що встановив відповідну неврологічну 
симптоматику. У випадках ушкоджень паравер-
тебральних тканин, не проводяться сонографія, 
поверхнева стимуляція, електроміографія, які 
дозволяють об'єктивно оцінити характер ушко-
дження. У ході експертиз гострих посттравма-
тичних ларингітів тільки одному потерпілому 
проведена комп'ютерна томографія, яка дозво-
ляє з великою точністю виявити ушкодження 
хрящів гортані. В інших спостереженнях ушко-
джень гортані додаткових досліджень не прове-
дено. Консультант-отоларинголог при прове-
денні експертизи залучений лише в одному ви-
падку. Звертає на себе увагу, що коли в потерпі-
лих є ушкодження тільки м'яких тканин шиї і 
вони не перебували на лікуванні, експерти не 
направляють їх на консультацію до отоларинго-
лога, травматолога, невропатолога. Не прово-
дяться додаткові дослідження, навіть у тих ви-
падках, коли потерпілі пред'являють відповідні 
скарги.  

З аналізу проведених спостережень слідує 
наступний висновок: 1) Травми шиї при експер-
тизі живих осіб зустрічаються досить часто. 2) 
Для якісної та об'єктивної судово-медичної оці-
нки травм шиї в живих осіб необхідна розробка 
чіткої системи судово-медичної діагностики. 3) 
Потрібне глибоке вивчення клінічного перебігу 
з участю фахівців спеціалістів і консультантів і 
використанням усього необхідного комплексу 
додаткових методів досліджень.  

4) Судово-медичний аналіз всіх можливих 
клінічних проявів, кінцевих результатів травм 
шиї дозволить виявити та обґрунтувати діагнос-
тичні критерії визначення ступеня тяжкості ті-
лесних ушкоджень. Це стає завданням наших 
наступних досліджень. 

 
© Г.І.Гарюк, М.В.Губін, В.О.Ольховський, В.М.Губін, Т.В.Почуєва, В.Л.Чуваков, 2010  
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Г.И. ГАРЮК, Е.А. КУЛИКОВА, ЗУЕТИР САМИР (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ВЫЯВЛЕНИЕ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ½ 
ТИПА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛАРИНГИТОМ 

 

Хронические воспалительные заболева-
ния гортани являются широко распространен-
ной ЛОР-патологией, возникающей в результате 
действия комплекса факторов, как экзогенных, 
действующих непосредственно на слизистую 
оболочку гортани, так и эндогенных, связанных 
с патологией внутренних органов и состояния 
иммунитета больного. Эффективность лечения 
этой патологии во многом зависит от правиль-
ной и своевременной идентификации патоген-
ного агента (бактерии, вирусы, грибы, простей-
шие и др.). В последние годы в ЛОР-практике 
все чаще выявляется роль герпесвирусов при 
обострении воспалительных заболеваний верх-
них дыхательных путей, в частности вируса 
простого герпеса (ВПГ) ½ типов. 

Целью настоящей работы было выявле-
ние гуморальных маркеров острой и хрониче-
ской ВПГ-инфекции у больных с хроническим 
гиперпластическим ларингитом (ХГЛ). 

Материал и методы. На наличие гумо-
ральных маркеров ВПГ ½ типов обследовано 45 
больных ХГЛ, находившихся на стационарном 
лечение в клинике ХМАПО (ГКБ №30 г. Харь-
кова) в 2009 –начале 2010 года в возрасте от 18 
до 56 лет. В контрольную группу вошли 22 
практически здоровых людей с нормальным 
ЛОР-статусом (12 мужчин и 10 женщин) анало-
гичного возраста. ЛОР-диагноз обследованных 
больных устанавливался на основании класси-
ческого ЛОР-осмотра с включением ларингост-
робоскопии, бактериологического и цитологи-
ческого исследования мазков из наиболее пора-
женных участков гортани. Для выявления мар-
керов ВПГ была осуществлена серологическая 
детекция с помощью иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) в сыворотке крови. Использовали 
диагностические тест-системы Векто-ВПГ-IgМ 
½ типов и Векто-ВПГ-IgG ½ типов фирмы 

«Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия). Тестиро-
вание осуществляли на спектрофотометре: оп-
ределяли количественные показатели оптиче-
ской плотности (ОП) на волне 492 нм с учетом 
показателей контрольных образцов (положи-
тельного и отрицательного). 

Результаты. Среди 45 больных ХГЛ у 29 
человек (64,4%) были выявлены IgG к ВПГ ½ 
типов, что подтверждает перенесенную ВПГ-
инфекцию в явной или субклинической форме в 
прошлом. Острая герпесвирусная инфекция на 
основании диагностически значимых показате-
лей уровня IgМ к ВПГ ½ типов в сыворотке 
крови была установлена у 7 из 45 больных 
(15,6%). Однако манифестные проявления забо-
левания в виде герпетического поражения кожи 
лица и слизистой оболочки глотки были отме-
чены только у 2 больных. Следовательно, у 5 из 
7 больных имелась субклиническая форма ГВИ. 
При обследовании здоровых лиц были обнару-
жены только IgG к ВПГ у 13 (59%) из них. При 
этом уровень обнаруженных IgG не превышал 
таковой контрольных образцов. Таким образом, 
использование ИФА с детекцией специфиче-
ских антигерпетических IgМ и IgG позволяет 
выявить случаи асимптоматического инфициро-
вания ВПГ, что требует своевременного вклю-
чения в комплекс терапии больных ХГЛ анти-
герпетических препаратов и исследования им-
мунограммы этих больных. Т.к. устанавливаю-
щаяся 100% случаев персистенция ВПГ в орга-
низме больного, обусловленная биологической 
природой вирусов семейства Herpesviridae, сама 
ведет к формированию со временем иммуносу-
прессивного состояния, что неизбежно ухудшит 
течение и прогноз основного заболевания 
(ХГЛ). Исследования в этом направлении будут 
продолжены. 

 
© Г.И. Гарюк, Е.А. Куликова, Зуетир Самир, 2010  
 
 
 
 

Г.И. ГАРЮК, И.В. ФИЛАТОВА, Э. АЗИЗОВ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИНУСИТОВ 
 

Синуситы являются одной из самых рас-
пространенных групп заболеваний в отоларин-

гологической практике, составляя около 30 % в 
структуре ЛОР-заболеваний и охватывая около 
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15% населения (Безшапочный С.Б., Лобурец 
В.В. 2002, Волков Л.Г. 2000, Пискунов Г.З. и 
соавт. 2005 и др.). Регистрируемое увеличение 
заболеваемости синуситами связывают со сни-
жением местного и общего иммунитета, аллер-
гизацией на фоне возрастания антибиотикорези-
стентности микрофлоры, ухудшения экологиче-
ской обстановки (Александров М.Г. и соавт. 
2000, Заболотный Д.И. и соавт. 2008, Митин 
Ю.В. и соавт.2007). Современные условия жиз-
ни определяют функционирование организма 
человека в постоянном стрессовом режиме, что 
негативно отражается на течении синуситов и 
результатах лечения. 

По данным литературы, пристальное 
внимание уделяется консервативному лечению 
острых и хронических синуситов (Гарюк Г.И. и 
соавт. 2004, Кеннеди В.и соавт. 1999, Пискунов 
Г.З. 2006, Рязанов С.В. и соавт. 2001, Berghom 
K. et al 1991 и др.). Но несмотря на большое ко-
личество средств, методов и лекарственных 
препаратов для этой цели, неизменно остается 
контингент больных, нуждающихся в хирурги-
ческом лечении, сведения о котором ограничи-
ваются совершенствованием методик оператив-
ного вмешательства и изучением их клиниче-
ской эффективности. Не изучен аспект необхо-
димости контроля и коррекции иммунного ста-
туса таких больных в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периоде, поскольку имму-
носупрессия у них отмечена многими авторами 
( Азнабаева Л.Ф. и соавт.2002, Мельников О.Ф., 
Заболотный Д.И. 2005, Резниченко Ю.Г. и со-
авт.2007 и др.). Не определено влияние самой 
операционной травмы , вида анестезии и крово-
потери на стресс-лимитирующие системы, пока-
затели свертывания, гемопоэз и иммунный ста-
тус. С учетом данных А.Ю. Меркулова (2008) о 
влиянии на уровень кортизола вида и обьема 
анестезии при проведении вмешательств на 
верхнечелюстной пазухе, определение степени и 
направленности влияния операционной травмы 
у больных хроническим синуситом является 
актуальным. 

Цель настоящей работы – выявление и 
изучение направленности влияния операцион-
ной травмы на гормональный фон и иммунный 
статус отоларингологических больных. 

Обследовано 11 пациентов, проопериро-
ванных в стационаре 30-й ГКБ в 2010 году по 
поводу хронического синусита – 6 больных и 
искривления носовой перегородки – 5 человек. 
Основанием выбора таких групп пациентов по-
служил факт наличия и влияния очага хрониче-
ской инфекции в синусах на гомеостаз в первом 
случае и его отсутствие во второй группе, что 
дает основание судить о влиянии самой опера-
ционной травмы на исследуемые показатели. 
Условия проведения анестезии (техника, дли-
тельность, препараты) были практически рав-
ными для всех пациентов. У исследуемых боль-
ных в день операции и на следующий день оп-
ределяли уровень АКТГ, кортизола, проводили 
комплексную оценку иммунного статуса и ха-
рактера межклеточных взаимодействий по 
уровню Il-4 и Il-6. Полученные данные показали 
значимую тенденцию снижения уровня АКТГ, 
увеличение абсолютного количества лейкоцитов 
при снижении доли лимфоцитов и их субпопу-
ляций (CD3+, CD4+, CD8+, CD21+), повышение 
процентного содержания 0-клеток, дисбаланс 
сывороточных иммуноголобулинов. Влияние 
операционной травмы на систему межклеточ-
ных взаимодействий проявилось слабой тенден-
цией к увеличению уровней и Il-4, и Il-6. Со-
держание кортизола в крови оперированных 
больных также менялось без определенной су-
щественной динамики. Эти изменения зарегист-
рированы в обеих группах больных, что дает 
основание предполагать влияние операционной 
травмы на изучаемые показатели. 

Таким образом, дальнейшее исследование 
влияния операционной травмы на стресс-
лимитирующие системы и иммунный статус 
больных синуситом в статистически репрезен-
тативных группах целесообразно и актуально 
для предупреждения рецидивов заболевания и 
повышения эффективности лечения. 

 
© Г.И. Гарюк, И.В. Филатова, Э. Азизов, 2010  
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КІЛЬКІСНО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОР-ПАТОЛОГІЇ У ХВОРИХ  
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ЗА ДАНИМИ 30-Ї МКЛ М.ХАРКОВА 

 

На теперішній час доведено та загально-
визнано, що цукровий діабет (ЦД) за своїм ме-

дико-соціальним значенням посідає одне з пер-
ших місць серед хвороб людства з чіткою тен-
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денцією до зростання по передбаченням ВООЗ 
та схильністю до гнійно-некротичних уражень 
(М.І. Балаболкін 2000, 2006; О.М. Гелуненко 
2001; Б.М. Газетов та А.П. Калінін 1991; Є.В. 
Кулешов 1990 та ір.). Оскільки кожен другий 
хворий на ЦД раніш або пізніше потребує на-
дання медичної допомоги з приводу гнійних 
уражень, вивчення особливостей структури 
ЛОР-патології у хворих на цукровий діабет з 
урахуванням типу діабету є актуальним. 

 З цією метою нами було проведено до-
слідження та аналіз кількісних показників та 
структурної характеристики ЛОР-патології у 
хворих на ЦД за даними 30-ї міської клінічної 
лікарні протягом 2005 – 2009 років. 

 Загалом за вищеозначений термін в ста-
ціонарі 30-ї МКЛ знаходилось 327 отоларинго-
логічних хворих з супутнім цукровим діабетом. 
Із них у 307 пацієнтів мала місце запальна пато-
логія ЛОР-органів ,тому відповідно до мети до-
слідження – визначення особливостей і структу-
ри запалення – ця група хворих була залучена 
до подальшого аналізу. Виключені з досліджен-
ня пацієнти уособлювали поодинокі випадки 
кохлеарної патології, травм носу, носових кро-
вотеч, тощо, які не були систематичними, не 
були гнійним запаленням, не були характерни-
ми для супутньої патології при цукровому діа-
беті та в подальшому не аналізувались. В якості 
запальної патології аналізувались основні нозо-
логічні форми – гострі (ГРС) та хронічні рино-
синусити, запалення м'яких тканин (фурункул 
носа, паратонзилярний та парафарингеальний 
абсцес), гострий середній отит (ГСО) загалом та 
гострий гнійний середній отит (ГГСО) у його 
складі, хронічний середній отит. 

За віком пацієнти із запальною патологією 
на тлі ЦД розподілились наступним чином: 17-30 
років – 35 хворих (11,4%); 31-40 років – 51 хво-
рий (16,6%); 41-50 років – 93 хворих (30,3%); 
більше 51 року – 128 хворих (41,7%). Контингент 
хворих чоловіки та жінки складали практично 
нарівно – 150 та 157 осіб відповідно. Загалом до-
ля пацієнтів із ЦД в структурі запальної ЛОР-
патології склала 1,3% за 6 років із стабільною 
динамікою продовж 2005-2009 років (1,4%, 
1,26%, 1,19%, 1,48% та 1,36% відповідно). 

У хворих на ЦД в якості супутньої пато-
логії частіше зустрічався ГГСО, питома вага 
якого склала 28,8% ( 93 пацієнти на 407 випад-
ків ГГСО). Гнійне запалення м'яких тканин мало 
місце у 76 хворих з 2957 пацієнтів (2,5%), а гос-
трі синусити діагностовано у 84 випадках з 6074 
(1,3%).Слід відмітити, що хронічна запальна 
ЛОР-патологія при ЦД зустрічалась значно рід-

ше і склала 40 випадків хронічного синуситу 
(0,66% серед гострих та 1,3% серед хронічних 
синуситів) і 14 випадків хронічного середнього 
отиту (1,8%). Виявлена також розбіжність абсо-
лютних показників захворюваності та рівнів 
питомої ваги ЦД в різних нозологіях запалення 
ЛОР-органів. За питомою вагою на першому 
місці є ГГСО, далі ГРС, потім- запалення м'яких 
тканин, хронічний синусит та хронічний отит. 
Певною мірою це пояснюється різницею часто-
ти цих нозологій в структурі запалень ЛОР-
органів. Так ГРС зустрічається значно частіше, 
ніж ГГСО як основна нозологія. З огляду на па-
тогенез ГСО, в якому провідним механізмом є 
порушення вентиляційної функції слухової тру-
би на тлі змін в носовій порожнині, стає ясним 
низька питома вага ГСО як самостійної хвороби, 
а не як ускладнення чи то супутньої патології 
при гострому та хронічному риносинуситі.  

У групі хворих із запаленням ЛОР-органів 
на тлі ЦД (307 осіб) питома вага нозологій скла-
ла 30,29% - ГГСО, 27,4% - ГРС, 24,8% - гнійне 
запалення м'яких тканин, 13%-хронічний рино-
синусит та 4,6%-хронічний отит. Виявлено та-
кож, що 1 тип діабету (ІЗЦД) зустрічався рідше, 
ніж другий (ІНЦД) у 110 та 178 випадках відпо-
відно. У 19 (6,2%) осіб діагноз ІНЦД був вста-
новлений вперше у зв'язку з особливостями за-
палення та вперше виявленою гіперглікемією. Із 
них маніфестація ЦД відбулась у 8 випадках при 
ГГСО, у 7 пацієнтів – на тлі запалення м'яких 
тканин і у 4 хворих – ГРС. 

ІЗЦД був зареєстрований переважно при 
ГРС, а ІНЦД – переважав у хворих на ГГСО. Спі-
вставленням клінічної картини западення з нозо-
логією та типом ЦД встановлено, що пацієнти з 
ІЗЦД частіше хворіють на ГРС із млявим пліном 
та торпідністю до лікування, а особи з ІНЦД над-
ходять до стаціонару переважно з приводу ГСО з 
подальшим клінічним перебігом як гнійний отит. 
У хворих із запаленням м'яких тканин обидва ти-
пи ЦД мали місце практично нарівно. 

Таким чином, питома вага хворих на ЦД в 
структурі запалень ЛОР-органів, за даними 30-ї 
МКЛ м. Харкова, знаходиться в межах 1,1%-
1,4% щорічно з перевагою долі ІНЦД над ІЗЦД. 
В структурі захворюваності переважає питома 
вага ГГСО у пацієнтів із ІНЦД, далі- кількість 
хворих на ГРС у осіб з ІЗЦД та запалення м 
яких тканин при супутньому ЦД. ГГСО в якості 
основного діагноза при відсутності запалення 
порожнини носу та клінічних ознаках деструк-
тивного процесу в соскоподібному паростку має 
привернути увагу лікаря для подальшого погли-
блення дослідження вмісту глюкози крові. 

 
© Г.І.Гарюк, І.В.Філатова, В.М.Арнольді, 2010  
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К ЭТИОЛОГИИ КРОВОТЕЧЕНИЙ В СВЯЗИ С ТОНЗИЛЛЭКТОМИЕЙ 
 

Проблема хронического тонзиллита и его 
осложнений остается одной из актуальнейших 
проблем клинической отоларингологии. Опера-
ция тонзиллэктомия более чем в 60 % случаев 
применяется как решающий фактор в лечении 
хронического тонзиллита. А одним из наиболее 
распространенных осложнений при этом явля-
ются кровотечения. Особенно актуальной эта 
проблема является у больных с декомпенсиро-
ванной формой тонзиллита, сопровождающейся 
заболеваниями внутренних органов. Последнее 
время тонзиллэктомия производится под общим 
наркозом, что по данным различных отечест-
венных и зарубежных авторов оказывает опре-
деленное негативное влияние на величину кро-
вопотери во время кровотечений после нее.  

Исследования, проведенные ЛОР-
кафедрой ХМАПО показали, что наиболее час-
той причиной кровотечений во время тонзил-
лэктомии и после нее являются изменения в сис-
теме свертывания крови. Данные литературы о 
состоянии коагуляционных свойств крови до 
операции, во время тонзиллэктомии и в после-
операционном периоде малочисленны, а подчас 
и противоречивы. Из наших данных следует, 
что у больных хроническим тонзиллитом имеет-
ся гипокоагуляция крови, обусловленная сни-
жением активности свертывающей и активацией 
противосвертывающей и фибринолитической 
системы крови. Особенно эти изменения выра-
жены в группе больных с декомпенсированным 
хроническим тонзиллитом.  

Кроме изменения различных показателей 
коагулирующих свойств крови, наибольшие из-
менения выявлены (у 85,2 % больных) в показа-
теле фибринолитической активности крови, в 
виде ее значительного повышения. В развитии 
хронического тонзиллита ведущую роль играют 
гемолитические стрептококки. В связи с этим 
особое значение в активации профибринолизина 
и повышении фибринолитической активности 
крови принадлежит стрептокиназе. Доказатель-
ством этого могут быть многочисленные имму-
нологические исследования, показавшие роль 
стрептококковой инфекции в генезе ревматизма, 
который в сочетании с хроническим тонзилли-
том протекает на фоне еще более высокого со-
держания в крови стрептококковых антигенов. 
Это и объясняет значительное повышение фиб-
ринолитической активности крови у этой груп-

пы больных.  
Анализ проведенных исследований сви-

детельствует о том, что увеличение кровопотери 
во время операции и возникновении кровотече-
ний после нее, вплоть до 6-8 суток, связаны со 
значительной активацией противосвертываю-
щей и фибринолитической системы крови. 

Следует отметить, что при повреждении 
ткани во время операции происходит выброс 
тканевого активатора – фибролизина, что также 
вызывает значительное повышение фибриноли-
тической активности крови. 

В результате проведенных исследований 
мы пришли к выводу, что главенствующая роль 
в повышении кровопотери во время тонзиллэк-
томии и возникновении кровотечений после нее, 
принадлежит изменениям фибринолитической 
активности крови. 

 В чем же значение общего обезболива-
ния? Общее обезболивание в ряде случаев по-
вышает фибринолитическую активность. В свя-
зи с этим считаем уместным привести схему 
фибринолиза, которая помогает понять меха-
низм его изменения (Рис.1). Транексановая ки-
слота ингибирует активацию плазминогена и 
его превращение в плазмин. 

Учитывая все вышеизложенное, с целью 
подготовки к тонзиллэктомии и остановки кро-
вотечений во время тонзиллэктомии и в после-
операционном периоде, нами был применен ин-
гибитор фибринолиза - транексамовая кислота. 
Препарат вводили внутривенно в соответствии с 
утвержденной МОЗ Украины инструкцией 
(№595, регистрационное свидетельство 
UA/7884/02/01).  

До операции тонзилэктомии препарат 
вводился из расчета 10 мг/кг массы тела за пол-
часа до операции. В случае возникновения кро-
вотечения из тонзиллярных ниш – 15 мг/кг, ско-
рость введения 1 мл/минуту. Для воздействия на 
повышенный местный фибринолиз, кроме того, 
производили тампонаду тонзиллярной ниши с 
траниксамовой кислотой.  

 Исследования, проведенные у больных 
после введения транексамовой кислоты, выяви-
ли выраженное антифибринолитическое дейст-
вие препарата и эффективность его применения 
у больных с кровотечениями, возникающими в 
связи с тонзиллэктомией. 

 
© Г.И. Гарюк, А.М. Шевченко, О.Г. Гарюк, Ю.В. Тимошенко, В.Н. Губин, Ю.А. Крисько, 2010  
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 К МЕТОДИКЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ИДУЩИХ НА ОПЕРАЦИЮ 
ТОНЗИЛЛЭКТОМИЮ  

 

Несмотря на огромное количество кон-
сервативных методов лечения хронического 
тонзиллита — хирургическое лечение более чем 
в 50-55% случаев является безальтернативным 
(Д.И. Заболотный с соавт.,2002; К.Г.Селезнев и 
соавт.,2002; А.Л. Косаковский, И.А. Косаков-
ская, 2002; О.Ф. Мельников, Д.Д. Заболотная, 
2009; В.В. Кищук, 2009). Однако хирургическое 
лечение хронического тонзиллита сопряжено с 
рядом серьезных проблем, к которым относятся 
психологические (Р.А. Абызов, 2002), проблемы 
послеоперационных кровотечений (Г.С. Прота-
севич и соавт.,2008; Ю.В. Глазков и соавт., 
2009), а также проблемы, связанные с эндоток-
сикацией (Д.Д. Заболотная и соавт., 2008; О.Ф. 
Мельников, Ю.А. Дидиченко, 2009). Это обу-
словило поиск многими исследователями мето-
дов реабилитации больных, идущих на опера-
цию тонзиллэктомию и в ранний период после 
нее. 

Целью нашей работы явилось повышение 
эффективности хирургического лечения боль-
ных хроническим тонзиллитом, как в до-, так и 
в послеоперационном периодах. 

Задачи исследования: 
Изучить архивный материал ЛОР-

клиники ХМАПО на примере 100 историй бо-
лезней больных, подвергшихся операции тон-
зиллэктомии и провести соответствующий ана-
лиз осложнений. Разработать методику медико-
психологической подготовки больных до опера-
ции тонзиллэктомии и обеспечить психологиче-
ское сопровождение в раннем послеоперацион-
ном периоде. Разработать схему профилактики 
кровотечения после тонзиллэктомии и коррек-
цию возникающей эндотоксемии со стороны 
желудочно-кишечного тракта. 

По материалам обработки 100 архивных 
историй болезней ЛОР-клиники за период с 
2005 по 2009 годы оказалось, что больные по-
ступали в клинику без какой-либо психологиче-
ской подготовки. Им производилось традицион-
ное обследование системы гемокоагуляции, 
флюорография, осмотр терапевта, кардиолога. В 
1% случаев больным назначались седативные 
препараты утром перед операцией. Оформля-
лось информированное согласие на операцию, в 
котором не определено желание пациента в вы-
боре лечащего врача. У 12 из 100 человек на-
блюдалось кровотечение в первые часы после 
тонзиллэктомии, а у 15 — во время операции и 

к ее концу наблюдалась повышенная кровото-
чивость, переходящая в кровотечение, потребо-
вавшее серьезных мероприятий. У 73% боль-
ных, оперированных по поводу хронического 
тонзиллита , в первые сутки после тонзиллэкто-
мии наблюдалось повышение температуры тела 
от 37,5 до 38,2, сопровождавшееся выраженны-
ми болями при глотании. У 81% наблюдавших-
ся после операции тонзиллэктомии в 1-е и 2-е 
сутки отсутствовал стул и 77% из них скрывали 
это от лечащего врача из-за ложной стыдливо-
сти. 17% больных отмечали также боли в живо-
те, что потребовало осмотра терапевта, а в от-
дельных случаях и хирурга, которые исключали 
«острый» живот. 

Таким образом, полученные результаты 
анализа архивного материала историй болезней 
позволяет считать проблему реабилитации этой 
категории больных актуальной. Следует отме-
тить, что реабилитация больных хроническим 
тонзиллитом, идущих на операцию тонзиллэк-
томию, должна начинаться с момента клиниче-
ского обследования, т.е. до операции. При этом 
нами предложена для использования инструк-
ция SF-36. Этот опросник содержит вопросы, 
касающиеся взглядов на здоровье. Предостав-
ленная информация помогает следить за тем, 
как себя чувствует больной и насколько хорошо 
справляется со своими обычными нагрузками. 
При этом пациент отвечает на каждый вопрос, 
помечая выбранный им ответ. Если он не уверен 
в том, как ответить на вопрос, он выбирает от-
вет, который точнее всего отражает его мнение. 

Тесты вышеуказанного опросника позво-
ляют представить врачу, в каком психоэмоцио-
нальном состоянии до операции находиться па-
циент и определить его готовность адекватно 
перенести хирургическое вмешательство или 
ему необходима серьезная психотерапевтиче-
ская поддержка. Правильная психотерапевтиче-
ская подготовка пациента перед операцией тон-
зиллэктомией позволяет избежать таких явле-
ний как выраженное двигательное беспокойст-
во, ведущее в отдельных случаях к возникнове-
нию кровотечения, обморочным состояниям и 
др. 

Проведенная медико-психологическая 
подготовка 22 больных обнадеживает и позво-
ляет говорить о целесообразности использова-
ния данного направления. Кроме того, этим па-
циентам как перед операцией, так и в раннем 
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послеоперационном периодах проводилась де-
токсикация с использованием некоторых сор-

бентов, что избавило больных от проблем, свя-
занных с нарушением функции кишечника. 

 
© Г.И.Гарюк, А.М.Шевченко, О.Г.Гарюк, Ю.А.Крисько, 2010  
 
 
 
 

 
В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ИММУНОМОДУЛЯТОРА ИМУПРЕТ  
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА  

 

Развитие аденоидитов сопровождается 
характерными структурными превращениями в 
глоточной миндалине, иммунными сдвигами со 
снижением уровня защитных реакций, сниже-
нием мукоцилиарного клиренса (А.Р. Мангушев 
и соавт., 2008; С.А. Хасанов и соавт., 2008; О.И. 
Берген и соавт., 2009). Поэтому при воспалении 
глоточной миндалины следует считать целесо-
образным использование иммуномодуляторов 
(Е.П. Карпова и соавт., 2009; R. Mora et al., 
2010). Лидером среди таких препаратов являет-
ся Имупрет (О.Ф. Мельников и соавт., 2006).  

Целью данного исследования явилось 
изучение возможности применения фитопрепа-
рата Имупрет при комплексном лечении паци-
ентов с хроническим аденоидитом и оценка его 
эффективности. 

Материалы и методы исследования. Под 
нашим наблюдением находилось 17 детей (10 
девочек и 7 мальчиков) в возрасте от 5 до 14 лет 
с диагнозом хронический аденоидит. После об-
следований у педиатра и иммунолога у них бы-
ли выявлены признаки вторичного иммуноде-
фицитного состояния с нарушением неспецифи-
ческой резистентности и клеточного звена им-
мунитета. Это и обусловило выбор для лечения 
данных пациентов препарата Имупрет. Курс 
применения препарата составлял 4 недели в до-
зе 2 драже 4 раза в день. Эти дети составили 
основную группу. В качестве контрольной была 
взята группа пациентов (18 человек), репрезен-
тативных по полу, возрасту и течению заболе-
вания, которые не принимали Имупрет. Базис-
ная терапия больных основной и контрольной 
групп была идентичной и включала солевые 
носовые души, деконгестанты, интраназальные 
топические кортикостероиды и спреи с антисеп-
тиками, ФТЛ. 

Клиническую эффективность лечения 
оценивали на основании динамики жалоб (об-
щая слабость, нарушение сна, затруднение но-

сового дыхания, ринорея, изменение голоса, 
частые отиты и ОРВИ) и физикальных данных 
(наличие гноя и слизи в глоточной миндалине, 
отёк и гиперемия слизистой оболочки носоглот-
ки, увеличение региональных лимфатических 
узлов). Кроме того, учитывались результаты 
общелабораторных исследований, продолжи-
тельность и частота обострений в течение года.  

Результаты и их обсуждение. Отмечена 
достоверно выраженная положительная дина-
мика объективных и субъективных признаков 
аденоидита в исследуемой группе по сравнению 
с группой контроля (р<0,05). Отличный резуль-
тат зарегистрирован у 13 пациентов в исследуе-
мой группе и у 9 пациентов в контрольной, хо-
роший результат — у 3 и 5 пациентов, удовле-
творительный — у 1 и 4 пациентов соответст-
венно.  

84,7% пациентов основной группы отме-
чали существенное улучшение своего состоя-
ния, которое нашло отражение в более быстром 
уменьшении симптомов интоксикации, об-
струкции носового дыхания, апноэ сна, улучше-
нии риноскопической картины, выраженной 
положительной динамике показателей обще-
клинических обследований. В контрольной 
группе таких пациентов было лишь 61,1 % 
(р<0,05). 

Кроме того, у пациентов основной группы 
в 4 раза уменьшилась частота обострений бо-
лезни (р<0,05). Продолжительность этих обост-
рений уменьшилась вдвое (р<0,05).  

Следует отметить, у всех больных была 
отмечена хорошая переносимость препарата, 
приём которого не сопровождался развитием 
побочных эффектов. 

Вывод. Препарат Имупрет может быть 
рекомендован к использованию в комплексной 
терапии хронического аденоидита как эффек-
тивный стимулятор неспецифических защитных 
реакций организма. 

 
© В.Н. Гинькут, 2010  
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В.Н.ГИНЬКУТ, В.Н.АНДРЕЕВ (УКРАИНА, ДОНЕЦК) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  
ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ФРОНТИТОМ 

 

Возрастание числа штаммов патогенных 
микроорганизмов, вызывающих острые синуси-
ты и вырабатывающих бета-лактамазы, застав-
ляет клиницистов искать антибиотики, устойчи-
вые к действию бета-лактамаз, и безопасные для 
макроорганизма (А.И.Крюков и соавт., 2007; 
А.Ю.Овчинников и соавт., 2009; J.Bailey, 
J.Change, 2009; J.Delagrave, 2010; G.P.DeMuri, 
E.R.Wald, 2010; M.Jacobs, J.B.Anon, 2010; 
E.R.Wald, 2010). 

Целью данного исследования являлось 
сравнительное изучение эффективности лечения 
острых фронтитов кларитромицином и амокси-
циллин / клавуланатом. 

Материалы и методы исследования. 
Особенности антибактериальной терапии были 
изучены нами у 32 больных острым гнойным 
фронтитом Возраст пациентов колебался от 22 
до 46 лет.  

Пациенты были разделены на две группы. 
В первую группу вошли 15 больных (мужчин – 
11, женщин – 4), которые в качестве антимик-
робного средства в течение 7-ми дней получали 
клацид (кларитромицин) per os по 500 мг в один 
приём ежедневно. Пациенты второй группы – 17 
человек (мужчин – 12, женщин – 5) в течение 
недели принимали аугментин (амоксициллин / 
клавуланат) по 1000 мг два раза в день внутрь. 
Кроме того, все пациенты получали также му-
колитики, противовоспалительные средства и 
деконгестанты.  

Всем больным при поступлении в стацио-
нар была произведена операция – трепанопунк-
ция лобной пазухи. Во время операции произво-
дился забор материала для бактериологического 
исследования. В последующем в поражённую 
пазуху вводили раствор диоксидина с суспензи-
ей гидрокортизона. 

Эффективность лечения оценивали по 
снижению температуры тела, уменьшению бо-
левого синдрома, исчезновению боли при пер-
куссии пазухи, улучшению самочувствия, 
уменьшении ринореи, улучшению носового ды-

хания, восстановление проходимости лобно-
носового соустья, нормализации риноскопиче-
ской картины и общеклинических показателей. 
В конце лечения выполняли контрольную рент-
генографию ОНП и бактериологическое обсле-
дование. Канюлю из пазухи обычно удаляли на 
5-6 сутки. 

Результаты и их обсуждение. При бак-
териологическом исследовании мазков из пора-
жённой пазухи у 1 (3,1%) пациента был высеян 
Staphylococcus aureus, у 2 (6,25 %) - Proteus mir-
abilis, у 3 (9,4 %) - Pseudomonas aeruginosa, у 4 
(12,5 %) - Staphylococcus epidermidis, у 5 (15,6 
%) - Streptococcus pyogenes. Смешанные аэроб-
но-анаэробные ассоциации бактерий были по-
лучены у 7 больных (21,9 %). У 10 больных 
(31,25 %) посев роста не дал.  

Примечательно, что на 3-й день лечения о 
значительном улучшении самочувствия сооб-
щили 8 пациентов (53,3 %), получавших клацид, 
и 8 (47,1%) - аугментин (p <0,05). Эффектив-
ность лечения препаратом клацид была под-
тверждена статистической эквивалентностью: 
полное клиническое выздоровление к 7-му дню 
отмечено у 93,3 % больных первой группы и у 
88,2 % - второй (p <0,05). Бактериологическая 
эффективность при этом составила 86,7 % и 82,4 
% соответственно (p <0,05).  

Только у одного пациента первой группы 
и двух больных второй группы лечение необхо-
димо было продолжить ещё в течение 2-х дней. 
Аллергических реакций мы не наблюдали. Дис-
пептических проявлений удавалось избежать, 
сочетая приём таблеток с молочнокислыми про-
дуктами.  

Выводы. Лечение острого фронтита кла-
ритромицином столь же эффективно и безопас-
но, как и амоксициллин / клавуланатом. При 
этом клацид быстрее уменьшает основные сим-
птомы болезни. Кроме того, он может быть ис-
пользован при непереносимости препаратов пе-
нициллинового ряда. 

 
© В.Н.Гинькут, В.Н.Андреев, 2010  
 
 
 
 
 
 

 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 61

В.Н.ГИНЬКУТ, В.В.ГИНЬКУТ (УКРАИНА, ДОНЕЦК) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИНУПРЕТА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ГАЙМОРОЭТМОИДИТОМ 

 

Стратегия лечения синуситов основана на 
улучшении вентиляции околоносовых синусов, 
обеспечении адекватного дренажа в общие пути 
миграции слизи по верхним дыхательным путям 
(А.Б. Киселев, В.А. Чаукина, 2007; A. 
Zalmanovici, J. Yaphe, 2007; I.Brook, 2010). Пер-
спективным является использование для этих 
целей средств, размягчающих и разжижающих 
вязкий, густой секрет и оптимизирующих про-
цесс мукорегуляции путём эффективного пере-
движения этого секрета за счёт активации мото-
рики мерцательного эпителия (Т.И. Гаращенко 
и соавт., 2010). Такими свойствами в полной 
мере обладает натуральный фитопрепарат Си-
нупрет (Л.Р. Криничко, 2009; Ю.В. Митин, Л.Р. 
Криничко, 2009). 

Целью исследования являлось определе-
ние клинической эффективности и безопасности 
применения препарата растительного происхо-
ждения Синупрет в комплексной терапии боль-
ных острым гаймороэтмоидитом. 

Материалы и методы. Исследовали па-
циентов обоего пола в возрасте от 23 до 35 лет 
(средний возраст составил 28,4±3,3 года) ле-
чившихся в стационаре с диагнозом острый 
гнойный гаймороэтмоидит. В исследование бы-
ло включено примерно равное число мужчин и 
женщин (30 и 32). У всех больных изучали 
анамнез, сопутствующие заболевания, предше-
ствующую антибактериальную терапию, данные 
риноскопии, ринопневмометрического, рентге-
нологического, общеклинического и бактерио-
логического обследования. Пациенты были рас-
пределены случайным методом на две группы, 
сопоставимые по полу, возрасту и выраженно-
сти заболевания. Больные основной группы 
(n=29) получали базисную антимикробную те-
рапию (защищённые беталактамы или макроли-
ды) и Синупрет по 2 драже 3 раза в сутки. Паци-
енты контрольной группы (n=33) получали 
только базисную терапию. Кроме того, всем па-
циентам назначали противовоспалительные 
средства, деконгестанты, носовые солевые души 

и физиотерапевтическое лечение. Околоносовые 
пазухи промывали методом перемещения жид-
кости по Проетцу. При необходимости выпол-
няли пункцию поражённого верхнечелюстного 
синуса. 

Об эффективности лечения судили по 
уменьшению болевого синдрома, улучшению 
самочувствия, снижению температуры тела, 
нормализации данных общеклинических иссле-
дований. Эффективность лечения оценивали 
также по динамике клинических показателей: 
прекращению ринореи, восстановлению носово-
го дыхания, нормализации риноскопической 
картины и показателей мукоцилиарного клирен-
са (на основе сахаринового теста). В конце ле-
чения выполняли контрольное рентгенологиче-
ское обследование.  

Результаты и их обсуждение. На фоне 
применения Синупрета у 79,3 % пациентов ос-
новной группы отмечено быстрое регрессирова-
ние основных симптомов заболевания уже в 
первые трое суток лечения. Средние сроки нор-
мализации температуры тела у них составили 
2,2±0,6 дня, в то время как пациентов контроль-
ной группы 4,1±0,8. Прекращение насморка, 
исчезновение заложенности носа и восстанов-
ление обоняния отмечены у пациентов основной 
группы соответственно на 4,7±1,7, 5,9±1,6 и 
6,3±1,5 день, а у больных контрольной группы 
на 5,8±1,4, 6,2±1,2 и 8,0±1,1 день соответствен-
но (р < 0,05).  

Полное клиническое выздоровление к 7-
му дню отмечено у 96,6 % больных основной 
группы и у 90,9 % контрольной (р < 0,05). 

К 6-7 дню нормализовались показатели 
времени мукоцилиарного транспорта (в кон-
трольной группе к 8-12 дню). Следует отметить, 
что побочных явлений на применение синупрета 
не наблюдалось.  

Вывод. Синупрет является высокоэффек-
тивным и безопасным препаратом в комплекс-
ной лечении пациентов с острым гнойным гай-
мороэтмоидитом. 

 
©  В.Н.Гинькут, В.В.Гинькут, 2010  
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І.В. ГОГУНСЬКА (КИІВ, УКРАЇНА) 

СПЕЦИФІЧНА ІМУНОТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ –  
ПОМИЛКИ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Протягом останніх років в медичній літе-
ратурі з’явилось багато публікацій, які стосу-
ються різних аспектів специфічної імунотерапії 
(СІТ), що свідчить про суттєву зацікавленість 
лікарів до даного методу лікування алергічних 
захворювань. Хоча ще декілька десятків років 
тому назад спостерігався період спаду серед 
алергологів всього світу. 

І на існуючі 5 найбільш поширених поми-
лок про СІТ сьогодні можна надати чіткі, обґру-
нтовані відповіді, зокрема: 

1 помилка: Нав’язування СІТ хворим лі-
карями-алергологами. 

Завдання лікаря-алерголога полягає в до-
веденні до пацієнта розуміння метода СІТ, ме-
ханізмів його дії та переваг. Лікування алерге-
нами розпочинається лише за бажанням та по-
інформованій згоді пацієнта на проведення цьо-
го виду імунотерапії. 

2 помилка: Комерційні інтереси перева-
жають інтереси хворих та висока ціна лікуваль-
них алергенів. 

Навпаки, пропонуючи метод СІТ для лі-
кування алергії лікар-алерголог, в першу чергу, 
вбачає не власну комерційну зацікавленість, а 
кінцевий результат, який полягає в досягненні 
стану ремісії, який може зберігатись тривалий 
час (5 і більше років), та зменшити (чи повністю 
відмітити) потребу в лікарських препаратах. 

Щодо високої ціни, то лікування за допо-
могою алергенів завжди було і залишається як 
мінімум вдвічі дешевше за фармакотерапію. 
Причому, на 2-ому та на 3-ому році проведення 
СІТ за допомогою драже побутових, вартість 
лікування, в порівнянні з 1-м роком введення 
АГ ще зменшується, в середньому, на 50%. 

3 помилка: СІТ потрібно розпочинати у 
хворих на алергічні захворювання при неефек-

тивності елімінаційних заходів і стандартної 
медикаментозної терапії. 

Ці рекомендації також є помилковими, 
так як неодноразово доведено, що СІТ тим ефе-
ктивніша, чим раніше вона розпочата. Крім то-
го, своєчасно проведена СІТ дозволяє попереди-
ти розширення спектру «винних» алергенів, пе-
рехід легких форм захворювання у більш важкі. 

4 помилка: Низька схильність до ліку-
вання.  

Дійсно, при проведенні підшкірної СІТ є 
незручності, які полягають у необхідності паці-
єнта бути «прив’язаним» до алергологічного 
кабінету (на початку лікування – щоденно, про-
тягом 3-4 тижнів, потім 1 раз на 2-4 тижні) і 
знаходитись під наглядом лікаря-алерголога не 
менше 30 хв після ін’єкції алергену. 

Крім того, пацієнти, що проживають у 
віддалених від алергокабінетів районах, не зав-
жди мають можливості отримувати даний вид 
терапії. 

Але сьогодні ми маємо гідну альтернати-
ву підшкірній СІТ – пероральна специфічна 
імунотерапія, яка дає можливість пацієнту ліку-
ватись вдома. Цей метод введення алергенів 
зручний, безпечний і тому «компплаєнс» при 
пероральній СІТ досить високий. 

5 помилка: Велика вірогідність розвитку 
анафілактичних реакцій. 

В якості головного аргументу обмеження 
використання специфічної імунотерапії є поси-
лання на можливість виникнення побічних ефе-
ктів при введенні лікувальних алергенів. Без-
пека СІТ відноситься до дискусійних проблем, 
які хвилюють як практичних лікарів так і паці-
єнтів, і є чи не основним критерієм на якому 
ґрунтується вибір пріоритетного методу ліку-
вання. 

 
© І.В. Гогунська, 2010 

 
 
 

И.В. ГОГУНСКАЯ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ ОБОСТРЕНИЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА «КСИЗАЛ» 

 

Целью данной работы было изучение эф-
фективности и безопасности препарата ксизал у 
больных аллергический ринит с сочетанной 

сенсибилизацией к бытовым и пыльцевым ал-
лергенам (круглогодичный аллергический ринит 
(КАР) и сезонный аллергический ринит (САР).  
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Действие препарата изучали у 50 пациен-
тов с КАР+САР в возрасте 18-55 лет (мужчин 
было 26, женщин – 24). Продолжительность ле-
чения составляла 20 дней в режиме применения 
1 таблетка 1 раз в сутки. К исследованию при-
влекались пациентов с диагнозом КАР+САР, у 
которых отмечались клинические проявления 
заболевания в сезон цветения причинно значи-
мых растений. 

Оценивались назальные симптомы – за-
ложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу, 
а также неназальные симптомы со стороны глаз 
– зуд, жжение, слезотечение, покраснение скле-
ры и конъюнктивы. Тяжесть симптомов оцени-
вали до лечения и на 20-й день терапии в бал-
лах: 0 – симптомов нет, 1 – легкая степень (есть 
симптомы, но они не влияют на привычный об-
раз жизни пациента), 2 – умеренная степень 
(есть симптомы, которые умеренно влияют на 
привычный образ жизни пациента), 3 – выра-
женная степень (симптомы в значительной мере 
ухудшают состояние пациента). Об эффектив-
ности лечения судили по динамике изменений в 
баллах и в процентах каждого симптома, суммы 
назальных и неназальных симптомов АР срав-
нению с первоначальным состоянием: 4 балла – 
очень хорошая (практически полное исчезнове-
ние симптомов), 3 балла – хорошая (значитель-
ное уменьшение всех клинических проявлений), 
2 балла – средняя (незначительное уменьшение 
клинических проявлений), 1 балл – плохая (от-
сутствие эффекта). 

Безопасность препарата оценивали по ко-
личеству негативных проявлений, числу боль-
ных, которые отметили негативные проявления, 
динамике лабораторно-инструментальных ис-
следований (общий анализ крови, биохимиче-
ский анализ крови, общий анализ мочи) до и 
после приема препарата. 

Эффект от терапии у большинства боль-
ных наблюдался на 3-4-й день лечения. Наибо-
лее выраженным он был относительно таких 
симптомов: зуд, чихание, выделения из носа. 
Достаточно эффективным был препарат и отно-
сительно глазных симптомов – слезотечения и 
раздражения глаз. Как правило, Н1-
антигистаминные препараты недостаточно эф-
фективно влияют на заложенность носа при АР. 
Однако особенностью действия ксизала являет-

ся способность уменьшать накопление тучных 
клеток, эозинофилов, базофилов путем угнете-
ния активации эпителиальных клеток, что объ-
ясняет уменьшение заложенности носа у боль-
шинства пациентов, получавших «Ксизал». Под 
влиянием препарата уменьшалась также и мест-
ная воспалительная реакция, что было подтвер-
ждено визуально риноскопией. Кроме того, в 
динамике лечения снижалось количество эози-
нофилов в назальном секрете с 35,1±5,8% до 
7,2±3,1% (р<0,01).  

При субъективной оценке пациентами 
эффективности терапии на 20-й день получены 
следующие данные: очень хорошая – у 15 (30%) 
пациентов, хорошая – у 27 (54%), средняя – у 7 
(12%). У 2 пациентов терапия оказалась неэф-
фективной. 

На основани данных, приведенных выше, 
хорошая и очень хорошая эффективность пре-
парата отмечена у большинства пациентов 
(84%). Переносимость ксизала была хорошей. 
Побочных эффектов не было. Во время прове-
дения исследования только у 2 пациентов был 
отмечен седативный эффект после приема пре-
парата, который прошел самостоятельно на 3-и 
сутки и не потребовал отмены препарата. 

При лабораторно-инструментальных ис-
следованиях (гемограмма, биохимический ана-
лиз крови, общий анализ мочи) до и после курса 
лечения препаратом никаких изменений обна-
ружено не было, что свидетельствует о значи-
тельной безопасность ксизала.  

На основании полученных в течение ис-
следования данных можно сделать следующие 
выводы:  

1. препарат «Ксизал» имеет высокую кли-
ническую эффективность при лечении пациен-
тов с полисенсибилизацией к бытовым и пыль-
цевым аллергенам во время обострения, что 
подтверждено позитивной динамикой местных 
симптомов и снижением уровня эозинофилов в 
мазках-отпечатках; 

2. «Ксизал» хорошо переносится, являет-
ся безопасным у пациентов с полисенсибили-
зацией к бытовым и пыльцевым аллергенам, 
что позволяет длительно лечить пациентов с 
целью профилактики обострений поллиноза до 
и во время цветения причинно-значимых рас-
тений. 

 
© И.В. Гогунская, 2010 
 
 
 
 

 
 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 64 

И.В. ГОГУНСКАЯ, Т.В. СМАГИНА (КИЕВ, УКРАНА) 

ЛЕВОЦЕТИРИЗИН (КСИЗАЛ®) В ЛЕЧЕНИИ  
ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА 

 

Цель работы. Оценить клиническую эф-
фективность и переносимость левоцетиризина 
(Ксизала®) в обычной суточной дозе у больных 
с персистирующим аллергическим ринитом.  

Методы. Открытое несравнительное ис-
следование по оценке воздействия левоцетири-
зина (Ксизала®) на назальные и глазные сим-
птомы у пациентов с персистирующим аллерги-
ческим ринитом (ПАР) и\или аллергическим 
конъюнктивитом (АК). В исследование было 
включено 30 пациентов, обоего пола, страдаю-
щих персистирующим аллергическим ринитом 
и/или аллергическим конъюнктивитом, соответ-
ствующих критериям включения. Все пациенты 
на протяжении 3 мес. принимали левоцетиризин 
(Ксизал®) в дозе 5 мг 1 раз в сутки. Оценива-
лась динамика симптомов аллергического рини-
та (заложенность носа, чихание, ринорея, стека-
ние слизи по задней стенке глотки) и аллергиче-
ского конъюнктивита (отек век, зуд век, слезо-
течение, гиперемия век и конъюнктивы) до на-
чала курса лечения, а также через 1, 2 и 3 месяца 
с начала терапии.  

Результаты. Положительная динамика 

симптомов АК отмечена у всех 8 (100%) обсле-
дованных пациентов с этим диагнозом. Поло-
жительная динамика симптомов АР констатиро-
вана у 29 из 30 (97%) обследованных с данной 
патологией пациентов. Отсутствие эффекта от 
проводимой терапии зарегистрировано у 1 па-
циентки, страдающей АР (3%).  

Заключение. Можно констатировать вы-
сокую эффективность применения препарата 
Ксизал® в стандартных терапевтических дозах 
(5 мг однократно в сутки) в лечении больных 
персистирующим аллергическим ринитом в со-
четании с (или без) аллергическим конъюнкти-
витом. Обращает на себя внимание, что эффект 
применения данного лекарственного средства 
наступал быстро и сохранялся в течение всего 
времени лечения. Отмечено позитивное воздей-
ствие лечения Ксизалом® на все симптомы ПАР 
и АК (включая клинические проявления позд-
ней фазы аллергической реакции – заложенно-
сти носа). Левоцетиризин (Ксизал®) может быть 
рекомендован для широкого применения для 
лечения больных с персистирующим аллергиче-
ским ринитом. 

 
© И.В. Гогунская, 2010 

 
 
 
 

И. В. ГОГУНСКАЯ, Т.В. СМАГИНА (КИЕВ, УКРАИНА) 

ЛЕВОЦЕТИРИЗИН (КСИЗАЛ®) У ПАЦИЕНТОВ  
С СЕЗОННЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

 

Цель работы. Оценить клиническую эф-
фективность и переносимость левоцетиризина 
(Ксизала®) в обычной суточной дозе у больных 
с сезонным аллергическим ринитом.  

Методы. Открытое несравнительное исс-
ледование клинической эффективности антиги-
стаминного препарата левоцетиризина (Ксиза-
ла®) в дозе 5 мг 1 раз в сутки в течение 14 дней 
у 35 больных с сезонным аллергическим рини-
том.  

Результаты. Отмечена высокая эффекти-
вность и хорошая переносимость левоцетиризи-
на (Ксизала®) у больных с сезонным аллергиче-
ским ринитом.  

Заключение. Левоцетиризин (Ксизал®) в 
дозе 5 мг 1 раз в сутки продемонстрировал вы-
сокую эффективность в купировании всех симп-
томов аллергического ринита: чиханья и зуда в 
полости носа, обильного водянистого отделяе-
мого из носа. Препарат хорошо переносился 
больными, нежелательные явления, возникав-
шие во время лечения, не были связаны с иссле-
дуемым препаратом и купировались самостоя-
тельно, не потребовав его отмены. Левоцетири-
зин (Ксизал®) может быть рекомендован к ши-
рокому применению для лечения больных с се-
зонным аллергическим ринитом. 

 
© И.В. Гогунская, 2010 
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О.В. ГОЛУБКА, Е.М. САВИНОВА, С.В. КОСТОГЛОДОВА, И.В. ЖУРАВЛЕВА  
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ГРИБЫ РОДА CANDIDA, ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  
И КУЛЬТУРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

 

В настоящее время кандидозная инфекция 
имеет неуклонную тенденцию к распростране-
нию. В предыдущих наших исследованиях было 
показано, что увеличилась не только частота 
распространения кандид, но и возросло участие 
редких групп грибов в воспалительных процес-
сах, появились измененные штаммы, трудно 
поддающиеся идентификации. С целью изуче-
ния морфобиологических свойств циркулирую-
щих штаммов грибов рода Candida было ото-
бранно 160 культур C.albicans от соматических 
больных в возростной группе от 2 месяцев до 3 
лет, 12 штаммов - C. сrusei, 20 - C.parapsilosis и 
20 - C.viswanathii. У всех культур при окраске 
по Грамму наблюдалась полихромазия, клетки 
были овальной, округлой, грушевидной формы. 
Величина клеток в препарате была различна и 
зависела как от качества среды, так и от приме-
няемого для лечения антибиотика. Колонии на 
среде Сабуро выявлялись у C.albicans на вторые 
сутки диаметром до 1-2 мм. У 8 культур рост 
появлялся в виде едва заметного штриха на 4-5 
сутки, колония размером до 2-3 мм оформлялась 
только на 6-7 сутки. У штаммов отмечали нали-
чие пигмента, преимушественно молочного цве-
та, однако в 16 случаях был выявлен пигмент 

оранжевого цвета и в 1 случае – розового цвета. 
По сравнению с нашими данными за 2005-2006 
года увеличился процент выявляемости штам-
мов с оранжевым пигментом. Культура с розо-
вым пигментом была выделенна с поверхности 
слизистых оболочек ротовой полости у больно-
го с пневмонией. У этого же больного она была 
получена и из толстого кишечника. Культур с 
черным пигментом – меланином в наших случа-
ях не наблюдалось. По-видимому, этот пигмент 
присущь штаммам, выделенных от больных с 
глубокими нарушениями белкового и углевод-
ного обмена и свидетельствует о тяжести про-
цесса.  

Изучая тест видового подтверждения ка-
ндид – сахаролитической активности, мы столк-
нулись с фактом, что по рекомендуемым тестам 
для определения зимограммы и ауксограммы не 
представляется возможным их отдифференци-
ровать. 

Предоставленные данные указывают на 
необходимость разработки дополнительных тес-
тов для подтверждения видовой принадлежно-
сти культур. В этом отношении интересным яв-
ляется наработка специфического кандидозного 
бактериофага. 

 
© О.В. Голубка, Е.М. Савинова, С.В. Костоглодова, И.В. Журавлева, 2010  
 
 
 
 

 
Л.В. ГУЛЯЕВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

МУКОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА И 
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У ДЕТЕЙ 

 

Заболеваемость острым риносинуситом 
растет с каждым годом и занимает первое место, 
как в структуре госпитализируемой заболевае-
мости, так и на амбулаторном приеме. В основе 
патогенеза ринитов лежит нарушение работы 
мукоцилиарной системы. 

Хронический секреторный отит - заболе-
вание, наиболее часто встречающееся у детей, 
является одной из главных причин тугоухости. 
В патогенезе этого заболевания основная роль 
принадлежит задержке секрета в барабанной 
полости, особенно при различных вариантах 
обструктивной тубарной дисфункции (гипер-

трофия аденоидных вегетации, трубных минда-
лин, вазомоторная риносальпингопатия и др.). 
Другая причина этого заболевания связана с 
нарушением оттока носового секрета через 
устье слуховых труб. 

Основная стратегия в лечении воспали-
тельных заболеваний носа и околоносовых па-
зух, секреторных средних отитов заключается в 
восстановлении вентиляции и дренажа околоно-
совых пазух, барабанной полости, налаживание 
адекватной моторики мерцательного эпителия, 
оптимизации процесса мукорегуляции. И если 
противоотечная, антибактериальная, противо-
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воспалительная терапия являются неотъемлемой 
частью стандартов и протоколов лечения, то 
назначение адекватных мукорегулирующих 
препаратов встречается не часто. 

Мукоактивные препараты разжижают 
вязкий, густой секрет, который играет роль ино-
родного тела, активизируют моторику мерца-
тельного эпителия полости носа, околоносовых 
пазух, слуховой трубы. Лекарственные средст-
ва, оказывающие подобный терапевтический 
эффект объединены в группу муколитических, 
секретомоторных и секретолитических препара-
тов. Требования, предъявляемые к мукомоди-
фикаторам преследуют 2 главные цели: 

1. Освободить от патологически изменен-
ного секрета синусы и барабанную полость, ко-
торым они заполнены. 

2. Облегчить синтез физиологической 
слизи и помочь реструктуризации 

слизистой, которая обеспечивает измене-
ние секреции. 

Но не все мукорегулирующие препараты 
всегда положительно влияют на мукоцилиард-
ный клиренс. 

Значительное место в группе секретоли-
тических препаратов занимают производные 
цистеинов - каробоцистеины. Из всей многооб-
разной гаммы препаратов на основе карбоци-
стеинов, опыт использование в отоларингологии 
имеет «Флюдитек». Препарат производит лабо-
ратория «ИННОТЕК ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ», 
Франция, в виде сиропа 2% и 5% концентрации. 
Благодаря возможности стимулировать сиалил-
трансферразу, карбоцистеин делает возможным 
замещение патологически измененной слизи на 
слизь, имеющую физиологический состав и 
реологические свойства. Препарат так же вос-
станавливает секрецию активного иммуногло-

булина А, потенцирует деятельность реснитча-
тых клеток, являясь не только муколитиком, но 
и мукорегулятором. 

«Флюдитек» не только разрежает, а и ре-
гулирует реологические свойства слизи, облег-
чает ее удаление, а так же значительно снижает 
риск чрезмерного разжижения секрета и ухуд-
шение мукоцилиарного клиренса. «Флюдитек» 
так же имеет умеренное противовоспалительное 
действие и облегчает проникновение антибио-
тиков в секрет синусов и барабанной полости. 

Несмотря на то, что в отоларингологиче-
ской практике пока еще недостаточно широко 
разработано назначение адекватных муколити-
ческих препаратов, в ЛОР -отделении Респуб-
ликанской детской клинической больнице АР 
Крым более трех лет в протокол лечения рино-
синуситов, хронических секреторных и гнойных 
отитов включен мукорегулятор «Флюдитек». 

«Флюдитек» в зависимости от возраста 
назначаем внутрь 3 раза в день перед едой на 
курс от 3-х до 10 дней в комплексном лечении 
острых риносинуситов, гнойных отитов, и при 
хронических секреторных отитах. Аллергиче-
ских реакций, индивидуальной непереносимо-
сти у больных не было. 

Критериями эффективности препарата 
была положительная динамика изменения кли-
нической симптоматики уже к 5му - 7-му дню 
лечения (по сравнению с 10- 12 днями без при-
менения препарата). 

Мукоцилиарный транспорт нормализует-
ся. Мукоцилиарный аппарат вновь может вы-
полнять свою основную функцию: защита сли-
зистой от внешних патогенных агентов. 

Наш опыт применения препарата «Флю-
дитек» позволяет рекомендовать его в практику 
отоларингологов, педиатров и семейных врачей. 

 
© Л.В. Гуляева, 2010  
 
 
 
 
 

 
Л.В. ГУЛЯЕВА, В.В. НОВАКОВА, М.А. ЗОЛОТАРЕВА, И.И. ГОРДЕЕВА, А.А. БОНДАРЕНКО, 

С.М. ПОДУЗДИКОВА, К.Е. НИКИФОРОВ, Т.И. КОРОВАЙКО, О.В. КОБЕРНИК  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ГИГИЕНА ГОЛОСА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Проблеме развития и охраны детского го-
лоса в последнее время уделяется много внима-
ния. Наличие полноценного, хорошо звучащего 
голоса у взрослых зависит от сохранения и пра-
вильного воспитания детских голосов. Между 

тем, эти вопросы решаются, в основном, на 
практике часто эмпирическим путем. Надо по-
лагать, что важность данной проблемы требует 
более глубокого и всестороннего ее изучения с 
применением новейших, объективных методов 
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исследования. Особенно большое развитие в 
нашей стране получило детское пение в школь-
ном возрасте. Исследованиями, произведенны-
ми за последнее время, доказано, что пение ока-
зывает благотворное влияние на организм ре-
бенка. При соблюдении правил охраны голоса 
оно является своеобразной гимнастикой, кото-
рая способствует правильному развитию груд-
ной клетки, регуляции функции сердечно-
сосудистой системы, а так же прививает ребен-
ку художественно-эстетические навыки.  

 Однако, воспитание правильных навыков 
и естественное развитие детского голоса должно 
быть основано на законах возрастной физиоло-
гии. При несоблюдении этих законов у детей 
часто наблюдаются заболевания голосового ап-
парата, а иногда происходят особые сдвиги в 
организме, которые не встречаются у взрослых. 
В частности, это касается кратковременных по-
терь сознания у детей младшего возраста на 
уроках в хоровых классах, которые являются 
результатом нарушения регуляции сердечно-
сосудистой системы и обменных процессов (из-
менение кислородного баланса в организме) во 
время пения. В связи с этим роль врача фониат-
ра становится очень ответственной. Он должен 
хорошо знать не только возрастную физиоло-
гию, но и особенности детского голоса: уметь 
определять качество звука, т.е. отличать хрип-
лый или сиплый голос от чистого, зажатый или 
излишне назализированный звук от свободно 
звучащего, фальцетное звучание от грудного и 
т.д. 

 Изучая литературу, мы констатируем 
факт существования двух точек зрения в вопро-
се целесообразности пения в детском возрасте. 
По нашему мнению, пением, возможно зани-
маться с самого раннего детства. Многие авторы 
рекомендуют заниматься голосом непродолжи-
тельно, с перерывами, петь в удобной для голо-
са тесситуре, т.е. не слишком высоко или слиш-
ком низко. Вторая точка зрения говорит о том, 
что излишняя нагрузка для детского голосового 
аппарата нецелесообразна в связи с чрезмерной 
его хрупкостью. По нашему мнению, необходи-
мо считаться с хрупкостью детского голосового 
аппарата и не допускать его перегрузки, но от-
казываться от систематического, последова-
тельного обучения и предоставлять тем самым 
детям возможность петь неорганизованно, не 
следует. 

 Врачи фониатры должны быть хорошо 
знакомы с основными вопросами вокальной пе-
дагогики, с особенностями развития детского 
организма и с возрастной психологией. Одной 
из важных особенностей в работе фониатров 
является тщательный осмотр ЛОР-органов по-

ющих детей. 
 Одной из особенностей детей младшего 

школьного возраста является относительная 
узость дыхательных путей при небольшой ем-
кости легких, в результате чего дыхание у них 
более поверхностное. До 11 лет у детей обоего 
пола преобладает работа верхнего и среднего 
дыхательного пояса грудной клетки, более сла-
бо выражена работа нижнего. С 12 лет дыха-
тельная кривая нижнего пояса делается актив-
нее. У подростков 15-16 лет нижняя кривая ды-
хательного пояса преобладает над остальными. 

 Развитие и строение отдельных органов 
голосового аппарата ребенка имеет ряд особен-
ностей, сказывающихся на их функциональных 
отправлениях. 

 Этими особенностями являются:  
Диспропорция в развитии отдельных ор-

ганов голосового аппарата; 
Отсутствие постепенности развития и на-

личие скачков в этом процессе; 
Неодновременность окончания роста раз-

ных органов голосового аппарата. 
 Благодаря неравномерному росту раз-

личных частей голосового аппарата голос ре-
бенка в течение школьного возраста изменяется 
в своих основных качествах – по высоте, гром-
кости, тембру, диапазону, регистрах, по дли-
тельности звучания.  

 Имеет место развитие двух механизмов 
голосообразования. От 7 до 10 лет у детей пре-
обладает фальцетный механизм, в осуществле-
нии которого принимает главное участие перед-
няя перстне-щитовидная мышца. Собственно 
голосовая мышца в механизме фальцета не уча-
ствует. 

 Примерно с 10 лет внутренняя щито-
черпаловидная мышца (голосовая) оформляется 
в самостоятельную и принимает активное уча-
стие при управлении голосовыми складками. 
Т.е, появляется другой механизм фонации 
(грудной), который в начале используется час-
тично. 

 Тембр детского голоса при естественном 
звучании отличается высотой, нежностью окра-
ски, звонкостью и «серебристостью». Эти каче-
ства объясняются тем, что ВПФ (высокая певче-
ская форманта) расположена в спектре детского 
голоса в области 3200-3700 гц. 

 По данным литературы (Левидов, 1939; 
Багадуров,1953; Алмазов, 1963; Малинина, 
1963; Ермалаев, Лебедева, 1970) развитие дет-
ского голоса можно разделить на четыре перио-
да: 

Дошкольный – до 7 лет; Домутационный 
– 7-13 лет; 

Мутационный – 13-15 лет; Послемутаци-
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онный – 15-17 лет.  
Анализируя вышеизложенное, можно 

сделать вывод, что детям школьного возраста 
показаны индивидуальные занятия пением под 

руководством опытных вокальных педагогов, 
наряду с групповыми занятиями в хоре, что по-
ложительно влияет на развитие детского голо-
сового аппарата. 

 
© Л.В. Гуляева, В.В. Новакова, М.А. Золотарева, И.И. Гордеева, А.А. Бондаренко, С.М. Подуздикова, К.Е. 
Никифоров, Т.И. Коровайко, О.В. Коберник, 2010  
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У ДЕТЕЙ 

 

Аллергию, принявшую в конце 20 века 
характер эпидемии, по праву называют «на-
следницей и болезнью цивилизации». Особенно 
опасной тенденцией последних десятилетий 
является повсеместный неуклонный рост забо-
леваемости и значительное омоложение аллер-
гической патологии у детей.  

Аллергический ринит часто является эта-
пом так называемого «атопического марша» у 
детей и по данным литературы диагностируется 
у 70% пациентов больных бронхиальной аст-
мой. Нарушая барьерную функцию дыхатель-
ных путей по отношению к экзогенным аллер-
генам, аллергический ринит усугубляет течение 
бронхиальной астмы. Поиски эффективных ме-
тодов предотвращения атопического марша 
продолжаются. Лечение аллергических заболе-
ваний, в том числе различных форм аллергиче-
ского ринита, как указывает официальный до-
кумент ВОЗ (1997 год), включает четыре основ-
ных направления: образования больных, элими-
национную терапию, фармакотерапию, СИТ 
аллергенами. В настоящее время, единственным 
методом, который может принципиально изме-
нить состояние чувствительности больного к 
аллергенам и действует практически на все фа-
зы аллергических реакций, пока является СИТ. 
Своевременное проведение специфического 
лечения особенно актуально у детей младшего 
возраста (5-7 лет), которые имеют небольшой 
стаж заболевания, не обладают широким спек-
тром сенсебилизации и у этих детей есть пер-
спектива предотвращения более тяжелых про-
явлений аллергии, таких как бронхиальная аст-
ма.  

Применение специфической аллерговак-
цинации у детей с аллергическими ринитами в 

КРУ «ДКБ» начато в 2004 году совместно вра-
чами детского республиканского аллергологи-
ческого и отоларингологического отделений. В 
период 2004 – 2009 гг нами обследовано 340 
детей в возрасте от 5 – 16 лет с аллергическими 
ринитами.  

Диагноз аллергического ринита ставился 
на основании жалоб, данных анамнеза, объек-
тивного клинического обследования пациента и 
проведения специфического аллергологическо-
го обследования. Последнее проводилось набо-
ром стандартных бытовых, эпидермальных, пи-
щевых аллергенов производства ООО «Имму-
нолог» г.Винница. Для аллергологического тес-
тирования использовался ротационный ПРИК – 
ТЕСТ. Техника постановки кожных проб, оцен-
ка результатов проводились согласно приказу 
№127/18. При невозможности поставить кож-
ные пробы производились лабораторные иссле-
дования с выявлением специфического имму-
ноглобулина Е различными методами. В резуль-
тате обследования у 94 детей выявлена сенсеби-
лизация к бытовым аллергенам, у 75 к эпидер-
мальным, у 50 к пыльце растений.  

Специфическая аллерговакцинация про-
водилась 129 детям с аллергическим ринитом. 
Использовали неивазивный метод в виде драже, 
содержащих миксы бытовых и пыльцевых ал-
лергенов. Сегодня в аллергологии большое 
внимание уделяется неинвазивным методом 
проведения СИТ. Их преимуществами является 
большая безопасность (анафилактические реак-
ции, парентеральные инфекции), безболезнен-
ность (что особенно актуально в детском воз-
расте), лучшее восприятие больными, что дает 
возможность охватить лечением большего ко-
личество больных, проживающих в отдалении, 
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реальными становятся длительные схемы про-
ведения СИТ, удается ввести большее количест-
во специфического белка, что обеспечивает 
лучший эффект лечения. Эффективность лече-
ния оценивалась по динамике клинической кар-
тины и кожных проб через 1,2 и 3 года лечения. 
Суммарно «отличный» и «хороший» ре6зультат 
после первого года лечения составил 73%, после 
второго – 80% и в конце третьего – 85%, что 
подтверждает необходимость проводить СИТ 
при аллергическом рините не менее трех лет. 

Анафилактических реакций при проведении 
лечения с использованием драже нами не заре-
гистрировано.  

Выводы: проведение СИТ пероральным 
методом с использованием драже эффективно, 
безопасно, удобно для пациентов и медицинско-
го персонала. После завершения курса лечения 
сохраняется длительная ремиссия, не происхо-
дит расширения спектра не переносимых аллер-
генов, трансформации аллергических заболева-
ний в более тяжелые. 

 
© Л.В. Гуляева, Н.А. Стадничук, М.А. Золотарева, А.И. Русакова, А.М. Михальченко, О.В. Коберник,  
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Х.Р. ПРАМАНИК, Е.В. ЛИХОЛАТ (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С ИНОРОДНЫМИ ТЕЛАМИ 

 

В Запорожской области, в течение по-
следних 10 лет на базе областного детского 
ЛОР-отделения функционирует центр неотлож-
ной эндоскопической помощи (ЦЭП) детям с 
инородными телами верхних дыхательных пу-
тей и пищевода. Учреждение ЦЭП было про-
диктовано настоятельной необходимостью ока-
зывать специализированную ургентную помощь 
детям, минуя все промежуточные инстанции. В 
ЦЭП сосредоточены квалифицированные дет-
ские специалисты: отоларингологи, эндоскопи-
сты, реаниматологи, торакальные хирурги. За 
доставку ребенка в стационар отвечает бригада 
санитарной авиации, или бригада районных 
специалистов. До организации ЦЭП оказание 
помощи детям с инородными телами ВДП и 
пищевода проводилось по признаку территори-
альной подчиненности, что в ряде случаев затя-
гивало этап диагностики и лечения, осложняло 

период послеоперационного выхаживания ре-
бенка. За время работы ЦЭП оказана неотлож-
ная эндоскопическая помощь 187 детям с ино-
родными телами ВДП и пищевода. Средний 
возраст детей находился в пределах 5,5±1,1 лет. 
Преобладали инородные тела биологического 
происхождения. Использовалась методика тра-
хеобронхоскопии, эзофагоскопии. В одном слу-
чае удаление инородного тела потребовало про-
ведение торакотомии. Ни в одном случае не на-
кладывалась трахеостома. В большинстве своем, 
сроки госпитального лечения не превышали 2 
суток. Преимущества организации ЦЭП оче-
видны: слаженная эвакуация больных детей по-
зволила сделать диагностику максимально ран-
ней, а число осложнений минимальным. За вре-
мя работы центра в среде специалистов сфор-
мировался единый профессиональный подход, 
основанный на принципе взаимозаменяемости. 

 
© А.Д. Гусаков, Д.Н. Кокоркин, В.Н. Жакова, В.А. Шаменко, В.Ю. Игнатов, Х.Р. Праманик,  
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ВАРИАНТЫ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 
ДЕФОРМАЦИЙ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

 

Пациенты с искривлениями носовой пере-
городки составляют 22-24% всех госпитализи-

рованных в ЛОР-отделения больных. Эта пато-
логия в 85% случаев встречается у мужчин, 
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причиной ее чаще является бытовая, спортивная 
или автодорожная травма. Все пациенты посту-
пают в отделения в поздние сроки после трав-
мы, основной жалобой их является нарушение 
дыхания через одну или обе половины носа. В 
65% случаев мы наблюдали деформации носо-
вой перегородки в хрящевом отделе, 26% в ко-
стно-хрящевом и лишь в 9% только в костном. 
По мнению молодых оториноларингологов, ин-
тернов, клинических ординаторов подслизистая 
резекция носовой перегородки операция рядо-
вая, они хотят освоить ее раньше чем тонзилэк-
томию. На наш взгляд это обусловлено тем, что 
при производстве этих операций редко возни-
кают серьезные кровотечения, нет необходимо-
сти переживать если не удастся восстановить 
носовое дыхание или возникнет перфорация. 
Поэтому нередко приходится оперировать боль-
ных повторно, когда слизистая оболочка, над-
хрящница и надкостница рубцово изменены, 
легко рвутся, плохо отслаиваются, сильно кро-
воточат. Повторные операции часто заканчива-
ются возникновением перфораций. 

 Проводя подслизистую резекцию носо-
вой перегородки независимо от того в какую 
сторону она была искривлена, оперативный дос-
туп мы всегда осуществляли из левой половины 
носа. При этом редко пользовались вертикаль-
ным разрезом слизистой оболочки и надхрящ-
ницы от спинки до дна носа в передних отделах. 
Мы предложили свой разрез и начинаем его уз-
ким скальпелем №15, отступя 2,0-2,5 см от вхо-
да в нос, проводим его сзади наперед у дна но-
совой перегородки и не доходя 0,5см до перед-
него края четырехугольного хряща поворачива-
ем скальпель и ведем его кверху до спинки носа. 
После отслойки слизистой оболочки, надхрящ-
ницы и надкостницы получался треугольный 
лоскут с широким основанием, который легко 
отворачивался, не травмировался и обеспечивал 
хороший обзор операционного поля, гораздо 
лучший чем при вертикальном разрезе. После 
окончания операции достаточно было наложить 
три кетгутовых шва и рана закрывалась, а края 
разреза вдоль дна носовой перегородки сближа-
лись мазевыми тампонами и не требовали уши-
вания. 

 В случаях когда оказывался вывихнутый 
четырехугольный хрящ носовой перегородки 
разрез вели по гребню вывиха. Если делать раз-
рез в передних отделах носа, то при выслаива-
нии хряща практически всегда надхрящница и 
слизистая оболочка разрывается на гребне. 

 Когда искривления носовой перегородки 
возникали в задних (костных) отделах носовой 
перегородки качественно выполнить операцию 
достаточно трудно, так как возникает глубокий 

и недостаточно хорошо обозримый раневой ка-
нал, операции в этих отделах сопровождаются 
повышенным кровотечением. Мы убедились, 
что можно поступать по другому. После вы-
слаивания искривлённого костного отдела носо-
вой перегородки с обеих сторон мы прямым 
тонким плоским долотом под контролем зрения 
фрагментируем искривлённый участок костного 
отдела перегородки на несколоько полосок ши-
риной 0,7 – 0,8 см., а затем носовым элеватором 
производим редрессацию их и устанавливаем в 
срединном положении, убеждаемся, что носовое 
дыхание восстановлено, удерживаем их перед-
ней тампонадой. 

 Известно, что при искривлении носовой 
перегородки, на стороне противоположной ис-
кривлению нижняя носовая раковина оказыва-
ется резко гипертрофированной и вплотную 
прилежит к вогнутой части искривления. Если 
после подслизистой резекции перегородки уста-
новить её в срединном положении резко нару-
шается носовое дыхание на стороне противопо-
ложной первоначальному искривлению. Надеж-
да, что в послеоперационном периоде объём 
носовой раковины уменьшится не оправдывает-
ся, даже через месяцы, годы этого не происхо-
дит. Мы в этих случаях сразу после подслизи-
стой резекции носовой перегородки производим 
подслизистую вазотомию и латерофиксацию 
нижних носовых раковин с обеих сторон. Необ-
ходимость двусторонней вазотомии и латеро-
фиксации нижних носовых раковин обусловле-
на тем, что нижняя носовая раковина на стороне 
искривления, смещённая искривлённым участ-
ком перегородки латерально после подслизи-
стой резекции её начинает гипертрофироваться, 
в чём мы неоднократно убеждались. Когда лате-
рофиксацию раковин не удавалось сделать эле-
ватором, мы захватывали их прямым зажимом 
Кохера, надламывали и смещали латерально, 
удерживая в заданном положении тампонадой. 

Следует отметить, что при тяжёлых трав-
мах наружного носа у 80% пострадавших име-
лись травматические деформации носовой пере-
городки с нарушением носового дыхания. В 
этих случаях подслизистую резекцию носовой 
перегородки следует выполнять как первый этап 
ринопластики и его нельзя разрывать по време-
ни, а нужно производить одновременно, тогда 
результаты оказываются лучше. В клинике мы 
оперируем этих больных под интубационным 
наркозом, вначале выполняем подслизистую 
резекцию перегородки и сразу после неё рино-
пластику. Такая последовательность оператив-
ного вмешательства обоснована ещё и тем, что 
всегда при необходимости можно воспользо-
ваться фрагментами аутохряща носовой перего-
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родки для устранения дефектов спинки носа или 
боковых скатов его. 

 Подслизистая резекция носовой перего-
родки операция творческая, её может качест-
венно выполнять врач не ниже 1–ой категории 
под местной инфильтрационной анестезией или 

общим наркозом. Одновременно для стойкого 
сохранения носового дыхания в абсолютном 
большинстве случаев у этих больных следует 
производить вазотомию и латерофиксацию 
нижних носовых раковин. 

 
© В.Р. Деменков, 2010  
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МИКРОФЛОРА  ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ  
И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 

 

Одним из самых частых осложнений хро-
нического тонзиллита (ХТ) являются паратон-
зиллярные абсцессы (ПА). Гнойники возникают 
и развиваются в паратонзиллярной клетчатке 
преимущественно при попадании туда инфек-
ции через лакуны небных миндалин. В анамнезе 
больных страдающих хроническим декомпен-
сированным тонзиллитом (ХДТ), ПА отмеча-
лись у 16% обследованных. В 60-80 годы про-
шлого столетия из сформировавшихся ПА вы-
севался преимущественно β-гемолитический 
стрептококк группы А. В настоящее время он 
высевается значительно реже и на первое место 
вышли различные виды стафилококков. 

 В течение ряда многих лет мы наблюдали 
194 больных ХТ, осложненным ПА. В процессе 
работы изучали особенности клинического те-
чения их в зависимости от высеваемой микро-
флоры. Было установлено, что различные виды 
стафилококков высевались у 42 % обследован-
ных, что подтверждалось увеличением в сыво-
ротке крови больных титров стафилококковых 
антител. В то же время в монокультуре и в ассо-
циациях со стафилококками и другими видами 
бактерий в 28% случаев высевался β- гемолити-
ческий стрептококк группы А, что свидетельст-
вовало о том что и в настоящее время почти у 
30% больных с ПА в этиологии их имеет значе-
ние и β-гемолитический стрептококк. 

 Нами установлено, что у 43% больных 
ХТ, ПА возникали и развивались на фоне пере-
несенной вирусной инфекции (грипп, ОРЗ, 
ОРВИ), где вероятно решающая роль в развитии 
этого осложнения оставалась за ней. Нам не 
представлялось возможности доказать это лабо-
раторными исследованиями, но назначение про-
тивовирусных препаратов значительно улучша-
ло клиническое течение заболевания, раньше 

нормализовалась температурная реакция, пока-
затели гемограммы, сокращались сроки пребы-
вания больных в стационаре. 

 Известно, что вирусы не только могут 
играть ведущую роль в возникновении ПА, а с 
другой стороны они способны активизировать 
бактериальную флору полости рта и лакун неб-
ных миндалин. Изменяя реактивность организма 
вирусы способствуют бактериальной инвазии и 
развитию паратонзиллярных осложнений. 

 Изучая этот вопрос, мы полагали, что у 
больных ХТ, осложненным ПА, возникшим на 
фоне вирусной инфекции может быть снижено 
содержание иммуноглобулинов в ротоглоточ-
ном секрете. Однако при исследовании Ig А и 
SIg А у 38 больных с ПА на 4-6 сутки от начала 
заболевания был выявлен их подъем: Ig А до 
3,8±0,82 г/л (норма 0,968±0,17 г/л) и Sig А- 
0,489±0,05 г/л (норма – 0,345±0,4 г/л). Однако 
эти показатели через 14 дней после выписки 
значительно снизились. 

 Нами было установлено, что у пациентов 
у которых из полости рта и миндалин высевался 
β-гемолитический стрептококк, возникающие 
паратонзиллиты (ПТ) реже переходили в стадию 
абсцедирования. Для того, чтобы реже форми-
ровались ПА на стадии инфильтрации ПТ (2-3 
сутки от начала заболевания) мы корцангом 
производили инцизию их и не получали гноя, но 
воспалительный процесс в паратонзиллярной 
клетчатке имел абортивное течение и в 2/3 слу-
чаев ПА не формировался. У этих пациентов 
быстро исчезали боли в глотке, тризм жеватель-
ной мускулатуры, нормализовалась температур-
ная реакция. 

 Других особенностей клинического тече-
ния ПА у больных ХТ, в зависимости от харак-
тера микрофлоры, выявить не удалось. 

 
© В.Р. Деменков, Т.М. Приставко, М.А. Внукова, 2010  
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М.І. ДЕРЕВ’ЯНКО, І.В.БАЧИНСЬКИЙ, М.А.МАЗЕПА (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ПРОДУКЦІЯ ОКСИДУ АЗОТУ ЛІМФОЦИТАМИ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ХВОРИХ  
НА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ 

 

Оксид азоту (NO) визнаний потенційним 
маркером алергійного запалення. Спочатку в 
експерименті на клітинах епітелію, що висти-
лає порожнини носа та біляносових пазух вста-
новлено наявність конститутивної та індуцибе-
льної NO-синтази і посилення продукції NO 
під впливом деяких цитокінів, згодом були 
отримані аналогічні дані у клініці. Вважають, 
що при алергійному риніті (АР) NO відіграє 
ключову роль в розвитку набряку слизової но-
сових ходів. 

Дослідили продукцію NO мононуклеара-
ми периферійної крові у 8-и здорових донорів, у 
9-и хворих на сезонний алергійний риніт та у 9-
и хворих на круглорічний алергійний риніт. Лі-
мфоцити отримували з периферійної гепарині-
зованої крові центрифугуванням в градієнті Fi-
coll-Paq (п.г. 1,077) і культивували впродовж 24-
х годин в середовищі 199 без стимулятора та з 
додаванням стимулятора фітогемаглютиніну 
(ФГА). Вміст стабільного метаболіту NO-

нітрит-іону (NO2
-) визначали спектрофотомет-

рично з використанням стандартного Greiss-
реактиву. 

У здорових донорів спонтанна продукція 
NO лімфоцитами складала в середньому 
0,050±0,001 мкг/мл. Стимулювання ФГА підви-
щувало секрецію NO лімфоцитами донорів до 
0,059±0,001 мкг/мл.  

Спонтанна продукція NO лімфоцитами 
хворих на сезонний алергійний риніт перевищу-
вала спонтанну секрецію NO у донорів у 2,3 ра-
зи, а стимульована – у 3 рази. Спонтанна проду-
кція NO лімфоцитами хворих на круглорічний 
алергійний риніт також перевищувала аналогіч-
ний показник у здорових донорів у 2,6 разів, 
стимульована мітогеном – у 3,4 рази. 

Висновок: лімфоцити хворих на сезонний 
та круглорічний алергійний риніт при культиву-
ванні проявляють значно вищу активність сто-
совно продукції NO в порівнянні з аналогічною 
активністю лімфоцитів здорових донорів. 

 
© М.І. Дерев’янко, І.В.Бачинський, М.А.Мазепа, 2010  
 
 
 
 

В.В.ДИДЕНКО, А.Д.ГУСАКОВ, В.И. ДИДЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ФЛОТАЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА, ЭТИОЛОГИЯ, 
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

 

При хирургии перегородки носа, в связи с 
ее деформацией, в настоящее время одни рино-
хирурги предпочитают классическую („ради-
кальную”) резекцию по Г. Киллиану, другие 
применяют консервативную операцию по В.И. 
Воячеку или септопластику, с ее модификация-
ми, по М. Котлле. 

До настоящего времени в доступной нам 
литературе мы не нашли данных о том, как час-
то, и при каких резекциях перегородки носа, 
возникает ее флотация, последующие дегенера-
тивно-дистрофические изменения в слизистой 
оболочке и перфорация. Также до конца не вы-
яснено: послеоперационная флотация, ее харак-
тер, клиника зависят только от размеров резеци-
рованного остова перегородки, или от его лока-
лизации, момента вдоха или выдоха и т.д. ? 

Выяснение этих вопросов стало целью 
нашего исследования. 

Задачи исследования: изучить при каких 
объемах резекций остова перегородки наиболее 
часто возникает флотация, ее степень выражен-
ности, и связанные с ней дегенеративно-
дистрофические изменения в слизистой и пер-
форации. 

На протяжении последних 6 лет под на-
шим наблюдением находилось 1114 больных, 
которым была произведена операция на перего-
родке носа. У 872 (78,3%) больных операция 
произведена как начальный этап вмешательства 
при хронических риносинуситах, у 197(17,7%) 
случаев при деформации перегородки и анома-
лиях остиомеатального комплекса, у 45(4%) па-
циентов только при деформации перегородки 
носа с нарушений функций носа. 

В своей работе мы придерживались клас-
сификации деформаций перегородки носа по R. 
Mladinа (1997). 
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Первый и второй типы деформации пере-
городки носа наблюдались у 17,4% случаев, 
третий тип у 24,2%, четвертый у 13,9%, пятый у 
14,6%, шестой у 9,8%, седьмой у 20,1% пациен-
тов. 

Резекция перегородки по Киллиану про-
изведена у 167 (15%), септопластика по В.И. 
Воячеку выполнена у 691(62%), по М. Котлле у 
256(23%). 

Площадь резецированного остова перего-
родки носа измерялась в сантиметрах кв. по раз-
работанному нами рационализаторскому пред-
ложению. 

Флотация перегородки носа, дегенератив-
но-дистрофические процессы в слизистой и ее 
перфорация верифицировались на основе жалоб 
больных, анамнеза заболевания, риноскопии, 
исследования симметрии и степени затруднения 
носового дыхания по Глятцелю, эндоскопии с 
помощью жестких эндоскопов фирмы К. 
Шторц, КТ исследований, цитологического ис-
следования отпечатков слизистой перегородки 
носа, изучением микробного ландшафта, пока-
зателей мукоцилиарного клиренса. 

Клиническое проявление флотации пере-
городки носа наблюдалась после ее резекции 
если длинник последней превышал 2,5- 3см., а 
поперечный размер более 2-2,5см.  

Флотация перегородки зависела не только 
от площади резецированного остова, но и ее 
формы, направленности и локализации. Если 
длинник дефекта остова совпадал с направлен-
ностью потока вдыхаемого воздуха и захваты-
вал хрящевую и костную часть его, то флотация 
почти всегда наблюдалась при вдохе, и это кор-
релировало с 3, 4 и 7 типами деформации. При 
горизонтальном характере дефекта, флотация 
возникала чаще всего на выдохе через нос и она 
коррелировала с 5 и 6 типами деформации пере-
городки. При овальной форме или приближен-
ной к кругу более 3 см. в диаметре, захваты-
вающей большую часть хрящевого и костного 
отдела остова перегородки, флотация наблюда-

лась как при вдохе, так и при выдохе. 
Проявление флотации мы оценивали по 

степеням: 1-я степень, когда смещение перего-
родки суживало треть общего носового хода на 
уровне нижней носовой раковины, 2-я ст. если 
общий носовой ход суживался наполовину его 
просвета и 3-я ст., когда перегородка носа со-
прикасалась со слизистой носовых раковин. 

Флотация перегородки носа после резек-
ции перегородки по Киллиану наблюдалась у 36 
(21,6%), по М. Котлле у 12(4,7%), по 
В.И.Воячеку у 7(1,0%),. 

Перфорация оперированной перегородки 
носа наступила через 9 – 36 месяцев у14 боль-
ных из них: у 12(7,2%) оперированных по Кил-
лиану, у 4(1,6%) оперированных по M. Котлле, у 
2 (0,3%) оперированных по В.И.Воячеку. 

Необходимо отметить, что сроки развития 
перфорации перегородки носа коррелировали с 
таковыми изменениями бактериального ланд-
шафта и дистрофическими процессам в слизи-
стой перегородки носа. 

Все выше изложенное позволяет нам за-
ключить, что послеоперационная флотация пе-
регородки носа наблюдается у 10,9% случаев и 
наиболее часто она возникает после ее резекции 
по Г. Киллиану, в меньшей мере по М. Котлле и 
еще в меньшей - по В.И.Воячеку. 2. Флотация 
перегородки, ее степень и клинические прояв-
ления зависят не только от площади резециро-
ванного остова, а также от его локализации и 
формы. 3. Проявление флотации на вдохе или 
выдохе зависит от направленности потока вды-
хаемого и выдыхаемого воздуха и коррелирует с 
типом деформации перегородки носа, в связи с 
которым была предпринята ее резекция. 4. Де-
генеративно-дистрофические процессы во фло-
тирующей перегородке носа и возникновение ее 
перфорации наблюдаются у 14,9% оперирован-
ных. 5. Возникшие флотации перегородки носа 
требуют первичной пластики резецированного 
остова аутотканями, а при их недостатке совре-
менными биопластическими материалами. 

 
© В.В.Диденко, А.Д.Гусаков, В.И. Дибенко, 2010  
 
 
 
 
 
Т.А. ДУРЯГИНА, С.В. ЧЕРНЫШЕНКО, Э.Н. РАМАЗАНОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТАХ 
 

В последнее время арсенал физиотерапев-
тических средств пополнился низкоэнергетиче-
ским лазерным излучением. Широкие возмож-

ности и безвредность ставят лазерное излучение 
на одно из первых мест при лечении ряда забо-
леваний. Его применение возможно в различных 
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областях медицины благодаря тому, что пер-
вичные фотобиологические реакции вызывают 
разнообразные биохимические и физиологиче-
ские ответные реакции в организме. Среди этих 
реакций необходимо отметить следующие: 

1) активацию метаболизма клеток и по-
вышение их функциональной активности; 

2) стимуляцию репаративных процессов; 
3) противовоспалительное действие; 
4) активацию микроциркуляции крови и 

повышение уровня трофического обеспечения 
тканей; 

5) аналгезирующее действие; 
6) иммуностимулирующее действие; 
7) рефлексогенное действие на функцио-

нальную активность различных органов и сис-
тем. 

К основным методам лазерной терапии 
относятся облучение кожи и слизистых оболо-
чек. Это возможно при использовании мало-
мощного низкоэнергетического лазера LT-200 с 
длиной волны 650 nm. LT-200 вызывает физио-
логические изменения в крови, приводя к регу-
лированию физиологического иммунитета: 

- улучшение движения фибробластов; 
- увеличение выработки эндорфина; 
- уменьшение адгезии крови. 
Это улучшает иммунитет к инфекцион-

ным и аллергическим болезням таким, как ри-
нит.  

Аллергический ринит является не только 
самым распространенным среди аллергических 
заболеваний, но и значительно снижающим ка-
чество жизни пациентов. Аллергический ринит 
(АР) определяется как воспалительное заболе-
вание слизистой оболочки полости носа, разви-
вающееся под влиянием разнообразных аллер-
генов. АР сопровождается такими симптомами, 
как заложенность носа, ринорея, зуд в полости 
носа, приступы чиханья, а также головная боль, 

нарушение обоняния. Симптомы носят обрати-
мый характер и способны к значительному 
уменьшению или исчезновению после прекра-
щения воздействия аллергена или при адекват-
ной этиопатогенитической терапии. Частота АР 
в различных индустриальных странах составля-
ет от 4 до 41% (C. Bachert, 1996г.), причем забо-
леваемость населения в Украине и Крыму с ка-
ждым годом увеличивается. 

 Под нашим наблюдением в 2009 году на-
ходилось 37 пациента с аллергическим ринитом. 
До лечения все больные жаловались на затруд-
нение носового дыхания, у 25- отмечались при-
ступы чихания, у 18- зуд в носу, у 22- обильные 
выделения из носа. В первой группе (17 чело-
век) применяли антигистаминные средства, на-
зальные кортикостероиды, сосудосуживающие 
препараты, сорбенты, гомеопатические препа-
раты. Во второй группе (20 человек), помимо 
перечисленного лечения применялся LT-200 
(экспозиция составляла в среднем одну минуту, 
на курс лечения назначалось 5-6 сеансов). Как и 
в первой, так и во второй группе больных за 
первую неделю произошло значительное 
уменьшение симптомов, однако, во второй 
группе отмечен значительный противоотечный 
эффект лазера. Спустя 3 курса лазеротерапии 
улучшение носового дыхания отмечено у 12 
человек, спустя 5-6 сеансов - у 18. Отказались от 
приема сосудосуживающих капель 17 пациен-
тов, улучшение обоняния отмечено у 14 боль-
ных.  

Сокращение сроков нетрудоспособности 
во второй группе в среднем произошло на 3-4 
дня. 

Таким образом, возможность индивиду-
ального лечения, быстрота, безвредность, высо-
кая прогностическая ценность делают лазерную 
терапию уникальным и одним из самых эффек-
тивных методов лечения. 

 
© Т.А. Дурягина, С.В. Чернышенко, Э.Н. Рамазанов, 2010  
 
 
 
 
 
 

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

ВИКОРИСТАННЯ ЕНДОСКОПІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ  
ІЗ СТОРОННІМИ ТІЛАМИ СТРАВОХОДУ 

 

Сторонні тіла стравоходу у дітей продов-
жують займати важливе місце в структурі урге-
нтної ЛОР-патології. Діагноз встановлюється на 
основі скарг, анамнезу, загального огляду хво-

рого. Ведучим методом діагностики сторонніх 
тіл стравоходу являється рентгенологічне дослі-
дження в тому числі з використанням водороз-
чинних контрастних речовин. Розвиток сучасної 
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медичної техніки привів до запровадження в 
клінічну ЛОР практику волоконної оптики (ри-
гідних і гнучких фіброезофагоскопів) для ендо-
скопічної діагностики та хірургії, що значно 
розширило та покращило їх можливості і дозво-
лило отримати повноцінну візуальну картину 
уражених ділянок. Достовірність рентгенологіч-
них методів діагностики сторонніх тіл страво-
ходу, за даними Малєєва О.В. і співавторів 
(2009), складає 63,9%, ендоскопічних – 99,8% 
випадках. 

Нами проаналізовано досвід використан-
ня ендоскопічної діагностики в лікуванні 12 
хворих дітей віком від 4 до 7 років, які знаходи-
лися в ЛОР-відділенні ОДЛ з діагнозом сторон-
ні тіла стравоходу (монети, м’ясні кістки, деталі 
конструктора, кусочки дроту, дерева). Крім рен-
тгенологічного обстеження стравоходу в 2-х 
проекціях, ми використовували гнучкий дитя-
чий фіброезофагогастроскоп GIF-QW фірми 
«OLYMPUS» (Японія) із спеціальною відеосис-
темою, яка дозволяє документально фіксувати 
результати дослідження у вигляді схем-
зарисовок, фотографій і відеоопису. Викорис-
тання ендоскопії в діагностиці сторонніх тіл 

стравоходу дозволило нам отримати об’єктивну 
інформацію про стан стравоходу, безпосередньо 
спостерігати за стороннім тілом, що дозволило 
вибрати оптимальну тактику хірургічного втру-
чання. Перевагою фіброезофагоскопії перед 
звичайною жорсткою езофагоскопією (апаратом 
Мезріна) була простота, зручність та більш де-
тальний оптичний огляд стравоходу. Чітко ви-
значалась локалізація, характер стороннього 
тіла, ступінь ураження слизової оболонки стра-
воходу у вигляді гіперемії, набряку, інфільтра-
ції. При більш тривалому знаходженні сторон-
нього тіла в стравоході (два-три дні) виявлявся 
езофагіт чи періезофагіт.  

Отже, використання ендоскопічного до-
слідження при сторонніх тілах стравоходу в по-
єднанні з рентгенологічними методами значно 
підвищує якість діагностики, забезпечує прави-
льне встановлення захворювання, дозволяє 
більш детально оглянути та оцінити стан стра-
воходу, виконати без ускладнень хірургічне 
втручання та добитися швидкого і повного оду-
жання дитини. Основним методом видалення 
сторонніх тіл стравоходу у дітей залишається 
езофагоскопія під загальним знеболенням. 
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В.В. ДЯЧУК, В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО.УКРАЇНА)  

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ АНТИСЕПТИКА ДЕКАСАН ПРИ 
ДЕЯКИХ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛОР-ОРГАНІВ У ДІТЕЙ 

 

Гнійно-запальні процеси ЛОР-органів ча-
сто викликаються збудниками захворювань, які 
являються не чутливими до більшості антибак-
теріальних препаратів. Надзвичайно поширене і 
досить безконтрольне призначення антибіотиків 
приводить до формування та розповсюдження 
асоціацій полірезистентної мікрофлори. В звяз-
ку з цим спостерігається недостатня ефектив-
ність антибіотиків та антисептичних засобів. В 
останні роки нами успішно використовується 
вітчизняний антисептичний препарат місцевої 
дії ДЕКАСАН (декаметоксин), який випускаєть-
ся фармацевтичною компанією «Юрия-Фарм». 
Препарат має широкий спектр антимікробної 
дії. Він активно впливає на грампозитивні і гра-
мнегативні аеробні та анаеробні мікроорганізми. 
Має також фунгіцидну, вірусоцидну, антипро-
тозойну дію. Препарат має імуностимулюючий, 
спазмолітичний, гіпосенсибілізуючий, протина-
бряковий, антиексудативний і протизапальний 

ефект, підвищує чутливість мікроорганізмів до 
антибіотиків, тобто існує політропний його 
вплив на гнійно-запальний процес, що являється 
дуже важливим фактором. 

 МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ - вивчення ефек-
тивності використання антисептика ДЕКАСАН 
в лікуванні деяких гнійно-запальних захворю-
вань ЛОР-органів у дітей. 

 МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ. Під нашим спо-
стереженням в ЛОР-відділенні ОДЛ на протязі 
останніх 2-х років знаходилося 42 дітей, віком 
від 2 до 15 років, дівчат – 17, хлопців – 25 в лі-
куванні яких використовувався антисептичний 
препарат ДЕКАСАН. Гострий гнійний риніт 
виявлено у 10, гострий аденоїдит – у 9, гострий 
гнійний середній отит – у 6, зовнішній отит – у 
5, гострий гнійний ларинготрахеіт – у 5, інфіко-
вані рани м’яких тканин вушної раковини, носа 
і обличчя – у 4 дітей та абсцедуючий фурункул 
носа – у 3. Контрольну групу склали 20 дітей, 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 76 

які лікувалися звичайним методом, без р-ну Де-
касан. 

 Діагноз захворювання встановлювався на 
основі скарг хворих, даних анамнезу та обєкти-
вного ЛОР-огляду дитини. 

 Клінічна картина захворювання залежала 
від локалізації процесу. Всім хворим проводи-
лося визначення видового складу мікрофлори і 
чутливості до антибіотиків, як до початку ліку-
вання, так і в його процесі. Хворі отримували 
комплексне медикаментозне лікування – анти-
біотики, антигістамінні препарати, муколітики, 
в ніс деконгестанти, ПХО ран, очистка носа, 
вуха та аерозолі, примочки на рани, турунди в 
ніс та зовнішній слуховий хід з розчином 
ДЕКАСАН три рази на добу. 

 РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. 
Критеріями ефективності лікування був щоден-
ний огляд ран, стан зовнішнього слухового ходу 
та слизової оболонки порожнини носа, глотки, 
гортані, наявність та характер і кількість виді-
лень, відновлення функції органів та субєктивні 

відчуття хворих. Результати лікування оцінюва-
лися по 4-х бальній шкалі – повне одужання, 
покращення, без перемін і погіршення. При міс-
цевому використанні антисептичного розчину 
ДЕКАСАН в комплексній терапії захворювання 
спостерігалася більш швидка та більш виражена 
ефективність лікування. Вже на 3-4 день ліку-
вання перестала висіватися з запальних ділянок 
мікрофлора, тобто виникала повна ерадикація 
збудника захворювання. Скорочення строків 
лікування відбувалося в середньому на 4-5 днів 
та відпадала необхідність продовження антиба-
ктеріальної терапії, що здешевлювало лікуван-
ня. Ускладнень дії препарату ми не спостеріга-
ли. 

 ВИСНОВКИ. Місцеве використання ан-
тисептика ДЕКАСАН в комплексній терапії 
гнійно-запальних процесів ЛОР-органів у дітей 
дає виражений клінічний ефект, прискорює виз-
доровлення, добре переноситься хворими, еко-
номить кошти, що доцільно рекомендувати його 
для широкого застосування в практиці. 
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 ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ, ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ 
РИНОСИНУСИТІВ У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ТА МАЛЕЧОГО ВІКУ 

 

Гострі захворювання носа і приносових 
пазух являються найчастішою бактеріальною чи 
вірусно-бактеріальною інфекцією у дітей. Це 
повязано з частими ГРВІ у дітей, зниженою 
імунологічною реактивністю організму, підви-
щеною його алергізацією, резистентністю мік-
рофлори до більшості антибактеріальних препа-
ратів, погіршенням екологічних умов і рядом 
інших факторів. У дітей гострі риносинусити 
(ГР) зустрічаються до 20% випадків від всієї 
паталогії ЛОР-органів (М.Б. Крук і співавт., 
2004). В той же час даній проблемі у дітей груд-
ного та малечого віку не приділяється належна 
увага, як педіатрами так і отоларингологами, 
тому її висвітлення являється актуальним. Вона 
не може бути вирішена лише використанням 
великої кількості медикаментозних препаратів. 

Приносові пазухи (ПП) починають фор-
муватися ще у внутрішньоутробному періоді 
життя дитини (на 2-6 місяці). У новонародженої 
дитини об’єм верхньощелепної пазухи складає 
0,15 см., її величина 3х4х7 мм., решіткових ко-

мірок – 2х2х2,5 мм., клиновидної – 2х2х1,5 мм. 
У віці 2-2½ роки поздовжній розмір верхньоще-
лепної пазухи має до 1 см., висота її до 1,2 см., 
об’єм – 1,5 см. Інтенсивний ріст ПП відмічаєть-
ся у перші роки життя дитини, особливо з 4-5 
років (М.Я. Козлов, 1985). Враховуючи приве-
дене, гостре запалення ПП зустрічається у всіх 
вікових групах, починаючи з періоду новонаро-
дженості. 

Під нашим спостереженням за 2004-2009 
рр. знаходилося 156 дітей віком від 5 місяців до 
4-х років з гострим риносинуситом, із них до 
року було 42 хворих. Хлопчиків - 92, дівчаток – 
64. Захворювання розвивалося у 36,5% випадках 
на неблагоприємному преморбідному фоні: 
штучне вигодовування, ексудативний діатез, 
рахіт, гіпотрофія, паратрофія, анемія. Майже у 
всіх хворих ГР був пов’язаний з ГРВІ. У 
112(71,8%) дітей виявлено затяжний перебіг 
процесу та рецидив захворювання. У 23 дітей 
захворювання поєднувалося з гострим середнім 
отитом, бронхітом, ларингітом.  
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В клінічній картині захворювання, крім 
місцевих змін в порожнині носа (значні слизові 
та слизово-гнійні виділення, утруднене носове 
дихання, набряк слизової оболонки), переважа-
ли симптоми загальної інтоксикації (часте під-
вищення температури тіла різного ступеня, ка-
шель, головна біль, ломота в тілі, неспокій або 
в’ялість, слабкість, втрата апетиту, поганий сон, 
розлади живлення, інколи явища нейротоксико-
зу). Клінічні дані залежали від стадії, важкості 
захворювання та наявності ускладнень. 

Діагноз встановлювався на підставі скарг, 
анамнезу, клініки, даних ЛОР-обстеження та 
результатів рентгенографії ПП. Всім хворим 
проводилося бактеріологічне дослідження виді-
лень з носа на мікрофлору і її чутливість до ан-
тибіотиків, загальний аналіз крові, сечі, калу. У 
46 дітей з частими рецидивами захворювання 
виконано імунологічне дослідження сироватки 
крові, у 23 – вірусологічне. 

Бактеріологічне дослідження мікрофлори 
носа встановило наявність Haemophilus inf. у 
21(13,5%) випадках, Staph. аureus – у 16(10,2%), 
Staph. еpidermidis – у 15(9,6%), Strept. pneumonia 
– 12(7,7%), Strept. рyogenes – у 7(4,5%), Е. Coli - 
у 5(3,2%), Moraxella catarrhalis - 4(2,6%), інші 
штами – у 4(2,6%). Не було виявлено росту мік-
рофлори у 72(46,1%) хворих. Асоціації мікро-
флори було у 8,3% випадках. 

В результаті обстеження нами встановле-
но, що у 102(65,4%) дітей грудного і малечого 
віку переважало одночасно двостороннє ура-
ження декількох пазух, частіше гайморових і 
етмоїдальних. Ізольований гайморит був у 
30(19,3%) випадках, етмоїдит – у 19(12,1%) і 

сфеноїдит – у 5(3,2%). 
В зв’язку з тим, що ПП мають єдиний ем-

бріогенетичний, анатомо-топографічний розви-
ток та функцію і обумовлені єдиною системою 
кровопостачання, лімфовідтоку, іннервації, 
ураження їх у дітей грудного і малечого віку 
протікає в більшості випадків одночасно. 

Лікування хворих проводилося планомір-
но, комплексно та індивідуально і сумісно з пе-
діатром з використанням адекватної етіотропної 
антибіотикотерапії, призначенням місцевих та 
загальних деконгестантів, муколітиків, гіпосен-
сибілізуючих, нестероїдних препаратів, гомео-
патичних засобів, вітамінів, промивання порож-
нин носа по Проетцу розчинами антисептиків 
(Декасан та інші), фізіопроцедур, природних 
адаптогенів, обережної імунокорекції та дотри-
мання раціонального харчування, оптимального 
режиму дня і догляду за дитиною. Динамічне 
спостереження за дітьми показало повне віднов-
лення функціонального стану носа та ПП. 

Отже, у дітей грудного і малечого віку з 
гострими риносинуситами існує тенденція до 
затяжного та рецидивуючого перебігу процесу з 
переважанням загальних симптомів захворю-
вання та спостерігається одночасно двостороннє 
ураження декількох приносових пазух. В ліку-
ванні цих хворих необхідно використовування 
тривалого і послідовного комплексу медикамен-
тозних та оздоровчо-профілактичних заходів 
для повної санації приносових пазух, попере-
дження рецидивів захворювання та відновлення 
компенсаторно-адаптаційних механізмів захис-
ту організму і подальшого збереження здоров’я 
дітей. 
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ТАКТИКА ВИДАЛЕННЯ ВКЛИНЕНИХ СТОРОННІХ ТІЛ НОСОГЛОТКИ У ДІТЕЙ 
 

В дитячій отоларингологічній практиці 
часто приходиться зустрічатися із сторонніми 
тілами порожнини носа. Вони виявляються пе-
реважно у дітей дошкільного віку і видаляються 
отоларингологом відносно легко в амбулатор-
них умовах без якихось ускладнень. В носовій 
же частині глотки – носоглотці сторонні тіла у 
дітей зустрічаються досить рідно, частіше при 
невмілій спробі їх видалення, вони проштовху-
ються дальше в хоани. Кожна хоана на боковій 

стінці відділяється від носоглотки на рівні носо-
глоткової борозни (sulcus nasopharyngeus) в якій 
можуть щільно вклинюватися великі, частіше 
плоскі сторонні тіла, приймаючи дещо косе по-
ложення. Видалити таке вклинене стороннє тіло 
через носовий хід під місцевою анестезією, при 
збудженні дитини, як правило, не вдається. В 
таких випадках необхідно перервати подальше 
безуспішне втручання і підготувати дитину до 
загального знеболення. Проштовхування сто-
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роннього тіла в носоглотку пов’язане з небезпе-
кою його аспірації з можливими негативними 
наслідками. 

Під нашим спостереженням на протязі 30-
и років було 6 вклинених сторонніх тіл в носо-
глотці. Це були плоскі предмети: 3 монети, 2 
батарейки, шайба розмірами 2х2х0,2-0,5 см. і 
2,5х2,5х0,3 см. у дітей віком від 3 до 6 років. 
Діти госпіталізовані в ЛОР-відділення ОДЛ з 
ЦРЛ, де їм при спробі видалення стороннього 
тіла з порожнини носа було необережно про-
штовхнуто його в задні відділи до хоани, де 
вклинилося та стало неможливим подальше йо-
го видалення. 

При передній риноскопії слизова оболо-
нка набрякла на стороні стороннього тіла через 
багаторазові спроби його видалення, слизово-
кровянисті виділення, значне утруднення носо-
вого дихання. Спостерігався неспокій дитини, 
кашель, головна біль. Візуалізувати стороннє 
тіло було неможливо. На боковій рентгеногра-

мі лицевої частини черепа добре контрастувало 
стороннє тіло носової частини глотки. Додат-
кові відомості ми отримали при пальцевому 
дослідженні носоглотки. Задню риноскопію 
через малий вік не вдавалося провести. Вико-
нані загальні аналізи крові, сечі, калу, цукор 
крові та інші були в нормі. Під загальним (ін-
тубаційним) знеболенням проведено видалення 
сторонніх тіл з носоглотки при допомозі зігну-
тих щипців та під контролем пальця, у 2-х ви-
падках – ендоскопа. Зворотньо проштовхнути 
сторонні тіла назад в порожнину носа не вда-
валося через косе їх вклинення в носоглотковій 
борозні. 

Отже, у дітей малечого віку вклинені сто-
ронні тіла в носоглотці підлягають їх видаленню 
під загальним знеболенням, яке забезпечує спо-
кійну обстановку при роботі та попереджає 
ускладнення у вигляді травми тканин носа, кро-
вотечі і можливого подальшого рубцевого зву-
ження хоани. 
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ДИНАМІКА ЦИТОЛОГІЧНОЇ КАРТИНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГЛОТКИ ЯК 
КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГІПЕРТРОФІЧНОГО 

ФАРИНГІТУ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ 
 

Ще досі тривають пошуки оптимальних 
заходів лікування хворих на хронічний фарин-
гіт. Останнім часом визначено значний вклад 
агресивних ацидо-пептичних компонентів шлу-
нкового соку як рефлюктату у виникненні запа-
льного процесу слизової оболонки глотки з при-
веденням до постійного хімічного ушкодження 
та розвитком хронічного фарингіту. 

Метою нашого дослідження було вивчен-
ня динамічних цитологічних змін слизової обо-
лонки (СО) глотки під впливом комбінованих 
(оториноларингологічних та гастроентерологіч-
них) лікувальних засобів у хворих на хронічний 
гіпертрофічний фарингіт (ХГФ) та гастроезофа-
геальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ). 

Для визначення ефективності лікування 
проводилося вивчення морфологічних змін СО 
глотки на клітинному рівні у хворих з ХГФ і 
ГЕРХ. До цієї групи увійшли 14 осіб, яким бу-
ло проведено комбіноване лікування, що вклю-
чало усунення оториноларингологічних і гаст-

роентерологічних симптомів. Місцеве (фарин-
геальне) лікування складалося з кріохірургічної 
дії (5-6 сеансів кріоаплікацій через день з екс-
позицією у 50-60 секунд) кріоаплікатором КМ-
22 на лімфоаденоїдну тканину задньо-бічної 
стінки глотки. Надалі використовувався місце-
вий антибіотик – біопарокс по 4 інгаляції 4 ра-
зи на день упродовж 8-10 днів. У гастроезофа-
геальній терапії застосовувався блокатор шлу-
нкової секреції, який гальмує активність Н+-
К+-АТФази у парієтальних клітинах шлунка - 
пульцет по 40 мг двічі на добу перед прийомом 
їжі тривалістю 4-6 тижнів. Одночасно призна-
чався стимулятор моторики ШКТ - мотиліум 
по 10 мг 3-4 рази на день за 30 хв. до їди упро-
довж 10-12 днів. 

Після проведених лікувальних заходів 
відмічалось зниження ексфоліативних процесів 
плоского епітелію (ПЕ). Відзначалася позитивна 
динаміка у зниженні виявлення клітин проміж-
ного – з 64,0% до 35,7% і базального шарів ПЕ – 
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з 20,0% до 7,1 % спостережень. Клітини ПЕ піс-
ля проведених лікувальних заходів розташову-
валися невеликими скупченнями і тісними гру-
пами. Виявлено достовірне зниження кількості 
клітинних елементів ПЕ у обмеженому полі зо-
ру: для поверхневого – з 93,86±2,10% до 
52,71±2,40% (p<0,001) і проміжного шару – з 
67,88±3,36% до 43,20±3,97% (p <0,01). Проведе-
ні комплексні лікувальні заходи дещо активізу-
вали визрівання шарів багатошарового плоского 
епітелію. Після лікування знизилася частота 
виявлення гіперкератозу з 72% до 21,4%. Мало 
місце зникнення випадків дискератозу (з 16% до 
0%) та диспластичних змін ПЕ слабкої міри (з 
4% до 0%). Визначалося зменшення папіломато-

зних структур з 60,0% до 35,7%. Підвищилася 
частота поширеності нормальної структури ПЕ з 
4% до 28,6%. Встановлено зниження гіперплас-
тичних процесів лімфоїдних утворень. Частота 
виявлення лімфоїдних клітин зменшилася з 92% 
до 42,8% і сталася регресія кількості виявлення 
клітин у обмеженому полі зору з 88,74±2,39% до 
52,17±3,11%.  

Таким чином, проведені морфологічні до-
слідження після патогенетичної комбінованої 
(оториноларингологічної та гастроентерологіч-
ної) терапії ХГФ при супутній ГЕРХ з обмежен-
ням гастроезофагеальних закидів вказують на 
тенденцію до відновлення функціональних вла-
стивостей слизової оболонки глотки. 

 
© А.С. Журавльов, Ю.М. Калачник, 2010  
 
 
 
 

 
 

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК, О.Г. АВРУНИН (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

ХРАП И АПНОЭ ВО СНЕ.  НОВОЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
 

В настоящее время проблема храпа и ап-
ноэ во сне становится все более актуальной, не-
смотря  на наличие множества методов его ди-
агностики и лечения.  

Среди хирургических методов лечения 
используются эндопротезы,  имплантируемые в 
мягкое небо  и увулопалатопластика.  

В ЛОР практике последняя наиболее рас-
пространена и выполняется с помощью лазера, 
сверхнизких температур, скальпеля. Однако, из 
недостатков этого метода лечения отмечают 
длительное заживление послеоперационной ра-
ны, длительный отек окружающих мягких тка-
ней , открытую гнусавость. Такое осложнение 
может наблюдаться, если удаляется больший, 
чем необходимо объем мягкого неба и небного 
язычка. Для количественного определения этого 
объема ткани нами предложен новый метод ди-
агностики, который включает, кроме жалоб 
больного и объективного его обследования, 
проведение прицельной высокоскоростной се-
рийной рентгенографии верхних дыхательных 
путей в сагиттальной проекции при проведении 
акта глотания.  

Цифровое определение минимального 
объема удаления мягкого неба и язычка позво-

ляет с одной стороны избавить больных от хра-
па и апноэ во сне, а с другой является гаранти-
рованной профилактикой появления открытой 
гнусавости. С помощью этого метода проведена 
увулопалатопластика у  9 больных с храпом и 
апноэ во сне. У всех больных наступило улуч-
шение субъективных симптомов заболевания, 
что подтверждено проведенной в динамике по-
лисомнографией. Ни у одного больного не было 
осложнений операции ни в ближайшем, ни в 
отдаленном периодах. 

Кроме того, нами для оптимизации про-
ведения увулопалатопластики и предотвраще-
ния отека мягких тканей после местной ин-
фильтрационной  анестезии предложен усовер-
шенствованный метод местного обезболивания.  
При его применении исключаются возможность 
отека мягкого неба и язычка. Это сокращает 
время операции, повышает ее эффективность, 
обеспечивает надежную и полную аналгезию. 

Таким образом, усовершенствование ди-
агностики и хирургического лечения храпа и 
апноэ во сне позволяет повысить эффективность 
используемых лечебных пособий, исключают 
возможность осложнений, технических не-
удобств.  

 
© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, О.Г. Аврунин, 2010 
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А.С. ЖУРАВЛЁВ, Н.О. ШУШЛЯПИНА, М.И. ЯЩЕНКО, Л.П. КОЦЮРА, А.В. ДЗЫЗА  
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА)) 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА И ДИАГНОСТИКИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ  
ИЗМЕНЕНИЯМИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

 

В последние годы гиперпластические 
процессы верхних дыхательных путей становят-
ся все более распространенными в структуре 
заболеваний ЛОР-органов. В настоящее время 
постановка правильного диагноза диктует необ-
ходимость рассматривать гиперплазию слизи-
стой оболочки верхних дыхательных путей как 
генерализованный процесс, сочетающийся с 
доброкачественными и гиперпластическими 
изменениями других органов и систем. Таким 
образом, это дает возможность дать комплекс-
ную оценку гиперпластическим процессам, раз-
вивающимся в организме в целом.  

 Цель исследования - изучить патогене-
тические механизмы доброкачественных ново-
образований и гиперпластических изменений 
внутренних органов сочетающихся с гиперпла-
стическими процессами слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей с использованием 
иммунологических, генетических методов ис-
следования. 

Материалы и методы исследования. Под 
нашим наблюдением находилось 29 больных с 
хроническими гиперпластическими процессами 
слизистых оболочек верхних дыхательных пу-
тей, из которых 5 больных страдали хрониче-
ским полипозным риносинуитом, 9 больных – 
хроническим гипертрофическим фарингитом и 
14 – хроническим гиперпластическим ларинги-
том (пахидермии, гранулёмы, узелки, полипы). 
Возраст больных составил от 44 до 57 лет с дав-
ностью заболевания от 5 месяцев до 4 лет. В 
анамнезе все больные отмечали обострение 
хронического заболевания с затяжным течением 
и предрасположенностью к вирусным заболева-
ниям. Использовали иммунологические иссле-
дования (мононуклеары, TNF-α, INF-γ, IL-6, IL-

8) и генетические исследования экспрессии гена 
НTERT и гена PRAME в периферической крови.  

 Результаты исследований: В процессе 
обследования было выявлено что, у 10 пациен-
тов имели место доброкачественные опухоли в 
виде миомы матки, аденомиоза и гиперпласти-
ческих процессов эндометрия, а у 3-х больных 
наблюдался полипоз желудка. Сочетание доб-
рокачественных новообразований и гиперпла-
стических изменений внутренних органов с ги-
перпластическими процессами слизистой обо-
лочки верхних дыхательных путей в виде пахи-
дермий, гранулематозных узелков и полипов 
наблюдались у 44,8% больных, что соответству-
ет почти половине обследуемых пациентов. Ди-
агностика доброкачественных и гиперпластиче-
ских процессов внутренних органов сочетаю-
щихся с гиперпластическими процессами слизи-
стой оболочки верхних дыхательных путей 
должна быть комплексной, с обязательным гис-
тологическим подтверждением диагноза. У на-
блюдаемых нами больных отмечались измене-
ния показателей системного иммунитета (уве-
личение пролиферативной активности и цито-
статического потенциала Т-клеток, повышение 
концентрации провоспалительных цитокинов). 
При генетических исследованиях отмечено от-
сутствие экспрессии гена НTERT и гена PRAME 
в периферической крови, которое можно расце-
нивать как критерий, свидетельствующий о 
доброкачественном характере сочетанной пато-
логии.  

Таким образом, правильная оценка хро-
нических гиперпластических процессов слизи-
стой оболочки верхних дыхательных путей воз-
можна только с учетом комплекса клинико-
морфологических данных организма в целом.  

 
© А.С. Журавлёв, Н.О. Шушляпина, М.И. Ященко, Л.П. Коцюра, А.В. Дзыза, 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 81

Б.З. ЖУСУПОВ, Р.К. ТУЛЕБАЕВ, С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ  
(АСТАНА, КАЗАХСТАН; ПОЛТАВА, УКРАИНА) 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ СФЕРИЧЕСКАЯ КЮРЕТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ МИЦЕТОМ 
ГАЙМОРОВЫХ ПАЗУХ 

 

Современный взгляд на лечение экзофит-
ных форм роста колоний плесневых грибков 
однозначно сводится к хирургическому прин-
ципу, заключающемуся в радикальном удалении 
грибкового тела и тщательной санации пора-
женной полости. При больших размерах мице-
томы, с учетом ее склонности к обсеменению, 
показаны наружные доступы, позволяющие 
удалить мицетому через переднюю стенку гай-
моровой пазухи с соблюдением принципов про-
филактики диссеминации возбудителей грибко-
вой инфекции. Одним из недостатков традици-
онных методов оперативного лечения мицетом 
является применение при удалении грибкового 
тела традиционной ложечкообразной кюретки с 
малым объемом рабочей полости инструмента 
(20-30% полости сферы), что приводит к необ-
ходимости неоднократных манипуляций и зна-
чительно увеличивает риск обсемененности и 
распространения грибкового поражения. С це-
лью устранения данного недостатка нами была 
разработана новая модель инструмента – моди-
фицированная кюретка с рабочей полостью 60% 
сферы, что позволило в значительной степени 
уменьшить количество выполняемых манипу-
ляций и облегчило отграничение здоровых тка-
ней от удаляемой мицетомы с целью профилак-
тики распространения грибковой инфекции. 
Кроме того, новая модель отличается от анало-
гов возможностью применения съемных наса-
док – сфер для наибольшей адаптации к разме-
рам очага объемного образования. 

Материал и методы  
Всего в ЛОР-отделении первой городской 

больницы в период с 2004 г по 2009 г наблюда-
лись 65 больных с мицетомами гайморовых па-
зух, из них мицетомы гайморовых пазух в соче-
тании с грибковым поражением клеток решет-
чатого лабиринта у 20 больных (30,7±5,7%). У 
4-х больных мицетомы гайморовых пазух соче-
тались с поражением лобной пазухи (6,1±2,9 %). 
Для проведения сравнительного анализа эффек-
тивности предложенных инновационных мето-
дов лечения, больные с мицетомами гайморо-
вых пазух, клеток решетчатого лабиринта, лоб-
ных синусов были разделены на основную 
(n=42) и контрольную (n=23) группы. Лечение 
больных основной группы отличалось тем, что 

для удаления грибковых тел и отложений мице-
томы использовался модифицированный инст-
румент – сферическая кюретка 

Результаты и обсуждение 
За счет сокращения вероятности диссе-

минации грибковой инфекции нам удалось сни-
зить частоту формирования самого частого ос-
ложнения данного оперативного вмешательства 
– формирования свища в лунку моляров и пре-
моляров верхней челюсти - с 21,7±8,6% до 
2,4±2,3%, то есть в 9,0 раза (P<0,05).  Кроме то-
го, за счет существенного облегчения выполне-
ния операции статистически достоверно сокра-
тился объем кровопотери – с 91,2±2,3 мл до 
61,0±1,9 мл, то есть в 1,5 раза (P<0,001).  Ис-
пользование данного инструмента позволило 
избежать таких вероятных осложнений, как 
перфорации клеток решетчатого лабиринта, 
нижней стенки орбиты и медиальной глазнич-
ной стенки, а также перфораций в основную 
пазуху. Кроме того, использование модифици-
рованной кюретки позволило нам сократить 
продолжительность операции в 1,3 раза 
(Р<0,001), потребность в анальгетиках – в 1,97 
раза (Р<0,001), и количество заменяемых пра-
щевидных повязок – в 2,4 раза (Р<0,001). Если 
активацию пациента при использовании тради-
ционных кюреток осуществляли через 24 часа 
после операции (Р<0,001), то при использовании 
модифицированной кюретки можно было акти-
визировать больного уже через 6,2±0,1 часа по-
сле операции (Р<0,001). Сокращалась продол-
жительность послеоперационной головной бо-
ли, и быстрее восстанавливалось носовое дыха-
ние.  

 Проведенные исследования позволили 
нам заключить, что выявление мицетомы верх-
нечелюстной пазухи при компьютерной томо-
графии или ЯМРТ, либо ее случайное обнару-
жение в качестве интраоперационной находки в 
ходе функциональной эндоскопической рино-
хирургии при диаметре образования более 10 
мм диктует необходимость перехода на опера-
тивное удаление мицетомы открытым доступом 
с использованием сферической кюретки для 
профилактики распространения спор грибов и 
последующих осложнений. 

 
© Б.З. Жусупов, Р.К. Тулебаев, С.Б. Безшапочный, 2010  



ХІ з’їзд оториноларингологів України 82 

Д.Д. ЗАБОЛОТНАЯ, Д.А. ЗИНЧЕНКО, Н.А. ПЕЛЕШЕНКО, В.Д. ГАЙДУК (КИЕВ, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ КОРРЕКЦИИ ГОРБОВИДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ НАРУЖНОГО НОСА 
 

Как известно деформация наружного носа 
вызывает нарушение пропорций и сбалансиро-
ванности носа и лицевого скелета, в ряде случа-
ев, сопровождающееся и нарушениями функ-
циями носа. В комплексе эстетические и функ-
циональные нарушения влияют на психическое 
и физическое состояние больного, понижают 
качество его жизни и социальную активность. 

Поэтому очень важно проводить хирур-
гическую коррекцию наружного носа, с учетом 
деформации наружного носа и анатомическими 
особенностями лица пациента. 

Хирургическое вмешательство направле-
но на формирование (реконструкцию или вос-
создание) наружного носа и устранение эстети-
ческого дефекта в целях обеспечения сбаланси-
рованных пропорций носа с общей структурой 
лица. 

Выделяют несколько форм деформаций 
наружного носа. К ним относят: седловидную 
деформацию наружного носа, деформация кон-
чика носа, горбовидная деформация. В ряде 
случаев возникают деформации наружного но-
са, когда существуют все вышеперечисленные 
изменения наружного носа. Важно правильно 
выбрать тактику хирургического лечения, в за-
висимости от вида деформации наружного носа. 

В течение 5 лет в отделении воспалитель-
ных заболеваний ЛОР-органов ГУ «Институт 
отоларингологии им. А.С. Коломийченко» АМН 
Украины было выполнено 500 операций по по-

воду коррекции наружного носа. У 270 пациен-
тов была выявлена горбовидная деформация 
наружного носа. Произведена хирургическая 
коррекция наружного носа – риносептопласти-
ка. В послеоперационном периоде мы столкну-
лись с некоторыми осложнениями, а именно: 

- симптом «открытой крыши» (Cotler); 
- седловидная деформация; 
- отсутствие общей гармонии носа, в виде 

несоответствия спинки носа, по сравнению с 
кончиком; 

- опущение кончика носа (Polly beak); 
- выраженное «контурирование» костей 

наружного носа, связанное с тонкой кожей па-
циента. 

Часть осложнений была связана с анато-
мическими особенностями. В некоторых случа-
ях хирургическая коррекция производилась, с 
учетом пожеланий пациентов. Проанализировав 
возникшие осложнения, мы пришли к выводу, 
что после риносептопластики (устранение гор-
бовидной деформации) следует накрывать кост-
ный отдел наружного носа крашированным ау-
тотрансплантатом. В этих целях обычно исполь-
зуют фрагмент  удаленного 4-хугольного хряща 
пациента, который моделируют и в конце опе-
рации устанавливают под мягкие  ткани спинки 
носа пациента. По нашему мнению, использова-
ние «краша», позволяет добиться более совер-
шенного результата операции, избежать ряда 
осложнений. 

 
© Д.Д. Заболотная, Д.А. Зинченко, Н.А. Пелешенко, В.Д. Гайдук, 2010 
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ЭНДОНАЗАЛЬНАЯ  КОРРЕКЦИЯ  НОСОВОГО  КЛАПАНА 
 

Актуальность.  
Ведущую роль в адекватном дыхании че-

рез нос играет площадь сечения носового кла-
пана. Эта величина зависит от морфологическо-
го строения носовой полости. Принято считать, 
что главной преградой для прохождения возду-
ха служит искривленная перегородка или уве-
личенные носовые раковины. Это суждение, в 
основном, справедливо. Данная проблема срав-
нительно легко решается хирургическим вме-

шательством – септопластикой и/или конхо- 
(вазо-)томией. Однако, довольно высокий про-
цент пациентов, особенно старшего возраста, 
остается неудовлетворенным результатами опе-
рации. Ошибка кроется в неадекватной оценке 
причины нарушения дыхания и возникает она 
по причине неправильного осмотра. Риноскопи-
ческое исследование следует проводить как с 
использованием носового зеркала, так и без не-
го. Возможно, и даже полезно, проведение эн-
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доскопического исследования, которое позволя-
ет выявить и другие причины ухудшения носо-
вого дыхания. Например, сужение просвета об-
щего носового хода в его верхних отделах. Дан-
ная патология может возникать из-за недоста-
точной упругости треугольных хрящей, и как 
следствие, провисания боковых скатов в сред-
нем отделе носа. Также, такая проблема может 
имеет ятрогенный характер – после укорочения 
длинны спинки носа (подъем кончика), при от-
сутствии коррекции длины треугольных хря-
щей, последние занимают значительный объем 
в полости носа, существенно уменьшая площадь 
сечения носового клапана. 

В первом случае наиболее распостранен-
ной является «открытая» методика коррекции, 
которая выполняется во время ринопластики. 
Эта методика имеет ряд недостатков – она трав-
матична, более длительна и требует определен-
ных навыков Во втором случае радикальная 
коррекция возможна тоже только во время «от-
крытой» ринопластики.  

Цель. Отработка и внедрение в клиниче-
скую практику эндоназальных «закрытых» ме-
тодик коррекции носового клапана. 

Материалы и методы.  
За период с июня 2009 года по февраль 

2010 года нами было прооперировано 24 паци-
ента с диагнозом искривление перегородки но-
са, у которых при осмотре было выявлено зна-
чительное сужении верхнего отдела носового 
клапана. Этим пациентам интраоперационно, 
одновременно с септопластикой, были приме-
нены различные эндоназальные методики кор-
рекции клапана в зависимости от этиологиче-
ского фактора. 

Первая методика - по расширению верх-
них отделов полости носа - была применена у 11 
пациентов. 

Во время септопластики выкраивали из 4-
хугольного хряща 2 фрагмента пр ямоугольной 
формы размерами 4-6 х 10-12 мм. Моделирова-
ли их, несколько истончая по краям, оставляя 
толщину фрагмента до 12-13 мм. Эндоназально 
находили верхний угол каудального края 4-
хугольного хряща. Отступив по краю хряща до 

1 см вглубь носа делали разрезы мягких тканей 
(область клапана) на ширину лезвия № 15. Да-
лее, вводили лезвие скальпеля в разрез (острым 
краем книзу) и, контролируя мягкие ткани 
спинки носа указательным пальцем другой ру-
ки, проводили лезвие касательно к 4-
хугольному хрящу параллельно его верхнему 
краю на глубину 1 см. Этим движением мы от-
деляли каудальные отделы 3-угольных хрящей 
от 4-хугольного. В образованные с 2-х сторон 
пазы между 3-х- и 4-хугольным хрящом вводи-
ли подготовленные аутохрящевые имплантаты. 
Прямо под ними накладывали 2 транссепталь-
ных шва для профилактики смещения имплан-
татов. Выполнялась передняя тампонада носа. 
После удаления тампонов и «спадания» отека (к 
концу 1-й недели) мы констатировали расшире-
ние верхних отделов полости носа, что увеличи-
вало площадь сечения носового клапана. Шири-
на спинки носа при этом увеличивалась несуще-
ственно.  

Вторая методика – «М»-пластика носово-
го клапана – была выполнена 14 пациентам во 
время коррегирующих операций риносептопла-
стики у лиц с седловидным дефектом спинки 
носа или после значительного укорочения на-
ружного носа. При осмотре пациентов до опе-
рации отмечалось, что каудальные концы 3-
угольных хрящей значительно суживали общий 
носовой ход, занимая всю верхнюю часть его 
посвета. 

Для коррекции выполняли разрез мягких 
тканей по свободному краю 3-угольного хряща, 
резецировали выступающий фрагмент послед-
него, на края разреза накладывали швы. Иногда 
избыток кожи иссекался. В течение 1 недели 
визуально отмечалось увеличение просвета но-
сового клапана. 

Результаты. Абсолютно все пациенты в 
послеоперационном периоде отметили значи-
тельное улучшение носового дыхания.  

Выводы. Применение коррекции носово-
го клапана позволяет значительно повысить ка-
чество жизни пациентов. Данные «закрытые» 
методики являются разумной альтернативой 
имеющимся методам «открытой» коррекции. 

 
© Д.И. Заболотный, Д.А. Зинченко, Д.Д. Заболотная,  Н.А. Пелешенко, В.Д. Гайдук, 2010  
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Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, А.В. ЛУПИР, Г.М. БОЛЬШАКОВА (КИЇВ, ХАРКІВ; УКРАЇНА) 

ЗМІНИ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ХВОРИХ НА ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУЇТ  
ПІСЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

В наш час спостерігається зростання кіль-
кості запальних захворювань порожнини носа і 
біляносових пазух. Часті рецидиви і перехід в 
хронічну форму обосновує необхідність усесто-
роннього вивчення етіологічних особливостей 
даної патології. Провідними факторами в пато-
генезі поліпозного риносинуїту вважають бак-
теріальну інфекцію, алергію, зміни вегетативної 
нервової системи. Розробка ефективних методів 
профілактики і лікування запальних захворю-
вань верхніх дихальних шляхів, особливо якщо 
вони  поєднуються  або патогенетично зв’язані з 
бронхіальною астмою, хронічним бронхітом, 
пневмонією, одна з найбільших проблем сучас-
ної медицини. Тому, з метою поліпшення ефек-
тивності проведення протирецидивної терапії 
поліпозного риносинуїту, необхідно вивчити і 
проаналізувати мікробний склад порожнини 
носу та глотки хворих до і після проведення 
комплексного лікування. 

До мікробіологічного обстеження було 
залучено 39 хворих на поліпозний риносинуїт, 
яким було проводено комбіноване лікування 
(курс бактеріальної автовакцини методом інтра-
назального введення + поліпоетмоідотомія + 
ендоназальний електрофорез з циклофероном). 
Ідентифікацію виділених культур бактерій здій-
снювали за морфологічними, тинкторіальними, 
культуральними та біохімічними властивостя-
ми. Дослідження проводили в 4 етапи: до ліку-
вання, через 7-10 діб, 1 місяць і 1 рік. Визначали 
пенентрантність (частота виділення, %) і попу-
ляційний рівень (середня кількість, КУО/мл) 
основних представників мікрофлори.  

В ході дослідження найчастіше вилучали 
наступні мікроорганізми: Neisseria spp., B. 
catarrhalis, нетоксигенні види Corynebacterium 
spp., види оральних Streptococcus spp., S. 
pneumoniae, S. pyogenes, Enterococcus spp., 
Staphylococcus spp. (плазмонегативні), S.aureus, 
Stomatococcus mucilaginosus, P.aeruginosa, E.coli, 
інші представники сімейства Enterobacteriaceae, 
C.albicans. Умовно патогенні мікроорганізми 
носоглотки хворих до лікування представлені в 
основному S.aureus (58,33%), C.albicans (25%), 
E.coli (16,67%), іншіми ентеробактеріями - 
E.aerogenes і S.marcescens (16,67%), S.pyogenes 
(16,67%).  

На протязі комбінованого лікування (дані 
досліджень через тиждень і місяць)  були отри-

мані позитивні результати по зниженню пенент-
рантності основних збудників: S.aureus (в 2,33 
рази), представників Enterobacteriaceae (E.coli – 
в 2 рази, E.aerogenes і S.marcescens - елімінова-
ні),  C.albicans (в 3 рази). Але, через рік  
E.aerogenes, S.marcescens і S.aureus знову перси-
стували у тих же хворих. 

Індігенна мікрофлора хворих до лікуван-
ня частіше всього була представлена 
Streptococcus spp. (100%), Enterococcus spp. 
(66,67%), B.catarrhalis (83,33%), Staphylococcus 
spp. (плазмонегативні) (100%). Через тиждень 
пенентрантність цих мікроорганізмів (за виклю-
ченням плазмонегативних стафілококів) була 
знижена в 1,2 (у Streptococcus spp.) – 1,6 (у 
Enterococcus spp.) – 3,33 (у B.catarrhalis) – разів. 
На відміну від них  Corynebacterium spp. висіва-
ли в 2 рази частіше. 

Через рік показники Staphylococcus spp. 
(плазмонегативні), Streptococcus spp., Neisseria 
spp. суттєво не змінились, пенентрантність збі-
льшилась у представників B.catarrhalis (в 2,33 
рази) і зменшилась – у Enterococcus spp. (в 2,67 
рази), Corynebacterium spp. – не висівали. 

Популяційний рівень мікроорганізмів мав 
великі коливання. Максимальні значення показ-
ників кількості були тільки при першому обсте-
женні. Через тиждень всі мікроорганізми або 
висівались майже в тієї же кількості 
(Streptococcus spp., C.albicans, B.catarrhalis), або 
в 1,1 – 2,6 рази меншої (Neisseria spp., 
Corynebacterium spp., Enterococcus spp., 
Staphylococcus spp. (плазмонегативні), E.coli, 
S.aureus,). За місяць популяційний рівень прак-
тично не змінився. Через рік спостерігалась тен-
денція до відновлення кількості у Neisseria spp., 
Staphylococcus spp. (плазмонегативні), S.aureus і 
S.pyogenes. 

Таким чином при використанні комплек-
сної методики лікування можливо досягнути 
достатнього, але не довготривалого  ефекту по 
відновленню мікробіоценозу носоглотки. Ваго-
мим плюсом є той факт, що майже не змінюєть-
ся характеристика індігенної мікрофлори, а саме 
- кількісний рівень і частота вилучаємості мік-
роорганізмів. Тобто позитивний ефект лікуван-
ня спостерігався через тиждень і місяць, проте 
через рік, коли закінчувалась дія вакцини, біль-
шість умовно патогенних культур знову персис-
тували у більшості хворих. 

 
© Д.І. Заболотний, А.В. Лупир, Г.М. Большакова, 2010  
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КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ В ОТОЛАРИНГОЛОГИИ:  
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Основными задачами клинической имму-
нологии являются - создание и отработка мето-
дов иммунодиагностики, подбор и изучение 
иммунофармакологических свойств иммуно-
корректоров, решение вопросов иммунопатоге-
неза патологических процессов, иммунологиче-
ская оценка эффективности лечебных меро-
приятий. 

За прошедший период сделан существен-
ный вклад в оценку состояния местного имму-
нитета при аллергических и воспалительных 
заболеваниях ЛОР-органов: в комплекс методик 
по оценке помимо иммуноглобулинов, введено 
определение дефензинов, SLPI, α и γ интерфе-
ронов, биохимическая оценка состава протеаз и 
их ингибиторов. Созданы новые подходы к вы-
бору тактики лечения больных хроническим 
тонзиллитом, сочетающимся с заболеваниями 
почек и суставов, основанные на изучении кли-
нических и иммунологических параметров ме-
стного и системного характера до и после про-
ведения стимулирующих воздействий на неб-
ные миндалины. 

Проведены клинические, иммунологиче-
ские исследования по определению иммуномо-
дулирующих свойств у новых пробиотических 
препаратов и обосновано их применение в ЛОР-
практике. 

Впервые в Украине разработан клинико-
диагностический алгоритм по выявлению боль-
ных с наследственной и приобретенной форма-
ми ангионевротического отека а также выявлено 
наличие в популяции данной категории больных 
смешанной формы этого заболевания. 

Проведены экспериментальные и клини-
ческие исследования гомеопатических и фито-
производных препаратов для выявления меха-
низмов их терапевтического действия и у неко-
торых из них выявлены новые механизмы воз-
действия на систему иммунитета. 

Проводились дальнейшие исследования 
по использованию средств эфферентной тера-
пии и показано, что проведение такой терапии 
способствует снижению уровня онкомаркеров у 
онкологических больных. 

Создана и апробирована концепция неин-
вазивной иммунодиагностики для заболеваний 

верхних дыхательных путей, позволяющая оп-
ределять состояние иммунной системы по от-
дельным компонентам ротоглоточного секрета и 
слезной жидкости. В этом же направлении про-
водятся исследования по изучению иммуноло-
гических компонентов ушной серы, определе-
нию ее роли в защитных реакциях в норме и 
патологии, возможность использования выяв-
ленных отклонений в целях неинвазивной им-
мунодиагностики. 

Перспективными представляются иссле-
дования сочетанного применения пре- и про-
биотиков, расширение арсенала фитопрепаратов 
при вторичных иммунодефицитах, обоснование 
более эффективных схем лечебной иммунореа-
билитации за счет комплексного использования 
аллопатических, гомеопатических гомо токси-
кологических препаратов. 

Особое внимание будет уделено изуче-
нию вирусной, грибковой этимологии ЛОР-
заболеваний, поиску экспресс диагностических 
приемов, расширению обосновано применяемо-
го арсенала противовирусных средств и имму-
нокрректоров. 

Тонзиллярная проблема также остается 
одной из ключевых для отоларингологии. Кли-
нической иммунологии, педиатрии и ревматоло-
гии. Предстоит не только определить различия в 
состоянии миндалин и организма в целом при 
гипертрофии и хроническом тонзиллите, но и 
дать исчерпывающий ответ о роли структур 
лимфоглоточного кольца в реакциях аллергии и 
автоиммунитета. 

Респираторная аллергия также будет 
предметом пристального внимания аллерголо-
гов, клинических иммунологов и отоларинголо-
гов. Планируется углубленное изучение аллер-
гических реакций на пищевые и перекрестные 
аллергены, усовершенствование аллергодиагно-
стики и методов лечения. 

Особую перспективу будет представлять 
клинико-иммунологическое освоение иммуно-
терапевтических средств нового поколения – 
антител к иммуноглобулинам, цитокинам , мар-
керам, антигенам вирусов и других микроорга-
низмов. 

 
© Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, 2010  
 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 86 
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ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ НОЗОКОМІАЛЬНИХ СИНУСИТІВ  
У ХВОРИХ ВІДДІЛУ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

 

Серед госпітальних інфекцій, які най-
більш поширені серед пацієнтів багатопрофіль-
них відділів інтенсивної терапії (ВІТ) особливе 
місце посідають синусити. Нозокоміальний си-
нусит (НС) – гостре запалення приносових па-
зух носа, яке розвивається щонайменше через 
48-72 години з моменту поступлення у ВІТ та 
обтяжує перебіг основного захворювання. Роз-
різняють ранній та пізній НС. Особливого зна-
чення ця проблема набуває у хворих, яким про-
ведена назотрахеальна інтубація трахеї, введено 
назогастральний зонд, проведена тампонада но-
соглотки тощо. За даними А.Б. Туровського та 
Ю.В. Талолайко (2009) близько 90% хворих 
мають комп’ютерно-томографічні зміни з боку 
приносових пазух (ПП) після семиденного тер-
міну інтубації чи знаходження назогастрального 
зонда. Зазвичай, вихідний стан ПП при первин-
ному обстеженні хворого, в т.ч. і при проведенні 
комп’ютерно-томографічного (КТ) обстеження 
голови не визначається і лише при появі менін-
геального симптомокомплексу, немотивованій 
гарячці, проявах вторинного менінгоенцефаліту 
виконується „прицільна” променева діагностика 
стану ППН. При цьому отримані дані немає 
змоги порівняти з їх вихідним станом при по-
ступленні хворого в стаціонар. Оскільки інци-
дентність нозокоміальних синуїтів (НС) зростає, 
всебічні ґрунтовні дослідження бактеріологіч-
ного та вірусологічного аспектів даного усклад-
нення, а також імунологічного статусу хворих є 
гостро-актуальною та практично-значущою 
проблемою сьогодення.  

Під нашим спостереженням знаходилося 
6 489 хворих, які впродовж 2005-2009 р.р. пере-
бували на лікуванні у ВІТ ОКЛ. З них у 644 
хворих (9,9%) в терміни 5-7 доба виникли кліні-
чні підозри на НС. При проведенні КТ-
дослідження ПП виявлено патологічні зміни у 
464 хворих (72% або 7,1% від загальної чисель-
ності хворих). При цьому пансинуїт виявлено у 
41 хворого (8,8%), гемісинуїт у 422 хворих 
(90,9%). Ізольоване ураження гайморової поро-
жнини виявлено у 1 хворого (0,2%).  

При пункційній ревізії пазухи отриманий 
вміст чи промивні води піддали бактеріологіч-
ному дослідженні. При цьому ідентифіковано 
збудник у 297 випадках (64%). З них 103 проби 
(34,6%) мали 1 збудник, а решта 194 – полімік-
робну асоціацію. Виявлено Грам-позитивні збу-
дники (Staphylococcus aureus, Streptococcus 
epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
viridans) у 48 випадках (16,1%), а Грам-
негативну флору (Pseudomonas aeruginoza, E. 
Coli, Pseudomonas cepacia, Klebsiella pneumonia, 
Enterobakter aerogenes) у 49,5% досліджень. Се-
ред виділених збудників більшість відзначалася 
поліантибіотикорезистентністю. Серед хворих, 
у яких було діагностовано НС з метою санації 
запального вогнища проведено 38 (8,2%) опера-
тивних втручань. 

Проблема вчасної діагностики та адекват-
ного лікування НС, звичайно не вирішується 
лише проведенням скринінгового КТ-
дослідження ППН при поступленні хворих у 
ВІТ, які потребують трансназальних інвазій. 
Хворі ВІТ груп ризику по НС, особливо при пі-
дозрі на розвиток менінгоенцефаліту, вимагають 
додаткового вірусологічного та імунологічного 
обстеження для своєчасної корекції лікування 
чи проведення імунокорекції.  

Разом з цим необхідні організаційно-
профілактичні заходи скеровані на профілакти-
ку НС у реанімаційних хворих: припідняте на 
20-300 положення голови, проведення назотра-
хеальної інтубації трахеї лише за строгими по-
казами, трансоральне введення шлункового зон-
ду у коматозних та седованих хворих під час 
штучної вентиляції легень, видалення назогаст-
рального зонду на ніч, дотримання синоназаль-
ної гігієни тощо. 

Перспективою наших подальших науко-
вих досліджень буде всебічне вивчення імуно-
логічного стану хворих, вірусологічне та бакте-
ріологічне обстеження пацієнтів ВІТ в т.ч. і лік-
вору для подальшого вироблення оптимального 
алгоритму діагностики, профілактики та ліку-
вання НС у реанімаційних хворих. 

 
© Д.І. Заболотний, І.І. Тітов, В.М. Ванченко, Н.А. Комашко, Н.Н. Кудерська, 2010  
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕДОРАЗВИТИЯ ЛОБНЫХ ПАЗУХ НА РАЗВИТИЕ  
И ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

 

При рождении ребенка лобные пазухи от-
сутствуют. Они начинают развиваться в резуль-
тате процесса пневматизации из передне-
верхней ячейки решетчатого лабиринта у меди-
ального края орбиты в раннем детском и до-
школьном возрасте (М.С. Дашкевич, 1961; В.Т. 
Пальчун и соавт., 1982; А.Г. Волков, 2000; Г.З. 
Пискунов и С.З. Пискунов, 2002). Рост их после 
10 лет, особенно в период полового созревания, 
ускоряется и они окончательно формируются к 
20 годам. При нарушении процесса пневматиза-
ции возникает асимметрия в развитии лобных 
пазух или одностороннее или двустороннее от-
сутствие их, достигающее до 20%. В святи с 
ростом частота заболевания синуситами, акту-
альным является выяснение взаимосвязи между 
особенностями развития лобных пазух и ролью 
степени пневматизации пазух и возникновением 
и течением патологии носа и околоносовых па-
зух (ОНП).  

Нами проведены наблюдения у 102 боль-
ных с одно или двусторонним отсутствием - 
аплазией или недоразвитием - агенезией лобных 
пазух. Мужчин было 62, женщин – 40. Степень 
развития пневматизации лобных пазух опреде-
ляли планиметрическим методом, путем изме-
рения площади пазух на передней рентгено-
грамме ОНП в носо-подбородочной проекции с 
использованием компьютерной программы 
«Компас 5.10». На основании проведенных пла-
ниметрических исследований мы вывели сле-
дующие степени развития их пневматической 
системы, соответствующие определенной вели-
чине площадей лобных пазух: 1. Слабая (0,6 – 
1,0 см2). 2. Умеренная (1,1 – 2,0 см2). 3. Хорошая 
(2,1 – 5,0 см2). 4. Чрезмерная (5,1 – 15,0 см2). 

Анализ наших наблюдений показал, что у 
25 больных была аплазия лобных пазух, у 14 - 
односторонняя, у 11 - двусторонняя. Гнойных 
форм синуситов среди них не было, 10 из них 

страдали отечно-катаральными гаймороэтмои-
дитами. 11 больным произведено оперативное 
лечение по поводу гипертрофического ринита, 6 
– искривления перегородки носа, 2 – полипоза 
носа. 

У 77 больных наблюдалась агенезия лоб-
ных пазух, у 58 она была односторонней, у 19 – 
двусторонней. Только у 17 больных из 58 с од-
носторонней агенезией противоположная пазуха 
была хорошо развита, у 41 больного она была 
небольших размеров. Все больные с односто-
ронней агенезией поступили на лечение по по-
воду обострения хронических гнойных синуси-
тов. Случаев вовлечения в воспалительный про-
цесс лобных пазух при односторонней задержке 
их развития не наблюдалось. У 11 больных хро-
нические синуситы сочетались с односторонним 
полипозом носа, у 21 – с искривлением перего-
родки носа, у 23 – с гипертрофическим ринитом 
на стороне развитой пазухи. 

У 2 больных с двусторонней аплазией 
лобных пазух, у 23 – с односторонней агенезией 
на стороне недоразвитой пазухи была обнару-
жена bulla ethmoidale; у 6 больных обнаружена 
сoncha bullosa.  

Таким образом, проведенные нами на-
блюдения показывают, что аплазия и агенезия 
лобных пазух не влияет на частоту, форму и 
сторону заболевания полости носа или околоно-
совых пазух. Частое обнаружение на стороне 
недоразвития лобных пазух решетчатой и носо-
вой буллы следует рассматривать как возмож-
ную причину нарушения пневматизации лобных 
пазух. Отсутствует взаимосвязь между недораз-
витием лобных пазух и сторонами преимущест-
венного затруднения носового дыхания при ис-
кривлении перегородки носа и хроническом ги-
пертрофическом рините. Это позволяет расце-
нивать наличие односторонней или двусторон-
ней аплазии и агенезии как вариант нормы. 

 
© А.В. Завадский, Н.В. Завадский, Е.А. Завадская, 2010  
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СИНУСИТОМ 

 

До настоящего времени нет четкой кон-
цепции причин и патогенеза хронических вос-
палительных процессов в околоносовых пазу-
хах, соответственно нет и адекватного ком-
плексного лечения этого заболевания, поэтому 
накопление новых сведений о патогенезе сину-
ситов и методах лечения является актуальной 
задачей. 

Целью данной работы было проведение 
клинико-лабораторной оценки эффективности 
комплекса лечения больных острым гнойным 
синуситом и хроническим в стадии обострения, 
используя метод определения степени наруше-
ния функции мукоцилиарной транспортной сис-
темы, определение степени активации свобод-
но-радикального окисления липидов. 

Под нашим наблюдением находилось 
больные в возрасте от 18 до 55 лет: 176 человек 
с острым (женщин - 79, мужчин – 97 человек) и 
213 с хроническим синуситом, из них женщин 
было 104, мужчин – 109 человек. 

Курс лечения составлял 10 день. В груп-
пах наблюдения комплекс лечения включал: 
антибактериальную терапию, дренирование и 
промывание околоносовых 0,01% раствором 
мирамистина с последующим введением Флуи-
муцил-Антибиотика ИТ; внутрь Синупрет по 2 
драже 3 раза в день и «Эноант» по 3 мл 3 раза в 
день, а также эндоназальный электрофорез с 
0,001% раствором мирамистина. 

Клиническую эффективность предложен-
ного комплекса лечения определяли по степени 
выраженности следующих клинических сим-
птомов: носовое дыхание, выделения из носа, 
отек слизистой оболочки, время сахаринового 
теста (12-15 мин). Оценку клинических симпто-
мов проводили в баллах от 3 до 0, в зависимости 
от выраженности симптома. Результат считали 
как «хороший» если общее количество баллов 
составляло <5, «удовлетворительный» - 6-9 бал-
лов, «неудовлетворительный» >10 баллов. 

Функциональное состояние мукоцилиар-
ной транспортной системы слизистой оболочки 
околоносовых пазух оценивали по изменению 
показателей поверхностной активности. По-
верхностного натяжения (ПНмин, ПНмакс) оп-
ределяли методом мономолекулярной пленки на 
горизонтальных весах Вильгельми-Ленгмюра 
(тип ВТ-500) в модификации Нестерова Е.Н. и 
соавт. Математическую интерпретацию резуль-
тата проводили по индексу стабильности.  

Кроме того, определяли количественное 
содержание липидных фракций в промывной 
жидкости из околоносовых пазух методом тон-
кослойной хроматографии с применением пла-
стинок «Силуфол» UV-254 в модификации 
Л.Г.Сафроновой.  

Состояние процессов свободно-
радикального окисления липидов оценивали 
путем определения реактивных продуктов тио-
барбитуровой кислоты и активности суперок-
сиддисмутазы. В смывах из околоносовых пазух 
проводили контроль содержания белка микро-
биуретовой реакцией. 

В результате проведенного исследования 
подтверждена клиническая эффективность про-
веденного лечения. Лабораторные показатели у 
больных с острым синуситом в группе наблю-
дения после лечения не имели достоверного 
различия с нормой. У больных с хроническим 
синуситом после проведенного лечения, не-
смотря на удовлетворительный результат при 
оценивании в баллах клинических симптомов, 
лабораторные показатели имели статистически 
достоверную разницу в сравнении с нормой и 
результатами лечения больных с острым сину-
ситом в группе наблюдения. Данный факт по-
зволяет утверждать, что предложенные методи-
ки исследования позволяют контролировать 
степень восстановления функции слизистой 
оболочки околоносовых пазух.  

 
© М.А. Завалий, 2010 
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ВЛИЯНИЕ СУРФАКТАНТ-СОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА НА РЕГЕНЕРАЦИЮ  
МУКОЦИЛИАРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Одной из наиболее актуальных проблем 
отоларингологии остаются острые гнойные вос-
паления околоносовых пазух. По данным лите-
ратуры эти пациенты составляют 60-65% всех 
госпитализированных в ЛОР-стационар. Имеет-
ся стойкая тенденция к росту данной патологии. 

Острые синуситы часто приводят к вре-
менной потере трудоспособности, рецидивиру-
ют, обретают хронические формы, приводят к 
аллергизации организма, развитию вторичного 
иммунодефицита у больных. 

Краеугольным камнем в патогенезе ост-
рого гнойного синусита является поражение 
реснитчатого аппарата мерцательных клеток, 
которые вместе с покрывающим их секретом 
образуют мукоцилиарный эскалатор или муко-
цилиарную транспортную систему (МЦТС). 

Несмотря на наличие большого числа ме-
тодов лечения острых гнойных синуситов, бо-
льшинство используемых лекарственных 
средств оказывают негативное действие или, в 
лучшем случае, не влияют на непосредственно 
поражённую структуру МЦТС. 

Очевидно, что для более полного пони-
мания патогенеза острых синуситов и соответс-
твенно поиска новых методов лечения этого 
заболевания необходимо представлять возника-
ющие при нём изменения в МЦТС. 

В работах ряда авторов было показано 
присутствие в эпителиоцитах верхних дыхате-
льных путей сурфактант-подобных веществ.  

Учитывая это, нами были изучены ульт-
раструктура мерцательного эпителия в условиях 
экспериментального острого гнойного верхне-
челюстного синусита у животных и влияние 
сурфактант-содержащего препарата на структу-
ру повреждённого мерцательного эпителия. В 
качестве сурфактант-содержащего препарата 
был использован бронхо-альвеолярный защит-
ный комплекс (БАЗК). 

 Острый гнойный верхнечелюстной сину-

сит (возбудитель S. aureus 106 КОЕ/мл) модели-
ровался у кролей породы «Бабочка».  

Было выявлено повреждение реснитчато-
го эпителия слизистой оболочки верхнечелюст-
ной пазухи у экспериментальных животных. 
Клетки реснитчатого эпителия располагались 
рыхло, реснитчатые клетки при этом утратили 
большую часть ресничек, у части из них прои-
зошло разрушение цитолеммы и фрагментация 
цитоплазмы. Цитоплазма эпителиоцитов при 
этом была просветленная, канальцы эндоплаз-
матической сети расширены. Межклеточные 
контакты на многих участках и большом протя-
жении утрачены. Данные изменения свидетель-
ствуют о нарушении работы мерцательного 
эпителия. 

В двух группах наблюдения БАЗК вводи-
ли соответственно в концентрации 0,5% и 1% по 
1 мл после предварительного промывания верх-
нечелюстных пазух 0,9% раствором NaCl ежед-
невно в течение 10 дней. Взятие слизистой обо-
лочки верхнечелюстных пазух для световой и 
электронной микроскопии проводили на 5-й и 
10-й дни лечения. 

В результате проведенного исследования 
нормализация структуры мерцательного эпите-
лия происходила на 5-й и 10-й день при приме-
нении 1% и 0,5% раствора препарата соответст-
венно. Реснички были сохранены, расположены 
упорядоченно, однонаправлено. В цитоплазме 
определялись незначительно расширенные ка-
нальцы эндоплазматической сети. Ядерная мем-
брана ровная, без инвагинаций, наблюдалось 
периферическое расположение гетерохроматина 
в кариоплазме. Ядрышко было хорошо разли-
чимо. Межклеточные контакты плотные. 

Таким образом, отмечено выраженное ре-
генеративное воздействие БАЗК на ультрастру-
ктуру мерцательного эпителия. Можно предпо-
ложить, что при его использовании также восс-
танавливаются и функции МЦТС. 
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М.А. ЗАВАЛИЙ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, А.К. ЗАГОРУЛЬКО, А.А. ЗАВАЛИЙ, А.Н. ОРЕЛ 
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

МЕТОД МОНИТОРИНГА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МУКОЦИЛИАРНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ГНОЙНОГО СИНУСИТА 

 

Гнойные синуситы занимают одно из ве-
дущих мест в составе общей ЛОР-патологии. 
Несмотря на обилие современных лекарствен-
ных препаратов, частота развития осложнений и 
рецидивов, а также хронизации острых процес-
сов остаётся довольно высокой при лечении в 
соответствии с существующими протоколами. 
Можно предположить, что существуют дефекты 
в диагностике стадии и степени выраженности 
гнойного воспалительного процесса в пазухах. 

Данное исследование основано на мысли 
о важности учета физико-химических парамет-
ров мукоцилиарной транспортной системы при-
даточных пазух носа в диагностике и лечении 
гнойного синусита. В качестве физической ха-
рактеристики мы изучали поверхностное натя-
жение смывов из пазух, в качестве химической – 
кислотность их среды. Эти параметры отражают 
функциональное состояние мукоцилиарной 
транспортной системы и предоставляют объек-
тивную информацию о динамике воспалитель-
ного процесса. 

Для определения уровня поверхностного 
натяжения мы использовали модификацию ме-

тода Паттла – метод изучения стабильности пу-
зырька пены в висячей капле. Уровень кислот-
ности промывной жидкости пазух определяли с 
помощью тест-полосок. Мы применили этот 
диагностический алгоритм в лечении экспери-
ментального гнойного верхнечелюстного сину-
сита у кроликов и в лечении острых гайморитов 
и хронических гайморитов в фазе обострения у 
пациентов в стационаре. 

Экспериментальные животные были по-
делены на следующие группы: получающие пе-
рорально муколитик центрального действия – 
капли Синупрет, получающие раствор поверх-
ностно-активного препарата Сузакрин внутри-
пазушно, получающие Синупрет и Сузакрин в 
комплексе, а также крупа сравнения, которая 
лечения не получала. Проводилась корреляция 
клинических данных и физико-химических по-
казателей состояния мукоцилиарной транспорт-
ной системы с гистологическими изменениями в 
слизистой верхнечелюстных пазух кроликов. 
Пациенты в стационаре получали стандартное 
лечение синусита в соответствии с современны-
ми протоколами. 
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В.С. ЗАЙЦЕВ, Л.А. БУЦУКИНА, Л.А. ЧИГРИНА (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ОСТРЫЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РИНОСИНУСИТ:  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА 

 

В структуре воспалительных заболеваний 
ЛОР-органов острый бактериальный риносину-
сит (ОБРС) занимает одно из ведущих мест 
(Д.И. Заболотный и соавт., 1997; А.И. Крюков и 
соавт., 2007; С.М. Пухлик, А.П. Щелкунов, 
2009). Вместе с тем, в последние годы наблюда-
ется тенденция к гипердиагностике заболевания, 
что объясняется схожестью его клинической 
картины с ОРВИ, а также отсутствием четких 
диагностических критериев. Следствием этого 
может быть проведение неадекватного лечения, 
прежде всего, необоснованное назначение анти-
биотиков. 

Целью нашей работы явилось уточнение 
диагностических критериев ОБРС, выбор адек-

ватного метода лечения и оценка его эффектив-
ности в амбулаторных условиях. 

Наши клинические наблюдения охваты-
вают 72 больных ОБРС в возрасте от 19 до 67 
лет. Все больные в 2007-2009 годах находились 
на амбулаторном лечении в ЛОР-кабинете Науч-
но-медицинского центра «Клиника семейной ме-
дицины». В исследование включались пациенты, 
у которых диагноз ОБРС был верифицирован на 
основании жалоб, данных анамнеза, эндоскопии 
носовых ходов, рентгенографии околоносовых 
пазух (ОНП) и лабораторного обследования. 
Критериями исключения были: клинические 
симптомы хронического риносинусита, ранее 
оперированные ОНП, осложненные риносинуси-
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ты, а также использование системных антибио-
тиков и стероидных препаратов в предшествую-
щие 6 недель. 

С использованием указанного диагности-
ческого алгоритма установлены следующие ло-
кализации воспалительного процесса в ОНП: 
изолированное поражение верхнечелюстной 
пазухи (гайморит) – у 26 больных (36,1%), соче-
танное поражение верхнечелюстной и решетча-
тых пазух (гаймороэтмоидит) – у 31 больного 
(46,1%), изолированное поражение лобной па-
зухи (фронтит) – у 6 больных (8,3%), тотальное 
вовлечение в воспалительный процесс всех 
ОНП одной стороны (гемипансинусит) – у 9 бо-
льных (12,5%). У абсолютного большинства – 
53 больных (73,6%) воспалительный процесс в 
ОНП был односторонним, а у 19 (26,4%) – двух-
сторонним. По характеру изменений, выявлен-
ных в ОНП при рентгенографии, у 39 больных 
(54,2%) риносинусит был отнесен к катараль-
ной-, а у 33 пациентов (45,8%) – к экссудатив-
ной (гнойной) форме. 

Оценивая значимость диагностических 
критериев ОБРС можно отметить, что наиболь-
шей специфичностью обладали: длительность 
симптомов риносинусита более 7 дней (74%), 
воспалительные изменения слизистой оболочки 
и слизисто-гнойные выделения в носовых ходах, 
особенно односторонние (82%), а также измене-
ния в ОНП, выявленные при рентгенографии 
(96%). И хотя каждый из приведенных симпто-
мов не мог быть достоверным подтверждением 
бактериальной природы синусита, сочетание 
двух и более из них приобретало высокую диаг-
ностическую значимость. Бесспорным подтвер-
ждением ОБРС являлось получение гнойного 
секрета из ОНП при пункции и обнаружение в 
нем патогенных микроорганизмов, что рассмат-
ривалось как «золотой стандарт» диагностики 
заболевания. Однако их значение в установле-
нии характера синусита было весьма ограни-
ченным в связи с инвазивностью процедуры. 

Принципиально важным, на наш взгляд, 
являлось распределение ОБРС по степени тяже-
сти в соответствии с которым у 27 больных 
(37,5%) заболевание отнесено к легкой форме, у 
36 (50%) – к среднетяжелой и лишь у 9 (12,5%)- 
к тяжелой. В последнюю группу включены 5 
пациентов с гемипансинуситом, 3 – с двухсто-
ронним гнойным гайморитом и 1 – с гнойным 
фронтитом. Установленные степени тяжести 
ОБРС имело важное значение при выборе ра-
ционального метода лечения, как в плане его 
этиотропности, так и патогенетического воздей-
ствия. 

Основу этиотропного лечения составляла 
антибактериальная терапия (АБТ). С учетом 

спектра основных возбудителей ОБРС препара-
тами выбора являлись защищенные аминопени-
циллины (амоксиклав, аугментин), а у пациен-
тов с гиперчувствительностью к пенициллинам 
– пероральные цефалоспорины II-III поколения 
(цефуроксим, цедекс). Режимы дозирования 
препаратов устанавливались индивидуально. 
При легком и средне-тяжелом течении заболе-
вания длительность курса АБТ составляла 5-7 
дней, при тяжелом она достигала 7-10 дней. При 
этом лечение начинали с парентерального 
(внутривенного) введения тех же препаратов с 
последующим переходом на пероральные фор-
мы по мере улучшения состояния (ступенчатая 
терапия). В единичных случаях при выявлении у 
пациентов аллергии на β-лактамы в качестве 
альтернативных препаратов использовались 
респираторные фторхинолоны. 

Патогенетическая направленность лечения 
ОБРС предусматривала восстановление вентиля-
ции и дренирования ОНП, разжижение скопив-
шихся выделений и их удаление из синусов. 
Всем больным коротким курсом назначались 
местные деконгестанты, муколитики, по показа-
ниям – антигистаминные препараты. В зависимо-
сти от применявшегося метода эвакуации пато-
логического секрета из ОНП больные были рас-
пределены на три группы. В первую включены 
39 пациентов (54,2%) с катаральным риносину-
ситом, у которых применялся метод перемеще-
ния жидкостей по Proetz. Для создания разре-
жения использовалась аспирационная система 
ЛОР-комбайна ST-E600 фирмы Foshan Sunter 
(КНР), обеспечивающая отрицательное давле-
ние до 0,8 атм. Во второй группе, состоящей из 
26 больных (36,1%) с экссудативной формой 
синусита, санация ОНП производилась с ис-
пользованием синус-катетера ЯМИК. И всего у 
7 больных (9,7%) с изолированным гнойным 
гайморитом была произведена пункция верх-
нечелюстной пазухи. 

Эффективность применявшихся методов 
санации ОНП оценивалась по динамике выра-
женности клинических проявлений ОБРС. 
Стихание воспалительных изменений слизи-
стой оболочки носа у пациентов с катаральной 
формой синусита происходило в среднем на 
1,4±0,2 дня быстрее. У пациентов с гнойной 
формой синусита, лечившихся пункционным 
методом и с использованием синус-катетера 
ЯМИК, сроки ликвидации гнойного отделяе-
мого из пазух были практически идентичными 
и различия между ними не достигали стати-
стически значимых величин (p>0,05). В случа-
ях изолированного гнойного верхнечелюстно-
го синусита предпочтение отдавалось пункци-
онному методу, при сочетанном гнойном ри-
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носинусите более эффективным было исполь-
зование синус-катетера. 

Таким образом, комплексная оценка важ-
нейших диагностических критериев риносину-
сита с высокой достоверностью позволяет под-

твердить его бактериальную природу, что дает 
основания для назначения АБТ. Выбор метода 
санации ОНП должен проводиться с учетом 
формы синусита, его распространенности и тех-
нической оснащенности ЛОР-кабинета. 
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Д.А. ЗИНЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ НПВС В ЛОР-СТАЦИОНАРЕ:  
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Актуальность. Подавляющее большин-
ство «ургентных» больных ЛОР-стационара , 
составляют пациенты с синуитами, паратонзи-
лярным абсцессом и переломами костей носа. 

Всех их объединяет наличие разной сте-
пени выраженности болевого синдрома, кото-
рый является доминирующим среди остальных 
жалоб. Поэтому, первоочередной задачей про-
водимой лекарственной терапии является имен-
но борьба с болью. 

Цель. Оценка клинической эффективно-
сти и безопасности парентерального примене-
ния препарата ДЕНЕБОЛ в лечении пациентов с 
болевым синдромом в отоларингологии.  

Денебол (рофекоксиб) – нестероидный 
противовоспалительный препарат, высокоселек-
тивный (специфический) ингибитор фермента 
циклооксигеназы- 2(ЦОГ-2), который играет 
важную роль в формировании боли и воспале-
ния.  

Материалы и методы.  
За период с сентября 2005 по февраль 

2010 года с применением «Денебола» нами бы-
ло пролечено 205 больных с различной ЛОР-
патологией. Больные были разделены на 3 груп-
пы. Формирование групп исследуемых пациен-
тов было проведено следующим образом: в пер-
вую группу вошло 82 пациента с острым синуи-
том, во вторую – 58 больных с паратонзилляр-
ным абсцессом, в третью – 65 пациентов с пере-
ломом костей носа. Возраст больных был от 18 
до 64 лет, 135 пациентов – мужчины и 70 – 
женщины.  

Клинический диагноз ставили на основа-
нии интерпретации синдромов и признаков, 
принятых в клинической оториноларингологии. 

В обследование не были включены паци-
енты с повышенной чувствительностью к рофе-
коксибу и другим НПВС в анамнезе, больные 
бронхиальной астмой и сахарным диабетом, а 

также, лица, перенесшие инсульт или/и ин-
фаркт.  

Всем больным проводилось выполнение 
общего анализа крови и исследование функции 
печени до и после лечения. 

Пациентам всех групп Денебол (рофекок-
сиб) производства фирмы MILI Health Care, Ltd. 
(Великобритания) назначался в дозе 25 мг 1 раз 
в день внутримышечно в течение 5 дней. Кроме 
этого, больные получали соответствующее ле-
чение: пациенты 1-2 группы: антибиотики – ин-
гибиторозащищенные пенициллины в среднете-
рапевтической дозе, топические деконгестанты, 
муколитики. Пациентам второй группы в день 
поступления производилось вскрытие паратон-
зиллярного абсцесса под местной анестезией. 

В третьей группе, при переломах костей 
носа Денебол назначали так же – по 25 мг 1 раз 
в день внутримышечно, - однако его введение 
рассматривали как базовое. А хирургические 
манипуляции по коррекции наружного носа 
производили под прикрытием наркотических 
анальгетиков. Также, пациенты 3-й группы по-
лучали парентерально цефалоспорины ІІІ-го 
поколения, дегидратационные средства, гемо-
статики. 

Результаты. Контроль за динамикой ле-
чения осуществлялся на основании субъектив-
ных критериев (жалобы больных) и по данным 
осмотра (снижение отека мягких тканей ). 

Клиническая эффективность применения 
препарата «Денебол» при лечении пациентов с 
острым синуитом составила 92,3 % (выздоров-
ление и клиническое улучшение; средняя оцен-
ка эффективности составила 2,7 по 3-х бальной 
шкале), у пациентов с паратонзиллярным абс-
цессом эти показатели составили, соответствен-
но – 100 % и 2,73 балла.  

Среди пациентов с диагнозом: «перелом 
костей носа» клиническая эффективность при-
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менения препарата «Денебол» составила 87 % и 
2,3 балла. За период лечения во всех группах 
пациентов не было зафиксировано ни одного 
случая побочного действия препарата. 

Выводы. Денебол является эффективным 
и безопасным патогенетическим средством для 
купирования болевого синдрома в отоларинго-
логии. 

 
© Д.А. Зинченко, 2010  
 
 
 
 
 

 
Д.А. ЗИНЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВОСПАЛЕНИЯ В ЛОР-СТАЦИОНАРЕ 
 

Лечение воспалительных заболеваний 
ЛОР-органов может проводиться как амбула-
торно, так и в стационаре. При этом на долю 
последнего приходятся самые тяжелые формы 
заболевания.  

Основными показаниями к госпитализа-
ции являются: 

- тяжелое клиническое течение заболева-
ния 

- воспаление, развившееся на фоне тяже-
лой сопутствующей патологии. 

Тяжесть состояния пациента, и, как пра-
вило, безуспешность амбулаторного лечения 
требуют правильного подхода в выборе лечеб-
ной тактики на госпитальном этапе. Это в пер-
вую очередь касается выбора антибактериаль-
ного препарата. Предпочтение безусловно отда-
ется парентеральным лекарственным формам, 
как имеющим наибольшую биодоступность. 
Препарат должен хорошо проникать в ткани и 
плохо связываться с белками плазмы. Его пери-
од полувыведения после однократного введения 
должен быть достаточным для поддержания 
бактерицидной концентрации в крови и тканях в 
течение длительного времени (12-24 часа). А 
самое главное, он должен быть активным в от-
ношении возможных возбудителей инфекции.  

Наиболее распространенными ЛОР-
патогенами при острой патологии на сегодняш-
ний день принято считать  

- S. pneumoniae 20% - 35% 
- H. influenzae 6% - 26% 
- M. catarrhalis 0% - 24% 
- S. pyogenes 1-3 %; до 20 % у детей 
- S. aureus 0- 8 % 
- анаэробы 0 – 10% 
При хронизации процесса видовой состав 

микрофлоры значительно меняется: 
- коагулазоотрицательные стафилококки –

51% (24-80%) 
- Staphylococcus aureus 20% (9 – 33%), 

- S.pneumoniae – 4% (0 – 7%), 
- анаэробы - 3 % 
- грамотрицательные бактерии 
- грибы (Benninger M., Anon J., Mabry R., 

1997; Wald E.R. 1998). 
Изменение видового состав микрофлоры 

с переходом заболевания в хроническую форму 
ведет за собой изменения в эмпирической тера-
пии заболевания. Так, при остром воспалении 
препаратами выбора являются цефалоспорины 
II-III поколений, а при хроническом – приоритет 
принадлежит респираторным фторхинолонам и 
защищенным пенициллинам (парентерально).  

Одной из основных проблем антибиоти-
котерапии является возрастание количества воз-
будителей, резистентных к тем или иным анти-
бактериальным средствам. Это касается в пер-
вую очередь цефалоспоринов, которые в тече-
ние последних 20 лет прочно удерживают ве-
дущие позиции в антибиотикотерапии. 

Более 90% Staphylococcus aureus и 
Bacteroides fragilis, а также 30-60% граммнега-
тивных бактерий во всем мире продуцируют β-
лактамазы (Lee и соавт. 2001).  

Перспективными подходами к преодоле-
нию резистентности являются: 

- синтез новых соединений, относящихся 
к известным классам антибиотиков, например, 
новых, респираторных фторхинолонов (гатиф-
локсацин - Тебрис) 

- защита известных антибиотиков от раз-
рушения ферментами бактерий или от изгнания 
их из бактериальной клетки посредством мем-
бранных насосов: 

- ингибиторозащищенные пенициллины 
- ингибиторозащищенные цефалоспори-

ны, например, Сульбактомакс (цефтриак-
сон/сульбактам) 

- применение антибиотиков других групп 
- применение комбинаций антибиотиков 
- проведение целевой и узконаправленной 
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антибактериальной терапии (при идентифика-
ции возбудителя) 

- поиск принципиально новых классов ан-
тибактериальных препаратов. 

Исходя из вышесказанного, препаратами 
выбора для лечения воспаления в ЛОР-
стационаре являются защищенные цефалоспо-
рины и респираторные фторхинолоны. Эти пре-
параты имеют широкий антибактериальный 

спектр, обладают низкой токсичностью и высо-
кой комплаентностью. Ретроспективно рассмот-
рев истории болезни пациентов ( n > 350), кото-
рым в ходе лечения назначались 
СУЛЬБАКТОМАКС и ТЕБРИС мы убедились в 
их высокой клинической эффективности, что 
позволяет рекомендовать данные препараты для 
лечения тяжелых форм или осложнений ЛОР-
заболеваний в условиях стационара. 

 
© Д.А. Зинченко, 2010  
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ОСОБЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ МУКОВИСЦИДОЗА  
У ДЕТЕЙ АР КРЫМ 

 

Одной из актуальных проблем современ-
ной педиатрии является проблема лечения ост-
рых и снижения уровня хронических заболева-
ний верхних дыхательных путей, а так же про-
филактика их осложнений. Для детских отола-
рингологов актуальность данной проблемы пре-
допределяется и тем, что заболевания носа и 
околоносовых пазух и в настоящее время сохра-
няют лидерство в общей структуре патологии 
детского возраста. Тенденция к этому обуслов-
лена ростом числа вирусных заболеваний, пато-
логии, вызванной атипичной флорой, грибами и 
антибиотико-резистентными штаммами бакте-
рий. Негативным моментом является и частота 
иммунопатологических процессов, а так же рас-
пространенность генетически детерминирован-
ных заболеваний таких как муковисцидоз. 

Муковисцидоз является важной медико-
социальной проблемой, так как все еще считает-
ся детской болезнью. Это связано с низкой про-
должительностью жизни больных, медиана вы-
живаемости на настоящий момент составляет 
приблизительно 29 лет, ранней инвалидизацией, 
появлением атипичных форм, которые прояв-
ляются минимально выраженными симптомами, 
необходимостью постоянного проведения ле-
чебных мероприятий, диспансерного наблюде-
ния.  

В настоящее время в Украине массовый 
скрининг на муковисцидоз не проводится по 
ряду причин, поэтому диагностика муковисци-
доза, осуществляется, как правило, в группах 
«риска»: хронические бронхолегочные заболе-
вания, латентные формы риносинуситов, поли-

позные риносинуситы, синдром нарушенного 
кишечного всасывания неясного генеза; желтуха 
обструктивного типа у новорожденных с затяж-
ным течением; циррозы печени; сахарный диа-
бет; гастроэзофагеальный рефлюкс и другие 
стойкие изменения органов и систем.  

Возникновение большинства клинических 
проявлений муковисцидоза связано с продукци-
ей секрета повышенной вязкости и измененны-
ми физико–химическими свойствами: увеличе-
нием концентрации электролитов и белков при 
уменьшении водной фазы. Этот механизм лежит 
в основе двух секреторных аномалий – высокой 
концентрации электролитов (натрия, хлора) в 
потовой жидкости и выделении очень вязкого 
муцина всеми слизистыми железами организма. 
Затруднение же оттока вязкого секрета ведет к 
его застою с последующим расширением вы-
водных протоков желез, атрофией железистой 
ткани, прогрессирующим фиброзом. Изменения 
качества, количества и транспортабельности 
слизи в узких и сложных анатомических струк-
турах, особенно в так называемом остеомеа-
тальном комплексе передних и задних околоно-
совых пазух и приводит к развитию риносину-
ситов различных форм.  

Отоларингологами совместно с гастроэн-
терологами и генетиками КРУ «ДКБ» проведен 
анализ клинико-лабораторных показателей, 
результатов молекулярно – генетического ис-
следования у 35 детей из которых у 25 был 
подтвержден диагноз муковисцидоза. Из них 
старше 15 лет – 14 человек и младше – 11 че-
ловек. 
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Нами было установлено, что среди кли-
нических особенностей у детей, находящихся на 
учете в медико-генетическом центре в настоя-
щее время в 25% случаях (7 детей) имели место 
заболевания носа, околоносовых пазух (гной-
ные, полипозные формы), в 75% (19 детей) - 
поражение нижних дыхательных путей и в 100% 
(25 детей) - хроническая панкреатическая не-
достаточность, ведущая к постоянным энерге-
тическим потерям со стулом. У 12% (4 случая) 
больных манифестация заболевания начиналась 
с различных форм риносинуситов, у 5% (2 слу-
чая) – с гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезни. 

При молекулярно – генетическом иссле-
довании в 80% случаях отмечалось гетерозигот-
ное носительство дельта F 508 и 19 – 20% неиз-
вестная мутация. Это связано с тем, что в Ук-
раине проводится молекулярная диагностика 
только по 14 известным мутациям. 

Выводы: Муковисцидоз протекает с соче-
танным нарушением функции верхних и ниж-
них дыхательных путей, пищеварительной и 
гепатобилиарной системы. Риносинусит, в том 
числе и полипозная форма может являться од-
ним из проявлений системной патологии дыха-
тельных путей.  

В связи с этим, детским отоларингологам 
необходимо проводить дифференциальную ди-
агностику различных форм риносинусита реф-
рактерных к традиционной терапии с респира-
торной формой муковисцидоза. Обструкция ды-
хательных путей провоцирует прогрессирую-
щий патологический порочный круг инфекции и 
воспалительных реакций. Респираторные ос-
ложнения, вызывая обструкцию бронхолегочно-
го дерева, являются главной причиной ослож-
нений и летальности при муковисцидозе. С дан-
ной патологией за последние 10 лет в АР Крым 
умерло 30 детей. 
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О.М. ІВАНОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОРУШЕННЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ МІКРОСУДИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ 
НОСА ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

 

Слизова оболонка (СО) носової порожни-
ни безпосередньо контактує з навколишнім се-
редовищем та реагує на його зміни, виконуючи 
роль своєрідного форпосту організму. Зміни 
довкілля в результаті екологічних катастроф, 
якою була аварія на ЧАЕС, сприяють виникнен-
ню чи загостренню різних форм хронічних за-
пальних процесів у СО носа осіб, які зазнали 
впливу радіоактивного «чорнобильського» ае-
розолю. Невід'ємною складовою всіх форм хро-
нічного риніту (ХР), незалежно від його етіоло-
гії, є патологічні зміни мікросудин СО носа. По-
етапні перетворення компонентів мікроцирку-
ляторного русла та його редукція спричинюють 
недостатність трофіки СО, наступний прогре-
суючий склероз власної пластинки, зміну епіте-
ліально-сполучнотканинних взаємовідносин, 
трансформацію епітелію. Метою дослідження 
було порівняння морфологічних проявів регене-
раційних властивостей мікросудин СО носа 
хворих на ХР ліквідаторів наслідків аварії 
(ЛНА) на ЧАЕС та пацієнтів групи нозологічно-
го контролю (НК). 

Матеріал та методи. Загалом вивчено 39 
назальних біоптатів, отриманих від ЛНА на 
ЧАЕС, недужих на ХР, та 15 біоптатів від паціє-
нтів контрольної нозологічної групи (пересічні 
пацієнти з ХР). Застосовані оглядові гістологіч-
ні, селективні гістохімічні та електронномікрос-
копічні методики дослідження. Статистичний 
аналіз проведено з використанням критерію 
Ст’юдента.  

Результати та їх обговорення. Встановле-
но, що найхарактернішими змінами в структурі 
гемомікросудин СО носа пацієнтів-ліквідаторів 
були ущільнення цитоплазми ендотеліальних 
клітин та виразна мультиплікація їх базальних 
мембран. Мультиплікація в межах 3-7 шарів є 
нозологічно типовою, оскільки спостерігається 
в усіх пацієнтів на ХР. Однак, присутність бі-
льшої кількості шарів (8-13) базальної мембрани 
вдвічі частіше зустрічалась у хворих-ЛНА щодо 
групи НК (26% та 11% відповідно). Як відомо, 
мультиплікована базальна мембрана характерна 
для мікросудин пацієнтів старших вікових груп 
і тому може бути своєрідним показником біоло-
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гічного віку людини. У людей молодого та се-
реднього віку, до яких належали хворі обох груп 
на момент обстеження, описане явище вірогідно 
пов’язане з прискореною зміною генерації ендо-
теліальних клітин. На користь цього свідчать 
зафіксовані саме у хворих-НК мітози ендотеліо-
цитів, що свідчить про мобілізацію проліфера-
тивної спроможності клітин при пошкодженні, в 
той час як у пацієнтів-ліквідаторів така спромо-
жність імовірно вже вичерпана. Враховуючи 
значнішу вираженість описаних змін базальної 
мембрани у хворих-ЛНА, можна припустити їх 
більший біологічний вік.  

Мультиплікація базальної мембрани 
спричинена десквамацією некротизованих ендо-
теліоцитів. У пацієнтів обох груп зустрічались 
ущільнені або, навпаки, набухлі та вакуолізовані 
ендотеліоцити. При глибоких дистрофічних та 
некротичних змінах ендотеліоцитів відбувається 

їх десквамація з оголенням базальної мембрани, 
що частіше спостерігалось у хворих-ЛНА (52% 
щодо 40% у НК). Водночас укриття таких від-
критих базальних мембран адгезованими тром-
боцитами у пацієнтів ЛНА було достовірно 
(р<0,05) нижчим у порівнянні з НК (10% відно-
сно 38% у НК). Отже, у хворих-неліквідаторів 
майже всі дефекти ендотелію були репаровані 
шаром тромбоцитів, в той час як у ліквідаторів 
такі пошкодження судинної стінки частіше за-
лишалися відкритим. Це засвідчує вичерпання 
регенераційних потенцій ендотелію у хворих-
ЛНА.  

Висновок. Таким чином, у хворих на ХР 
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС в СО носа 
спостерігається почастішання удвічі (відносно 
нозологічного контролю) виразної мультипліка-
ції базальних мембран, а також порушення ре-
параційної регенерації ендотелію мікросудин. 

 
© О.М. Іванова, 2010 
 
 
 
 
 
 

Р.Д. КАРАЛ-ОГЛЫ, Ю.Р. КАРАЛ, Л.В. ТИХОМИРОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛОР-ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ВСПЫШКЕ ГРИППА В ОДЕССЕ 
(НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2009 г.) 

 

В ноябре-декабре 2009 г. отмечалась по-
вышенная заболеваемость гриппом среди насе-
ления г. Одессы. Известно, что ежегодные 
вспышки гриппа характеризуются различной 
частотой возникновения и тяжестью ЛОР-
осложнений. В этом году отмечено, что на фоне 
относительно благоприятного общего состояния 
больных были резко выражены поражения 
верхних дыхательных путей. В период с ноября 
по декабрь 2009 г. к нам обратилось свыше 202 
лиц с ЛОР-осложнениями после перенесенного 
гриппа (вирус АН1N1 Калифорния). В результа-
те клинического и рентгенологического обсле-
дований у 87 больных (78,4%) обнаружено со-
четанное поражение околоносовых пазух (геми-
синусит, полисинусит). Изолированный гаймо-
рит (фронтит или этмоидит) имел место у 24 
больных (21,6%), которые жаловались в основ-
ном на головную боль, ощущение заложенности 
полости носа, слизисто-гнойное отделяемое из 
нее. По срокам присоединения к гриппу синуси-

тов наши пациенты распределись следующим 
образом: на 6-7 день заболевания – у 88, на 8-12 
день заболевания – у 23. После гриппа у 59 па-
циентов развился острый катаральный фарингит 
и ларингит, у 9 – обострение хронического фа-
рингита и ларингита, у 7 – была лакунарная ан-
гина, которая у 1 осложнилась паратонзилляр-
ным абсцессом. Возникновение отита отмеча-
лось преимущественно на 5-6 день с момента 
заболевания гриппом. Из 16 обследованных у 12 
диагностирован острый секреторный отит, у 2 – 
обострение хронического гнойного среднего 
отита. У 2 больных обнаружен острый двусто-
ронний наружный диффузный отит. Таким об-
разом, приведенные нами наблюдения свиде-
тельствуют о том, что после гриппа ведущее 
место среди ЛОР-осложнений занимает патоло-
гия со стороны околоносовых пазух (риносину-
ситы – 54,9%). На втором месте – пациенты с 
заболеванием глотки и гортани (37,2%). На 
третьем месте – болезни ушей (7,9%). 

 
 © Р.Д. Карал-Оглы, Ю.Р. Карал, Л.В. Тихомирова, 2010 
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А.Ф. КАРАСЬ, С.П. ЧАЙКА, Ю.В. МІНІН, Т.І. КУЧЕРЕНКО, І.А. БЄЛЯКОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИВЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ ЛДГ, СДГ ТА АТФ-АЗИ В ЕПІТЕЛІОЦИТАХ 
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ НИЖНІХ НОСОВИХ РАКОВИН ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 

ГІПЕРТРОФІЧНИЙ РИНІТ 
 

З метою оцінки функціонального стану 
слизової оболонки порожнини носа хворих на 
хронічний гіпертрофічний риніт (ХГР) було 
проведено цитохімічне дослідження активності 
ферментів ЛДГ, СДГ та АТФ-ази епітеліоцитів 
слизової оболонки носових раковин, вилученої в 
момент хірургічного втручання. Для досліджен-
ня використовувались мазки–відбитки з цих 
фрагментів (біоптатів). 

Вивчення активності і локалізації СДГ 
проводили за методом Берстона (1965), ЛДГ 
визначали за методом Ліллі (1969), АТФ-ази за 
методом Вахштейна і Мейзеля (Wachstein, 
Meisele, 1953).  

Група обстежених складалась з 35 хворих 
віком від 15 до 52 років, давністю захворювання 
на ХГР від півроку до 12 років. Виявлення та 
оцінка результатів цитохімічної реакції базува-
лись на ефекті вибіркового фарбування структу-
рних елементів клітин в мазках-відбитках та на 
випадінні забарвленого нерозчинного продукту 
реакції і визначалась за якісним критерієм. Піс-
ля з’єднання з первинним продуктом фермента-
тивної реакції акцептор (в даному випадку солі 
тетразолія, або сульфід свинцю) створював не-
розчинний, забарвлений осад, який є маркером 
місця дії специфічного ферменту. 

Аналіз результатів досліджень показав, 
що активність ЛДГ в цитоплазмі епітеліоцитів 
переважної більшості (70 %) зразків коливалась 
в межах високої. В найбільшому ступені цито-
хімічна реакція проходила саме в епітеліальних 
клітинах і була максимальною в тих випадках, 
коли ці клітини в повній мірі зберігали свою 
морфологічну характеристику. Колір нерозчин-
ного осаду варіював від темно-синього до си-
нього або фіолетового в залежності від ступеня 
активності СДГ і ЛДГ. Висока активність ЛДГ 
спостерігалась як в поодиноких епітеліальних 
клітинах, так і в великих пластах таких клітин. 

Активність СДГ у всіх хворих була різно-
го ступеня низькою і практично ні в кого з них 
не досягала рівня, який би відповідав показни-
кам активності ЛДГ. 

Характерно, що рівень АТФ-ази в епітелі-
альних клітинах переважної більшості мазків-
відбитків ( 80 % ), був ще нижчим, в порівнянні 
з активністю СДГ, аж до повної відсутності реа-
кції. 

Таким чином, цитохімічні дослідження 
епітеліоцитів біоптатів слизової оболонки ниж-
ніх носових раковин по виявленню активності 
ферментів, що відповідають за енергозабезпе-
чення, показало, що при наявності ХГР різного 
терміну давності спостерігається висока актив-
ність ЛДГ, суттєво нижча активність СДГ та 
вкрай низька - АТФ-ази. 

Дані результати є наслідком того, що роз-
виток ХГР супроводжується суттєвим зростан-
ням в епітеліоцитах процесів анаеробного гліко-
лізу на фоні значного зниження аеробного окис-
лення в циклі Кребса, саме тому, що СДГ нале-
жить до сукцинатдегідрогеназної системи міто-
хондріальних ферментів та є першим ключовим 
ферментом циклу Кребса; ЛДГ діє на останньо-
му етапі гліколізу, що проходить в анаеробних 
умовах. 

Стосовно вкрай низького рівня АТФ-ази 
можна говорити, що це пов’язано з вираженим 
порушенням стану енергетичних процесів, так 
як АТФ-аза гідролізує багаті енергією фосфатні 
зв’язки з виділенням енергії та відігріє важливу 
роль в транспортних процесах, а саме в іонному 
транспорті.  

Це співпадає з даними, отриманими при 
цитохімічному вивченні носового секрету у 
хворих з алергічною формою поліпозного рино-
синуситу [Калинкин В.П., Калинкина Н.А., 
2004], і підтверджує подібність протікання ене-
ргетичних процесів в клітинах носової порож-
нини при різних типах ринологічних захворю-
вань.  

Разом з тим, отримані результати дозво-
ляють достовірно говорити про те, що у хворих 
на ХГР спостерігається погіршення функціона-
льного стану епітеліоцитів і зниження їх мож-
ливостей по забезпеченню захисних механізмів 
слизової оболонки носа. 

 
© А.Ф. Карась, С.П. Чайка, Ю.В. Мінін, Т.І. Кучеренко, І.А. Бєлякова, 2010  
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С.А. КАРПИЩЕНКО, В.Е. ПАВЛОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ  
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ 

 
В настоящее время для диагностики и ле-

чения заболеваний гортани широко использу-
ются эндоскопические методы. Комфортность 
осуществления прямой опорной ларингоскопии 
и микрохирургических вмешательств в области 
гортани обеспечивается общей анестезией в со-
четании с миорелаксацией. Наибольшие труд-
ности выполнения анестезиологического посо-
бия возникают при эндоскопических вмеша-
тельствах по поводу стенозов гортани и верхних 
отделах трахеи. В этих случаях существует по-
вышенный риск баротравмы легких и наруше-
ния дыхательной функции при использовании 
струйных методов вентиляции. Однако отсутст-
вуют четкие рекомендации по выбору парамет-
ров струйной искусственной вентиляции при 
стенозах гортани. Все вышеперечисленные про-
блемы создают препятствия для выполнения 
эндоскопических хирургических вмешательств 
в гортани в условиях общей анестезии и обеспе-
чения должного уровня безопасности больного.  

Цель и задачи исследования заключались 
в изучении возможности применения высоко-
частотной струйной вентиляции легких 
(ВЧСВЛ) при хирургическом эндоскопическом 
лечении стенозов гортани. 

Клиническому использованию ВЧСВЛ 
предшествовали технические эксперименты со 
стенозом дыхательных путей (ДП) на модели 
легких. Проведен анализ анестезиологического 
обеспечения с ВЧСВЛ у 40 больных со стеноза-
ми гортани по причине опухолевых образований 
(полипы, папилломы, рак), повреждения воз-
вратного гортанного нерва (паралич голосовых 
складок), склеромы, развития рубца после про-
дленной интубации. 32 пациента находились в 
стадии клинической компенсации, 8 в стадии 
субкомпенсации. Всем больным проводили 

прямую опорную микроларингоскопию с помо-
щью стандартного оборудования и эндовидео-
системы в условиях общей анестезии, миоре-
лаксации и ВЧСВЛ. Во время операции оцени-
вали основные показатели гемодинамики (АД, 
ЧСС, ЭКГ) и адекватности газообмена (SpO2, 
pO2, pCO2). Через инжекционный канал высо-
кочастотного респиратора “Monsoon” оценивали 
внутрилегочное давление в фазу выдоха. 

На всех этапах операции регистрировали 
стабильные показатели гемодинамики, пульсок-
симетрии и газового состава крови. Внутритра-
хеальное давление (Ртр) в ходе операции оста-
валось в пределах безопасных значений (до 15 
см. вод. ст.). Отмечено несколько эпизодов по-
вышение Ртр свыше 20 см. вод. ст. на этапах 
установки ларингоскопа (11), во время нахож-
дения хирургического инструментария в про-
свете гортани (8), при недостаточной миорелак-
сации (3), после удаления ларингоскопа и запа-
дения языка (14). При этом ВЧСВЛ прекращали 
на период 10 - 60 сек до устранения причины 
или снижали рабочее давление респиратора. 

Наиболее опасными этапами оперативно-
го вмешательства в отношении возможной ба-
ротравмы легких были установка и удаление 
ларингоскопа, а также манипулирование в про-
свете ДП. У всех пациентов в послеоперацион-
ном периоде отмечали клиническое улучшение 
дыхания. 

Выводы. У пациентов со стенозами гор-
тани в стадии компенсации и субкомпенсации 
возможно безопасное проведение ВЧСВЛ при 
должном контроле этапов оперативного вмеша-
тельства. Измерение внутритрахеального давле-
ния в процессе проведения ВЧСВЛ и изменение 
параметров вентиляции позволяет максимально 
снизить риск баротравмы ДП и легких. 

 
© С.А. Карпищенко, В.Е. Павлов, 2010  
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(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

НАШ ОПЫТ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РИНОХИРУРГИИ 
 

В клинике оториноларингологии 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова функциональ-
ная эндоскопическая хирургия околоносовых 

пазух, уже в течение 10 лет активно использует-
ся для лечения пациентов с ринологической па-
тологией. 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 99

Для более полного представления о ха-
рактере патологического процесса и особенно-
стях строения внутриносовых структур мы 
предпочитаем данные трехмерной КТ. 

За период с 2005 по 2009 год в клинике 
оториноларингологии СПбГМУ эндоназальным 
эндоскопическим подходом было проопериро-
вано 314 больных, из них 140 мужчин (44,5%) и 
174 женщины (55,5%) в возрасте от 16 до 79 лет. 
В условиях местной анестезии было выполнено 
184 (58,6%) операции, у 130 (41,4%) пациентов 
мы использовали наркоз. 

В общей структуре эндоскопических опе-
ративных вмешательств можно выделить: 79 
(25,2%) эндоскопических полипоэтмоидотомий 
с гайморотомией, 51 (16,2%) эндоскопическую 
полипоэтмоидотомию, 48 (15,3%) эндоскопиче-
ских вскрытий правой верхнечелюстной пазухи, 
левой – 28 (9,0%), 25 (8,1%) гаймороэтмоидото-
мий, 20 (19,8%) двусторонних гайморотомий, 17 
(5,4%) эндоскопических этмоидотомий, 11 
(3,6%) пансинусотомий, 6 (1,9%) фронтотомий, 
12 (3,8%) – сфенотомий, 3 (0,9%) гайморотомии 
с экстрацией зуба, 20 (6,36%) эндоскопических 
вскрытий околоносовых пазух в сочетании с 
септум-операцией. Доступ через средний носо-
вой ход применялся в 251 (79,9%), через ниж-
ний в 63 (20,1%) случаях. 

В ходе хирургических вмешательств мы 
сталкивались с различными вариантами анато-
мических особенностей, которые вносили кор-
рективы в ход операции. Из них: резекция сред-
ней носовой раковины в случаях conchae 
bullosae и костной гипертрофии проводилась в 
9% и 2% соответственно. Четверти пациентам 
для лучшего обзора мы выполняли медиализа-
цию нормальной средней носовой раковины.  

Гипертрофия крючковидного отростка 
наблюдалась у 10% прооперированных пациен-
тов, резекция нормального крючковидного от-

ростка, при доступе через средний носовой ход, 
была проведена в 85% случаев. В 5% крючко-
видный отросток был не выражен или неразвит. 

У 6 пациентов мы столкнулись с оссифи-
цированным средним носовым ходом, затруд-
няющим обнаружение соустья и вхождение в 
полость пазухи. 

Чрезмерное интраоперационное кровоте-
чение негативно повлияло на ход и результаты 
хирургического лечения в 12% случаев. 

Так же имели место 4 случайных интрао-
перационных проникновения в глазницу без 
снижения остроты зрения и одно плановое 
вскрытие полости глазницы, в случае удаления 
мукоцеле. В 20% случаев после дренирования 
околоносовых пазух, пациенты активно отмеча-
ли улучшение зрения.  

У 20 пациентов одномоментно с эндоско-
пическим вмешательством производилась сеп-
тум-операция, в 4 случаях для обеспечения дос-
тупа при FESS и 16 вмешательств были допол-
нены септум-операцией.  

В 80% при полипозном процессе обна-
руживалось гнойное отделяемое, в 20% поли-
поз сопровождался грибковыми массами. Ре-
зекция полипозно-измененной раковины ре-
жущей петлей проводилась в 25% случаев, в 
10% случаев мы использовали петлю радиочас-
тотного ножа. 

Из 12 сфенотомий слизисто-гнойное от-
деляемое было выявлено в 2 случаях, кистозное 
содержимое в одном, грибковые массы имели 
место в 3 случаях, полип основной пазухи выяв-
лен в 1 у одного пациента. В 5 случаях содер-
жимого в клиновидных пазухах обнаружено не 
было, хотя на КТ имелись изменения. 

В значительной степени эффективность и 
результативность эндоскопических вмеша-
тельств зависит от подготовленности и опыта 
ринохирурга. 

 
© С.А. Карпищенко, А.Э. Шахназаров, Я.Г. Беляева, О.И. Долгов, 2010  
 
 
 
 
 

В.В. КИЗИМ, С.К. БОЕНКО, Е.А. ЮРЕНКО, Н.Н. ГОРБОКОНЬ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ  
ПРИ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОМ РЕФЛЮКСЕ 

 

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ) характеризуется определенным симпто-
мокомплексом и изменениями в тканях пищево-
да. Основной симптом ГЭРБ - изжога - встреча-
ется у 40-60% взрослого населения. Гастроэзо-

фагальный рефлюкс, который перемещается 
проксимально, проникая через верхний пище-
водный сфинктер в гортаноглотку, называется 
ларингофарингеальным рефлюксом (ЛФР). Этот 
термин был принят Американской академией 
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отоларингологии - хирургии головы и шеи в 
2002 г. Около 35% людей, средний возраст ко-
торых составляет 60 лет, имеют хотя бы один из 
симптомов ЛФР. (И.Садиков, А.Лопатин). Вне-
пищеводные проявления ГЭРБ и ЛФР в ларин-
гологической практике могут быть представле-
ны различными патологическими состояниями: 
хроническим гиперпластическим ларингитом, 
гранулемами, доброкачественными новообразо-
ваниями гортани.  

Целью нашего исследования явилось 
изучение морфологических проявлений ГЭРБ и 
ЛФР в ларингологической практике, а так же 
совершенствование схемы комплексной тера-
пии.  

Материалы и методы. В 2006-2009 гг. в 
ЛОР-клинике ИНВХ мы наблюдали 172 пациен-
та с воспалительными заболеваниями и новооб-
разованиями гортани на фоне ГЭРБ и ЛФР. 
Женщин было - 37 (21,5%), мужчин -135 
(78,5%). Возраст больных варьировал от 21 до 
74 лет, в среднем составляя 42 года. Всем боль-
ным проводилось стандартное исследование 
ЛОР органов, непрямая и - по показаниям - пря-
мая ларингоскопия, фиброларинго-гастро-
дуодено-эзофагоскопия. Учитывались клиниче-
ские проявления ГЭРБ и ЛФР, а также характер 
и локализация патологических проявлений в 
гортани, проводилось морфологическое иссле-
дование операционного материала. 

Результаты и их обсуждение. Клиниче-
ские проявления ГЭРБ и ЛФР характеризова-
лись следующими жалобами: постоянный ка-
шель отмечался у 84 пациентов (48,9%), дисфа-
гия – у 56 (32,2%), дисфония различной степени 
выраженности – у 119 (69,4%).  

При ларингоскопии гиперемия и отек 
слизистой оболочки межчерпаловидного про-
странства обнаружены у 83 (48,0%) больных, 
стойкая гиперемия слизистой оболочки склад-
кового отдела – у 41 (23,8%), полипозное изме-
нение голосовых складок (ларингит Рейнке) – у 

17 (9,7%), лейкоплакия – у 14 (8,0%), лейкоке-
ратоз – у 9 (5,5%), пахидермии – у 8 (5%). Гра-
нулемы были диагностированы у 26 (15,4%) 
больных, они локализовались в задних отделах 
гортани, преимущественно в области голосовых 
отростков черпаловидных хрящей. Двусторон-
няя локализация гранулем была установлена у 
2-х пациентов (7,7%), односторонняя – у 24 
(92,3%), преимущественно слева – 19 (73,9%). 
Наличие гиперплазии слизистой оболочки, лей-
коплакий, лейкокератоза и гранулем гортани 
служило основанием для эндоларингеального 
удаления новообразований у 45 пациентов. В 
послеоперационном периоде больным назнача-
лись прокинетики, ингибиторы протонной пом-
пы, антацидные препараты. Назначались анти-
биотики группы макролидов (клацид), антигис-
таминные препараты. 

При патогистолическом исследовании 
операционного материала были получены сле-
дующие заключения: хроническое воспаление с 
различной степенью дисплазии многослойного 
плоского эпителия было у 16 (35,5%) больных 
(лёгкой степни – 9 (20,0%); умеренной – 5 
(11,1%); тяжёлой – 2 (4,4%). Выраженный кера-
тоз эпителия был выявлен у 7 пациентов 
(15,6%), из них с акантозом – 3. Кроме того, бы-
ли диагностированы: ангиофиброзные полипы – 
у 11(24,4%) оперированных; «грануляционные 
полипы» - 7 (15,6%); плоскоклеточная папилло-
ма – 4 (8,9%). 

Выводы.  
Патоморфологические проявления ЛФР 

в гортани являются весьма разнообразными и 
чаще всего представлены хроническим воспа-
лением и ангиофиброзными полипами. Пато-
логическим изменениям чаще подвержена ле-
вая половина гортани. Хирургическое лечение 
больных с неопластическими проявлениями 
ЛФР в гортани должно сопровождаться устра-
нением причинного фактора – патологическо-
го рефлюкса. 

 
© В.В. Кизим, С.К. Боенко, Е.А. Юренко, Н.Н. Горбоконь, 2010  
 
 
 
 
 

А.С. КИСЕЛЕВ, И.В. ТКАЧУК (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)  

К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ БОКОВЫХ КИСТ 
 

Боковые кисты шеи (БК) являются срав-
нительно редкими аномалиями эмбрионального 
периода, составляющие 5% всех новообразова-
ний лица и челюстей (Ивасенко П.И., 1999). Они 

представляют собой бранхиогенные образова-
ния шеи и лица – (от греч. – branchia жабры), 
возникающие при нарушении эмбрионального 
формирования органов головы и шеи из остат-
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ков нередуцированного бранхиогенного аппара-
та. К бранхиогенному аппарату относятся жа-
берные дуги, карманы и щели зародыша, обра-
зующиеся в начальном отделе передней кишки. 
Каждое из этих образований служит основой 
для развития определенных структур лица и по-
лости рта. Так самой крупной жаберной дугой 
является первая (мандибулярная) дуга, из кото-
рой развиваются верхняя и нижняя челюсти. 
Что же касается жаберных карманов и их произ-
водных, то из первой их пары возникают по-
лость среднего уха и слуховой трубы. Из второй 
пары жаберных карманов образуются небные 
миндалины, из третьей и четвертой пары – за-
кладываются околощитовидные железы и ти-
мус. При незаращении жаберной щели образу-
ется жаберный свищ. Если он замкнут с двух 
сторон, то возникает киста. 

 БК развиваются и клинически проявля-
ются чаще всего в юношеском возрасте, после 
наступления половой зрелости и, как исключе-
ние, могут наблюдаться в зрелом и пожилом 
возрасте.  

 Локализация БК достаточно типична. 
Они располагаются по внутреннему краю кива-
тельной мышцы, чаще всего в средней ее трети. 
Отсюда другое их название – боковые кисты 
шеи. В отличие от боковых кист шеи срединные 
кисты локализуются над или под подъязычной 
костью. Для БК характерным является медлен-
ный рост в течение довольно продолжительного 
времени. Наиболее часто промежуток времени 
от первых симптомов до обращения к врачу со-
ставляет от 6 месяцев до 3 лет. 

 Мы имели возможность наблюдать двух 
больных с БК шеи в возрасте от 18 до 47 лет, 
при длительности клинического проявления не 
превышающего ½ года.  При объективном об-
следовании БК шеи, не осложненные воспали-

тельным процессом, во время которого они бы-
стро увеличиваются в размере, имеют круглую 
или овальную форму с четкими границами. Ко-
жа над кистой не изменена, пальпация безбо-
лезненная. При пальпации определяется флюк-
туирующее образование туго-эластической кон-
систенции. Располагаясь в области четвертой 
фасции шеи, БК часто находятся в интимной 
связи с сосудисто-нервным пучком шеи, что 
является их характерной и важнейшей клиниче-
ской особенностью. При нагноении и при само-
стоятельном вскрытии образуются незаживаю-
щие свищи с серозно-слизистым отделяемым. 
При инфицировании отделяемое из свища ста-
новится гнойным, кожа вокруг мацерируется. 
При длительном существовании БК возможна ее 
малигнизация. 

 Распознавание БК не всегда просто. Их 
необходимо дифференцировать с лимфадени-
том, метастазами в лимфатические узлы шеи, 
лимфосаркомой, опухолями каротидной, щито-
видной и паращитовидной желенз, тератомой 
шеи, аневризмами сосудов и т.п. (БМЭ). Пунк-
ция БК позволяет установить диагноз путем ис-
следования содержимого. Характерным для БК 
является наличие эпителиальных клеток в пунк-
тате. В настоящее время диагностику БК без 
ультразвукового и современного лучевого ис-
следования трудно представить. Уже при ульт-
развуковой диагностике выявляется однородное 
образование пониженной плотности с четкими 
контурами, что особенно демонстративно на 
МРТ-граммах. Во всех этих исследованиях ус-
танавливается взаимоотношение БК с сосуди-
сто-нервным пучком шеи.  

 Лечение БК хирургическое, при этом, 
требуется особую соблюдать осторожность при 
выделении кисты, интимно связанной с магист-
ральными сосудами шеи. 

 
© А.С. Киселев, И.В. Ткачук, 2010  
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В.Н. ВЕЛИЧКО, В.К. ДЕРЕПА (ВИННИЦА, УКРАИНА) 

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКЛЕРОМЫ В УКРАИНЕ 
 

По данным Украинского склеромного 
центра, расположенного на базе ЛОР-клиники 
областной больницы им. Н.И. Пирогова 
г.Винницы, и который продолжает функцио-
нировать с 1980 года, в 2009 году проходили 
лечение 68 больных склеромой, в т.ч 64 из 14 

областей Украины, 2 – из Автономной респуб-
лики Крым, 2 – из соседних стран. Наибольшее 
количество больных проходило лечение из Жи-
томирской (17,6 %), Винницкой (16,2 %) и 
Львовской (14,7 %) областей. Несколько мень-
ше больных лечилось из Хмельницкой (7,4 %), 
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Херсонской (7,4 %), Киевской (5,9 %) и Черни-
говской (5,9 %) областей. Единичные больные 
обращались из Донецкой, Луганской, Ровен-
ской, Полтавской (2,9 %), а также Тернополь-
ской и Черкасской (1,5 %) областей. 

Учитывая тенденции, выявленные во вре-
мя экспедиционных исследований Минскими 
микробиологами – А.П. Красильниковым, Н.Ю. 
Клявзуник, Н.А. Израителем и И.А. Крыловым 
(1966), Львовскими исследователями – Р.А. Ба-
риляком, К.Н. Кирилловой, Н.А. Сахелашвили 
(1966), а также Закарпатскими учеными – В.В. 
Петрецким и В.С. Петрус (1968), можно счи-
тать, что общее количество больных склеромой 
превышает количество больных, проходящих 
стационарное лечение в одном году не менее, 
чем в 3,2, 3,8 и 5,0 раз соответственно. 

Сравнивая данные А.П. Красильникова с 
соавт. (1966), количество склеромных больных, 
выявленных во время экспедиционных исследо-
ваний составляло 1576. Число больных склеро-
мой, которые проходили лечение в Минском 
медицинском институте согласно данных Г.Д. 
Коновальчикова и М.В. Мякинниковой в 1981 
году составило всего 343. Таким образом, со-
гласно данным Минских исследователей, за ука-
занный период соотношение уровней больных 
склеромой по данным экспедиционных иссле-
дований и количества больных, проходящих 
стационарное лечение составило 4,6, что нахо-
дится у верхнего предела вышеупомянутой тен-
денции и поэтому уровень заболеваемости прак-
тически не изменился.  

Согласно данным К.П. Дерепы, В.Н. Ве-

личко и В.К. Дерепы (1982), по данным Украин-
ского склеромного центра при активном выяв-
лении было зарегистрировано 2188 больных 
склеромой в предшествующие 1982 году деся-
тилетия, а в последние годы количество стацио-
нарных больных колеблется в пределах 114 – 68 
за год. Поэтому даже с учетом возможных коле-
баний указанной тенденции количество боль-
ных склеромой в Украине к настоящему време-
ни снизилось.  

Поэтому несколько неожиданно воспри-
нимаются данные из США, Франции о увели-
ченни количества наблюдений больных склеро-
мой, особенно с неблагоприятным ее течением в 
основном за лиц, эмигрирующих из других 
стран (Chan T.V., Spiegel J.H., 2007; de Pontual L. 
et al., 2008). За последние годы продолжается 
публикация сообщений о неблагоприятном те-
чении склеромы в Мали (Keita M. Et. Al., 2009), 
Чили (Munoz Saavedra D., Olavarria-Leiva C., 
2010), Китае (Zhong Q. et al., 2009), Польше 
(Szyfter W. Et al., 2009), Индии (Zafar U. Et al., 
2008), Марокко (Herrak L. et al., 2007), Саудов-
ской Арабии и Бахраине (Abalkhail A., et al., 
2007), Тунисе (Ben Gamra O. Et al., 2006), Бра-
зилии (Simons M.E. et al., 2006) и других странах 
мира. 

Таким образом, не смотря на уменьшение 
клинических наблюдений склеромы в Украине, 
следует помнить об этом тяжелом, вызывающем 
стойкие рубцовые стенозы дыхательных путей 
заболевании и продолжать поиск путей и спосо-
бов улучшения диагностики и лечения риноск-
леромы. 

 
© В.В. Кищук, К.П. Дерепа, В.И. Пеньковой, А.И. Барциховский, И.В. Дмитренко, В.Н. Величко,  
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ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ТРИБОЛЮМИНОМЕТРИИ ДЛЯ  
ИДЕНТИФИКАЦИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СКЛЕРОМНЫХ АНТИТЕЛ  

 

Согласно публикаций из США, Франции 
в настоящее время наблюдается тенденция к 
увеличеннию количества наблюдений больных 
склеромой (Chan T.V., Spiegel J.H., 2007; de 
Pontual L. et al., 2008), а также продолжается 
выявление случаев с неблагоприятным течением 
склеромы в ряде регионов мира: Чили, Мали, 
Китае, Польше, Индии, Марокко и др. (Munoz 
Saavedra D., Olavarria-Leiva C., 2010; Keita M. еt. 
аl., 2009; Zhong Q. et al., 2009; Szyfter W. еt al., 

2009; Zafar U. Et al., 2008; Herrak L. et al., 2007).  
Несмотря на наличие разнообразных ме-

тодов и препаратов для лечения склеромы, во-
прос о излечении этого заболевания все еще ос-
тается актуальным. Основной проблемой, угро-
жающей жизни, является борьба со стенозами 
дыхательных путей, формирующимися на месте 
рубцующихся инфильтратов. Удаление ин-
фильтратов на первых стадиях возникновения, 
как правило, не приводит к массивному рубце-
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ванию с формированием стойкого стеноза. По-
этому, одним из важных факторов профилакти-
ки стенозов есть ранняя диагностика склеромы, 
своевременное лечение до образования массив-
ного рубцевания и стенозирования. 

Сложностью ранней диагностики склеро-
мы являются затруднения в широком выполне-
нии наиболее информативной реакции реакция 
связывания комплемента со специфическим 
склеромным антигеном (реакция Борде-Жангу), 
вследствие прекращения производства склером-
ного антигена Минским предприятием по произ-
водству бактерийных препаратов, его большого 
расхода в стандартной реакции, а также относи-
тельная длительность постановки реакции с при-
менением нестойких реактивов (эритроциты ба-
рана). Другие методы верификации склеромы 
менее информативны. По данным Украинского 
склеромного центра (г. Винница) на протяжении 
предшествующих лет гистологически удалось 
идентифицировать склерому в 57,6 % наблю-
дений, бактериологически – в 40,9 %.  

Таким образом, решение указанной проб-
лемы возможно путем применения более совре-
менных, быстрых, экономных методик иденти-
фикации иммунологических реакций (С.В. Зай-

ков, 1995). Поэтому мы изучили информатив-
ность триболюминометрии (ТЛМ) для верифи-
кации склеромы у 62 больных склеромой. Среди 
них 18 больных были с преимущественно ин-
фильтративной формой склеромы (29,0%), 23 
больных – с преимущественно атрофической 
(37,1%) и 20 – с рубцовой (32,3%). Среди боль-
ных с преимущественно инфильтративной фор-
мой склеромы положительная реакция ТЛМ вы-
явлена у 14 больных (77,8 %), при преимущест-
венно атрофической форме – у 16 (69,6 %), при 
преимущественно рубцовой форме – у 12 боль-
ных (57,1 %). Естественно, что структура общей 
выборки влияет на суммарную информатив-
ность метода. Так, при преобладании в выборке 
больных с инфильтративной формой склеромы 
информативность метода может повышаться до 
77,8 %, а при преобладании рубцовой формы – 
понижаться до 57,1 %. 

Результаты реакции ТМЛ коррелировали 
с результатами реакции ингибиции миграции 
лейкоцитов в капилляре (r=0,67, P<0,02), что 
свидетельствует о достаточной достоверности 
методики и целесообразности применения ме-
тода триболюминометрии для верификации 
склеромы. 
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В.А. КОВАЛЕНКО, В.В. БАБЕНКО (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ВОЗВРАТНОГО НЕРВА –  
ВЗГЛЯД ПРАКТИЧЕСКОГО ВРАЧА 

 

Нейрогенные параличи гортани – двига-
тельные нарушения мышц гортани, обусловлен-
ные поражениями иннервации. Напомним, что 
гортань иннервируется и получает все виды 
нервной регуляции (двигательная, чувствитель-
ная, вегетативная) из ветвей блуждающего нер-
ва (десятая пара черепно-мозговых нервов).  

На базе фониатрического кабинета Лу-
ганской областной консультативной поликли-
ники с 2007 г. по настоящее время наблюдались 
148 человек. Из них с односторонними парали-
чами 94 человека (мужчины 30, женщины 64), с 
двусторонними, с различной степенью выра-
женности дыхательной недостаточности – 54 
(47 женщины, 7 мужчины). 

Распределение по этиологическому фак-
тору: 

Послеоперационные параличи: 
Операции на щитовидной железе – 99 че-

ловек (68 %) из них 96 женщин и 3 мужчины. 
Удаление паращитовидных желез – 1 че-

ловек. 
Операции на сосудах шеи – 1 человек. 
Операции на грудной части аорты – 2 че-

ловека. 
Операции на шейном отделе позвоночни-

ка – 2 человека. 
Новообразования: 
Гортань 11 человек (7,43 %, все мужчи-

ны) 
Легкое – 3 человека. 
Пищевод – 2 человека. 
Прочие этиологические факторы: мета-

стазы в грудную клетку, туберкулез легкого, 
постинфекционные, постинтубационные, пато-
логия грудного отдела аорты, травмы гортани – 
16 человек. Невыясненной этиологии – 4 чело-
века. 
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Все пациенты, имеющие специфическую 
этиологию поражения возвратного нерва, на-
правлены и пролечены в профильных медучре-
ждениях. Нами пролечено 109 человек, из них 
98 человек – поражение гортани после операции 
на щитовидной железе (52 человека – односто-
роннее поражение, 46 человек – двустороннее). 
Средний срок терапии – 6 месяцев. 

Степень тяжести при нейрогенных пара-
личах гортани в основном связана со степенью 
выраженности стеноза гортани и дыхательной 
недостаточности, что характерно для двусто-
ронних поражений. При односторонних парали-
чах жалобы и степень тяжести связана с нару-
шением фонаторной функции, парастезиями 
глотки при практическом отсутствии дыхатель-
ных расстройств.  

Нами разработана и успешно применяется 
двухэтапная схема противоневротической тера-
пии. Первый этап (совпадает с острым периодом) 
– противоотечная терапия, лимфодренажная, про-

тивовоспалительная, антихолиэстеразные препа-
раты, седативная терапия. Большое значение име-
ет соответствующая психокоррекция, нормализа-
ция гормонального фона. Одновренно элементы 
фонопедии: дыхательная фонопедия, упражнения 
для шеи. Второй этап – средние сроки, 1 – 1,5 ме-
сяца. Длительный прием, до 40 дней, таблетиро-
ванные антихолинэстеразные препараты, биоген-
ные стимуляторы. На втором этапе активно ис-
пользуем метод речевой фонопедии и другие фо-
нопедические методики, позволяющие оптимизи-
ровать согласованность работы голосообразова-
ния, дыхания и артикуляции. Практически у всех 
лиц с односторонними параличами гортани голос 
восстановился до социально компенсированного 
уровня. Среди группы с двусторонними парали-
чами – 2 случая восстановления подвижности од-
ной складки. Лица с тяжелой степенью дыхатель-
ных расстройств направлены на оперативное ле-
чение после 6 месяцев консервативной терапии (6 
человек). 
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Н.П. КОВАЛИК, А.П. КОВАЛИК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЛАРИНГОДІАФАНОСКОПІЯ, ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПАТОЛОГІЇ ГОРТАНІ 

 

З появою потужних джерел світла, таких 
як система освітлення операційних ларингоско-
пів і мікроскопів, ми згадали такий простий і 
вже майже залишений спосіб дослідження біля-
носових пазух, як діафаноскопія і застосували 
його для дослідження гортані. Джерело світла – 
світлопровід від ларингоскопу підводили до ко-
нічної зв’язки. Світло через відносно тонкий 
шар м’яких тканин проникає в просвіт нижнього 
відділу гортані. Підсвічену таким чином гортань 
можна оглянути з допомогою гортанного дзер-
кала (непряма ларингодіафаноскопія). Дослі-
дження проводимо в затемненій кімнаті. Дзер-
кало вводимо як і при звичайній непрямій ла-
рингоскопії в ротоглотку і шукаємо просвіт під-
свіченої гортані без рефлектора і допоміжного 
джерела світла. З допомогою діафаноскопії мо-
жна отримати цінну додаткову інформацію. 

Світло, пройшовши через м’які тканини 
набуває червоного кольору. Голосова щілина 
світиться досить яскравим червоним світлом. 
Дещо темнішими виглядають голосові складки, 
краї їх чітко контуруються. Інтенсивність сві-

тіння в міру віддалення від краю голосової 
складки назовні зменшується. Досить чітко кон-
туруються вестибулярні складки. Цю картину 
можна розгледіти і під мікроскопом під невели-
ким збільшенням (непряма мікроларингодіафа-
носкопія).  

Пряму мікроларингодіафаноскопію ми 
проводили хворим з гіперпластичними (співо-
чими) вузликами і поліпозно-набряковому ла-
рингіті. З допомогою діафаноскопії ми вирішу-
вали питання щодо тактики подальшого ліку-
вання ”співочих” вузликів (видалення або кон-
сервативне фонопедичне лікування). При гіпер-
пластичних вузликах діафаноскопія сприяє 
встановити внутрішню (внутрішньотканинну) 
межу патологічного процесу. При ларингодіа-
фаноскопії тінь гіперпластичного вузлика чітко 
контурується на фоні голосової щілини. При 
цьому можна чітко визначити контури утворен-
ня в товщі голосової складки, його поширення і 
спрогнозувати глибину післяопераційної ніші. 
Чіткість і контури цих меж мають диференцій-
но-діагностичне значення. 

 
© Н.П. Ковалик, А.П. Ковалик, 2010  
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А.П.КОВАЛИК, П.В. КОВАЛИК (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ПОДІЛ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ГРАНУЛЬОМ ГОРТАНІ ЗА ЗРІЛІСТЮ  
І СТУПЕНЕМ ПОШИРЕННЯ 

 

За даними літератури неспецифічні гра-
нульоми гортані за походженням поділяються 
на контактні, інтубаційні, післяопераційні і ідіо-
патичні (невідомої етіології). По локалізації - 
одно- і двобічні. Що ж стосується поділу грану-
льом за “зрілістю”, поширеністю, впливу їх на 
порушення функції гортані, то таких даних не-
ма. Ми вважаємо, що гранульоми можна розді-
лити на дві групи: зрілі і незрілі. Віднести гра-
нульому до тієї чи іншої групи можна на основі 
встановлення її “віку” і за даними ларингоско-
пії. “Вік” контактних гранульом визначається з 
часу появи перших ознак захворювання, не вра-
ховуючи скритого періоду їх розвитку. Оскільки 
не всі хворі однаково часто відмічають перші 
маловиражені симптоми захворювання, то наба-
гато легше визначити “вік” інтубаційної грану-
льоми, так як завжди можна встановити дату 
перенесеної інтубації (операції). На основі влас-
них досліджень за 57 хворими віком від 33 до 67 
років із неспецифічними гранульомами (в 39 – 
інтубаційна, 16 - контактна) ми виділили основ-
ні ознаки “зрілої” і “незрілої ” гранульоми. Із 39 
пацієнтів інтубаційною неспецифічною грану-

льомою ознаки незрілості виявлені у 28. “Вік” 
незрілих інтубаційних гранульом коливався в 
межах від 2 до 5 тижнів. “Зрілі ” гранульоми 
виявлені у 11 хворих, всі вони розвинулись піс-
ля 5 тижнів від перенесеної інтубації. Інтуба-
ційні гранульоми можуть досягати великих роз-
мірів і на відміну від контактних поширюватись 
в нижні відділи гортані. Від ступеня зрілості 
неспецифічної гранульоми гортані залежить 
вибір методу лікування, що в свою чергу впли-
ває на його ефективність. Для практичного ліка-
ря при виборі методу лікування і оцінки його 
результатів велике значення має визначення 
ступеня поширеності гранульоми і вплив її на 
порушення основних функцій гортані. Ми виді-
лили 4 ступені поширеності (величини) грану-
льоми гортані.  

Запропонований нами поділ неспецифіч-
них гранульом за зрілістю і за ступенем поши-
рення допоможе практичним лікарям більш чіт-
ко визначати покази до того чи іншого виду лі-
кування, а також співставляти його результати з 
аналогічними даними, отриманими іншими ав-
торами. 
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Д.Н. КОКОРКИН (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ПАТОЛОГИЯ НОСА, ГЛОТКИ И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ  
У ДЕТЕЙ С ЭПИТИМПАНИТАМИ 

 

Актуальность. В последнее время, в за-
рубежной литературе появилось словосочетание 
«nasal surgery preceding cholesteatoma», что оз-
начает носовая хирургия предупреждающая 
развитие холестеатомы. Koch U., Opitts H., 
Lasziig R. (1985) опубликовали работы по улуч-
шению вентиляционной функции слуховой тру-
бы у пациентов с хроническим средним отитом 
(ХСО). В перечень методик авторы вынесли 
риносептопластику, корригирующие операции 
на носовых раковинах. Санирующие операции в 
полости носа и околоносовых пазухах сущест-
венно облегчают клиническое течение ХСО. 
Важен опыт использования «предупреждающих 
операций» при наличии агрессивной детской 
холестеатомы (Tos M., 1998).  

Цель исследования: выделить наиболее 
значимую хирургическую патологию носа и 
околоносовых пазух в лечении детей с эпитим-
панитами  

Материалы и методы. Наблюдали и лечи-
ли 125 детей, преимущественно с холестеатомой 
(86,4%) в возрасте 5-14 лет. При первичном ос-
мотре больных особое внимание уделяли состоя-
нию носа и околоносовых пазух. Использовали 
компьютерную томографию с денситометрией. 
При выборе тактики лечения учитывали возраст 
больных, тяжесть проявлений ХСО, значимость 
патологии носа и пазух. В большинстве случаев 
использовали этапные вмешательства: рино-
операция, а вторым этапом, через 6 мес. – отохи-
рургия. Состояние уха сравнивали в ходе лечения. 
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Результаты исследований. Группа холе-
стеатомных отитов была наиболее объемной. 
Особое место занимает т.н. «передний эпитим-
панит» (18,4 %). Эту форму заболевания отли-
чает расположение перфорации - точечный де-
фект в передних отделах аттика. Заболевание 
протекает скрытно, признаки тугоухости отсут-
ствуют. На операционном поле всегда обнару-
живают распространенную холестеатому с об-
ширными разрушениями среднего уха. По на-
шему мнению эта форма заболевания является 
клиническим воплощением врожденной холе-
стеатомы, которая в своем развитии проходит 
этапы зарождения, латентного развития и мол-
ниеносного распространения в хорошо пневма-
тизированном сосцевидном отростке. Наиболее 
объемной оказалась группа больных с аттикаль-
ными (39,2%) и синусными (28,8%) ретракци-
онными холестеатомами. Очевидно, что в генезе 
ретракций четко прослеживается ринотубарный 
путь развития заболевания. Самой малочислен-
ной (13,6%) оказалась группа больных с гнойно-
деструктивной формой эпитимпанита 

 У младших детей наиболее часто обна-
руживали гиперплазию лимфоидного кольца 
глотки (68%), в 24 % случаев - в сочетании с 
острыми экссудативными синуситами. Для 

старших детей была характерной септум-
девиация в сочетании с вазомоторным ринитом 
(18,4%). Хронический гиперпластический сину-
сит выявлен в 10,9 % случаев. Выполнение эта-
па санации полости носа и околоносовых пазух 
совмещали с микрохирургической санацией ба-
рабанной полости: удалением грануляций, по-
липов, промыванием аттика растворами анти-
септиков, стероидов. К моменту выписки со-
стояние уха улучшилось у 53,5 % больных, в 
основном у пациентов с гнойно-
деструктивными отитами и ретракционной хо-
лестеатомой. Через 6 месяцев оставалось ста-
бильным состояние больных только с гнойно-
деструктивными эпитимпанитами и аттикаль-
ной ретракцией, во всех остальных случаях на-
ступил рецидив гноетечения. 

Заключение. Санация полости носа и 
околоносовых пазух наиболее существенно ска-
зывается на клиническом течении гнойно-
деструктивного эпитимпанита и позволяет дос-
тичь стойкой ремиссии в большинстве случаев. 
Выполнение риноопераций у больных с холе-
стеатомой лишь отчасти улучшает состояние 
больных с ретракцией, а в большинстве своем 
не препятствует рецидиву гноетечения через 6 
месяцев после операции. 

 
© Д.Н. Кокоркин, 2010  
 
 
 
 
 

Н.А. КОМАШКО, В.М. ВАНЧЕНКО (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ  
ГРОПРИНОЗИН ТА ДІБАЗОЛ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ  

СИНУСИТ ІЗ ВЕБ-ІНФЕКЦІЄЮ 
 

Сьогодні стає все більш доведеним та за-
гальновизнаним той факт, що запальні захворю-
вання приносових пазух пов’язані з імунологіч-
ною недостатністю загального і місцевого хара-
ктеру, що значною мірою визначає імунопато-
генез запальних захворювань верхніх дихальних 
шляхів Особливу увагу сьогодні заслуговує зро-
стання кількості захворювань, етіологічним 
чинником яких все частіше виступають віруси 
різного походження, і серед них особливо не-
безпечною вважається група вірусів герпесу, а 
саме вірус Епштейн-Барр (ВЕБ), який, як відо-
мо, сприяє розвитку імунодефіциту в організмі 
хворих. Відомо, що основними шляхами в подо-
ланні цих негативних механізмів є пряме засто-
сування, поряд із антибактеріальними, антивіру-
сних препаратів, створення підґрунтя для сти-

муляції антивірусного імунітету перш за все за 
рахунок збільшення ранніх та імунних інтерфе-
ронів, стимуляції факторів вродженого та спе-
цифічного імунітету: цитолітичної активності 
природних та Т-кілерів, а також фагоцитуюю-
чих клітин (Г.М. Драннік, 2006; А.Г. Волков и 
соавт., 2007). 

У пошуках засобів для патогенетичного 
лікування хронічних синуситів (ХС) із герпесві-
русною, а саме ВЕБ-інфекцією, ми звернули 
увагу на гропринозин – комплексний препарат 
із подвійною дією: противірусною та імуности-
мулюючою. Із метою підвищення ефективності 
терапії запальних захворювань, особливо при 
наявності вірусів, за рахунок активації факторів 
місцевого імунітету, було використано препарат 
дібазол (Д.І. Заболотний та співавт., 2002, 2005, 
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2007; О.Ф. Мельников и соавт., 2002, 2007; И.И. 
Сахарчук, 2007). Застосовували комплекс су-
часних методів імунології, який дозволив дати 
кількісну та функціональну оцінку впливу даних 
препаратів, а також тести in vitro, які допомогли 
виявити основні точки дії препаратів. 

Експериментальне дослідження in vitro 
були проведені на клітинах крові хворих на ХС 
із ВЕБ-інфекцією для визначення впливу різно-
манітних імуномодуляторів на експресію анти-
генів CD-2, 4, 16, 25, їх функціональних власти-
востей – активності природних цитотоксичних 
клітин, фагоцитозу, продукції в нестимульова-
ній клітинній культурі α- та γ-інтерферонів. 
Проведення такого набору експериментальних 
досліджень дозволило орієнтуватись у виборі 
препаратів для застосування в комплексній те-
рапії хворих на ХС із ВЕБ-інфекцією. Проте, 

значний клініко-імунологічний досвід тестуван-
ня препаратів in vitro, з наступним використан-
ням найбільш ефективних в умовах клініки, в 
тому числі і при запальних захворюваннях вер-
хніх дихальних шляхів, свідчить про доцільність 
такого підходу для орієнтації в призначенні 
імуномодулюючих засобів. Зважаючи на пози-
тивний вплив досліджених препаратів на екс-
пресію різних антигенів і на нормалізацію фун-
кцій імунокомпетентних клітин, а саме: актив-
ність Т-клітинної ланки імунітету та ПЦК, які 
значною мірою пригнічені у хворих на ХС із 
ВЕБ-інфекцією, проте відіграють важливу роль 
у противірусному імунітеті, нами для викорис-
тання в комплексній терапії були відібрані гро-
принозин і дібазол, що і стало обґрунтуванням 
використання цих препаратів при лікуванні хво-
рих на ХКС із ВЕБ-інфекцією. 

 
© Н.А. Комашко, В.М. Ванченко, 2010  
 
 
 
 
 

Е.Е. КОРЕНЬ, Л.Л. КЛЯЧКО, Ю.Е. СТЕПАНОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

СОСТОЯНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ  
И ОРГАНИЧЕСКИМИ ДИСФОНИЯМИ  

 

Диагностика и лечение заболеваний гор-
тани является не только важной оториноларин-
гологической, но и социальной проблемой. 
Дисфонии сопровождаются нарушением голо-
сообразования, затруднением речевого общения 
и полноценного выполнения профессиональных 
обязанностей. Как известно, развитие патологи-
ческого процесса зависит от состояния иммуни-
тета и местных защитных факторов.  

Целью нашего исследования явилось изу-
чение местного иммунитета у больных с функ-
циональными и органическими дисфониями. 

Было обследовано 78 человек. В основ-
ную группу вошли 59 пациентов с нарушением 
голосовой функции: 41 женщина и 18 мужчин, 
из них 44 человека – лица, профессионально 
использующие свой голос. Группу сравнения 
составили 19 человек, у которых при осмотре не 
выявлено патологии гортани. Длительность за-
болеваний в группе больных варьировала от 2 
недель до 20 лет. Средний возраст пациентов в 
основной группе оказался 33+1 года, в группе 
сравнения - 31+3 года. Все обследованные ос-
новной группы были разделены на 2 подгруппы. 
В первую подгруппу вошли 25 человек с функ-
циональной дисфонией по гипотонусному и ги-
погипертонусному типу. Вторую подгруппу с 

органическими дисфониями представили 34 па-
циента, у которых диагностировали хрониче-
ский ларингит, полипы и узелки голосовых 
складок. Больные обеих подгрупп жаловались 
на быструю утомляемость голоса, охриплость, 
першение и дискомфорт в глотке. Количество 
пациентов с хроническим тонзиллитом в обеих 
подгруппах оказалось одинаковым (36% в обеих 
подгруппах). 

Уровни иммуноглобулинов классов А, G, 
М оценивали в слюне методом одномерной ра-
диальной иммунодиффузии в агаровом геле по 
Манчини. 

При исследовании местного иммунитета 
слизистой оболочки были получены следующие 
результаты: IgА в первой подгруппе – 0,032 + 
0,011; во второй – 0,028 + 0,007; в группе срав-
нения – 0,034 + 0,009; IgG у пациентов с функ-
циональными нарушениями голоса – 0,032 + 
0,006; с органическими дисфониями – 0,040 + 
0,008; в подгруппе сравнения - 0,025 + 0,005. Из 
приведенных данных видно, что среднее значе-
ние концентрации IgА в слюне у больных вто-
рой подгруппы было ниже, чем у пациентов 
первой подгруппы и группы сравнения, но ста-
тистически значимых различий не выявлено. 
Повышенное содержание IgА выявлено как у 
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пациентов с функциональной, так и у пациентов 
с органической дисфонией примерно в одинако-
вом количестве (8% и 6%). У всех обследован-
ных IgМ не был обнаружен. 

 Результаты проведенного исследования 
показали, что для больных с органическими 
дисфониями характерно статистически значи-
мое увеличение IgG (р<0,05). Повышение кон-
центрации IgG в слюне у больных второй под-
группы встретилось в 2,2 раза чаще, чем у паци-
ентов первой подгруппы.  

Таким образом, результат проведенного ис-
следования показал нарушение местного иммуни-
тета в группе больных с органическими дисфо-

ниями. Повышение уровня IgG в слюне может 
свидетельствовать о течении хронического воспа-
лительного процесса в гортани и (или) небных 
миндалинах. Однако хронический тонзиллит был 
диагностирован приблизительно с одинаковой 
частотой у пациентов первой и второй подгруппы, 
а статистически значимые нарушения местного 
иммунитета выявлены только у больных с органи-
ческими дисфониями. Обнаруженные изменения 
могут свидетельствовать об иммунозависимом 
характере заболеваний гортани. Выявленные им-
мунологические нарушения у больных с органи-
ческими дисфониями требуют разработки схем 
иммунокоррегирующей терапии. 

 
© Е.Е. Корень, Л.Л. Клячко, Ю.Е. Степанова, 2010  
 
 
 
 
 

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ, І.А. КОСАКІВСЬКА, О.Ю. БРЕДУН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДЕФОРМАЦІЯ НОСА ВНАСЛІДОК ПОЛОГОВОЇ ТРАВМИ ТА ЇЇ ЛІКУВАННЯ 
 

Однією з причин деформації зовнішнього 
носа та викривлення носової перегородки є по-
логова травма. 

Частіше при пологах спостерігається змі-
щення перегородки носа, яке потребує корекції 
в перші дні після народження. 

Несвоєчасна діагностика та адекватне лі-
кування травми носа у новонароджених може 
бути причиною вираженої деформації носа та 
обличчя яку не завжди можливо виправити в 
дорослому віці. Тому деформація носа внаслі-
док пологової травми потребує раннього хірур-
гічного втручання. 

Під нашим спостереженням перебувало 
142 пацієнта з деформацією перегородки носа у 
віці від 1 міс до 17 років. Пологова травма була 
причиною деформації перегородки носа у 5 ді-
тей. Особливістю клініки було те, що викрив-
лення перегородки носа поєднувалась деформа-
цією зовнішнього носа. Перегородка носа була 

зміщена від серединної лінії по всій протяжнос-
ті особливо в хрящовому відділі. Значно потов-
щеними були перпендикулярна пластинка реші-
тчастої кістки та леміш. 

Особливістю хірургічного втручання було 
радикальне втручання на перегородці носа з по-
вним видаленням хряща перегородки носа і по-
дальшою його реімплантацією на підготовлене 
по серединній лінії ложе, потоншення кісткових 
структур перегородки носа, усунення деформа-
ції зовнішнього носа. 

Пологова травма перегородки носа потре-
бує раннього втручання оториноларинголога. 
При своєчасній діагностиці слід установити пе-
регородку носа у вихідне положення в перші дні 
після народження дитини, при звертанні батьків 
до лікаря через декілька років – хірургічне втру-
чання доцільно впровадити при перших ознаках 
деформації носа або при відсутності носового 
дихання. 

 
© А.Л. Косаковський, І.А. Косаківська, О.Ю. Бредун, 2010  
 
 
 
 

А.Л.КОСАКОВСЬКИЙ, І.А.КОСАКІВСЬКА (КИЇВ, УРАЇНА) 

ХРОНІЧНИЙ РУБЦЕВИЙ СТЕНОЗ ГОРТАНІ У ДІТЕЙ. ПОРУШЕННЯ КОВТАННЯ 
 

Вступ. Хронічний рубцевий стеноз горта-
ні є тяжким інвалідизуючим захворюванням, що 

супроводжується порушенням або повним ви-
ключенням дихальної і голосоутворювальної 
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функцій гортані, що особливо негативно позна-
чається на стані дитячого організму. Частіше на 
рубцевий стеноз гортані хворіють діти від 1 до 6 
років (63,1%).  

Метою дослідження було вивчення часто-
ти порушення ковтання у дітей з рубцевим сте-
нозом гортані та ефективності його лікування. 

Матеріал та методи дослідження. Під 
спостереженням перебувало 146 пацієнтів з ру-
бцевим стенозом гортані і шийного відділу тра-
хеї віком від 1 до 15 років, 122 з них були діти-
кануляри. 

Причиною захворювання були: продов-
жена інтубація у 112 пацієнтів, багаторазові хі-
рургічні втручання в гортані з видаленням папі-
лом – у 15, верхня трахеостомія та ларинготра-
хеостомія – у 7, зовнішня травма гортані – у 1, 
травматичні маніпуляції в гортані (видалення 
стороннього тіла) – у 1, природжені аномалії 
розвитку гортані – у 6, опік гортаноглотки та 
гортані перманганатом калію – у 4 пацієнтів. 

Локалізація рубцевого процесу в гортані: 
присінок гортані та власне голосовий апарат – у 
4,2%, власне голосовий апарат – у 2,8%, власне 
голосовий апарат і підголосникова порожнина – 
у 25%, підголосникова порожнина – у 66,6%, всі 
відділи гортані – у 1,4% дітей. 

Діагностика рубцевого стенозу гортані 
включала скарги, анамнез захворювання, ларин-
госкопію (пряму, непряму, ретроградну, мікро-
ларингоскопію, фіброларингоскопію), трахеос-
копію (верхню, нижню), рентгенографію, 
комп’ютерну томографію, магніто-резонансну 
томографію, ультразвукове сканування гортані, 
вивчення роздільної функції гортані. 

Результати та їх обговорення. Стеноз 
гортані мав місце у 75,4% хворих, атрезії (сте-
ноз ІУ ступеня) гортані – у 24,6%. Обмежений 
рубцевий процес виявлений у 47,2%, пошире-
ний – у 52,8% випадків. Утруднення дихання 
при закритій трахеостомі мало місце у 75,4% 
пацієнтів, його відсутність – у 24,6%. Захрип-
лість голосу спостерігалась у 16,9% дітей із сте-
нозом гортані, а його відсутність у всіх пацієн-
тів з атрезією гортані.  

Порушення ковтання виявлено у 16 (11%) 
дітей з рубцевим стенозом гортані. Причиною 
порушення ковтання були: рубцева деформація 
надгортанника у 2, дефект хряща надгортанника 
(розрізаний шлунковим зондом) – у 1, відсут-
ність надгортанника після опіку кристалами пе-
рманганатом калію – у 2, рубцева мембрана гор-
таноглотки після опіку кристалами пермангана-

том калію – у 3, хондроперихондрит хрящів го-
ртані – у 4, трахеостравохідна нориця вроджена 
– у 1, трахеостравохідна нориця після трахеос-
томії – 1, вроджена розщелина гортані – у 1, 
причина не була виявлена – у 1 пацієнта. 

Лікування хворих із хронічним рубцевим 
стенозом гортані повинно забезпечити вільне 
дихання через природні шляхи, звільнити їх від 
трахеостомічної трубки, відновити тою чи ін-
шою мірою фонаторну функцію та відновити 
роздільну функцію гортані. У наших пацієнтів 
застосовувались ендоскопічні, екстраларингеа-
льні, екстраендоларингеальні способи хіургіч-
них втручань, в окремих випадках - способи на-
кладання трахео-гортанного або міжтрахеально-
го анастомозів. 

Лікування порушень ковтання включало 
хірургічне виділення надгортанника з рубцевої 
тканини після опіку перманганатом калію у 2 
дітей, пластику надгортанника – у 1, видалення 
рубцевої мембрани гортаноглотки – у 3, пласти-
ку трахеостравохідної нориці – у 2, лікування 
хондроперихондриту хрящів гортані з призна-
ченням протизапальної та антибактеріальної 
терапії – у 4 пацієнтів. У 2 хворих із зруйнова-
ним, внаслідок опіку, надгортанником ковтання 
відновилось через 3 і 6 міс відповідно. У цих 
дітей спостерігалась гіпертрофія язикового миг-
далика. Можна зробити припущення, що певну 
роль у відновленні ковтання у цих дітей відіграв 
корінь язика. У однієї дитини, у якої органічна 
причина порушення ковтання не була виявлена, 
роздільна функція гортані була відновлена лише 
через 3 роки після краніосакральної терапії. Од-
на дитина з вродженою розщелиною гортані 
померла від пневмонії у віці 1 міс через 2 дні 
після діагностування захворювання. 

При хірургічних втручаннях – видалення 
рубцевої мембрани гортаноглотки та при звіль-
ненні від рубців надгортанника ми користува-
лись біполярним скальпелем власної конструк-
ції та високочастотним електрокоагулятором 
ЕК-300М1, що дозволило провести операції без-
кровно.  

Висновки:  
У 11% дітей з хронічним рубцевим стено-

зом гортані і шийного відділу трахеї має місце 
порушення ковтання, частіше зумовлене рубце-
вим процесом в гортані і гортаноглотці та хонд-
роперихондритом хрящів гортані. 

Хірургічне лікування дітей з рубцевим 
стенозом гортані і трахеї у більшості випадків 
дозволяє відновити роздільну функцію гортані. 

 
© А.Л.Косаковський, І.А.Косаківська, 2010  
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Э.А. КОЧЕСОКОВА, Е.В. ДЕМЧЕНКО, Г.Ф. ІВАНЧЕНКО (МОСКВА, РОССИЯ) 

ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДНОПЛАЗМЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ  
ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОТЕКЕ РЕЙНКЕ-ГАЙЕКА 

 

Отечно-полипозный ларингит (отек Рейн-
ке-Гайека) – заболевание, встречающееся чаще 
у курильщиков и характеризующееся стойкими 
нарушениями голоса. Существуют различные 
методики хирургического лечения отека Рейнке-
Гайека: декортикация голосовых складок, ла-
зерная и криохирургия. Но длительный период 
послеоперационной афонии вызывает необхо-
димость в разработке новых щадящих методик 
лечения.  

 Нами было обследовано и пролечено 56 
пациентов с отеком Рейнке-Гайека. Из них пре-
имущественное большинство женщин (3:1), 
подверженных табакокурению (90%). Для оцен-
ки состояния голосового аппарата всем больным 
проводилась видеоларингостробоскопия и мик-
роларингоскопия. Нами было выделено три сте-
пени выраженности отека Рейнке у наблюдае-
мых пациентов: 

 1 – легкая степень (9 чел.), проявляющая-
ся дисфонией 1 ст. Пациенты не нуждались в 
хирургическом лечении, им проводилось ком-
плексное консервативное лечение.  

 2- средняя степень (24 чел). Характери-
зующаяся дисфонией 2-3 ст, студенистым оте-
ком голосовых складок в передних и средних 
отделах, анатомически соответствующих про-
странству Рейнке, формирующим полиповид-
ные образования. Главной задачей хирургиче-
ского лечения данной формы заболевания было 
щадящее микрохирургическое удаление поли-
повидных образований на небольшом протяже-
нии. Такое деликатное вмешательство возможно 
лишь при проведении классической микрохи-
рургической операции. В связи с этим данным 
пациентам была проведена микрохирургическая 
поверхностная деэпителизация голосовых скла-
док в пределах неизмененных тканей под кон-
тролем операционного микроскопа при прямой 
опорной ларингоскопии под ЭТН.  

 3- тяжелая степень (23 чел), характери-
зующаяся значительной полипозной дегенера-
цией голосовых складок, дисфонией 3 степени и 
нарушением дыхания при физической нагрузке. 
Голосовые складки были представлены огром-
ными полиповидными образованиями желеоб-
разной консистенции, нередко многоуровневы-
ми, с просвечивающимся вязким желтоватым 
секретом, флотирующие при дыхании и фона-
ции. Характерной особенностью хирургическо-
го лечения была необходимость в большем объ-

еме операции для достижения адекватного ра-
дикализма, что, как известно, приводит к дли-
тельному послеоперационному периоду с выра-
женными реактивными явлениями голосовых 
складок. В связи с этим, нами было проведено 
коблационное (холодноплазменное) удаление 
полиповидных образований голосовых складок 
под контролем операционного микроскопа при 
прямой опорной ларингоскопии электрохирур-
гическом прибором «Coblator II», оснащенным 
гортанным наконечником. Методикой выбора 
явилась холодноплазменная хирургия, т.к. ми-
нимальная толщина слоя плазмы позволяет вы-
полнять хирургическое вмешательство в преде-
лах поверхностного слоя собственной пластин-
ки голосовых складок, не повреждая подлежа-
щие здоровые ткани. Преимуществом данной 
методики является более щадящее воздействие 
на ткани за счет сравнительно низких, относи-
тельно лазеров, температур-40-60гр. При воз-
действии холодной плазмы происходит одно-
временное рассечение (аблация) и коагуляция 
тканей и сосудов. Не возникает внутритканевого 
кровоизлияния и не просходит имбибиция голо-
совой складки кровью, что способствует луч-
шему заживлению тканей в более короткие сро-
ки. Оптимальный тепловой эффект плазмы спо-
собствует устранению выраженного отека стро-
мы в пространстве Рейнке (обезвоживающий 
эффект), при этом не вызывая термических по-
ражений окружающих здоровых тканей, что 
снижает риск рецидивирования заболевания и 
сокращает период послеоперационного восста-
новления голосовой функции. 

 По данным проведенного гистологиче-
ского исследования операционного материала 
выявлены следующие морфологические призна-
ки: интерстициальный отек стромы, недоста-
точно развитая сеть лимфатических сосудов в 
пространстве Рейнке, наличие лимфоангиэкта-
зий, нарушение лимфооттока с развитием лим-
фогенного отека стромы. При длительном воз-
действии локальной лимфедемы на окружаю-
щие ткани возникает нарастающая тканевая ги-
поксия и происходит усиление коллагенсинте-
зирующей активности фибробластов с дальней-
шим развитием необратимых склеротических 
изменений в строме, чем и объясняются выра-
женные и стойкие нарушения голосовой функ-
ции у пациентов с отеком Рейнке-Гайека. Эти 
данные являются патоморфологической основой 
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необходимости хирургического лечения при 
хроническом отечно-полипозном ларингите. 
Хирургическое вмешательство при отеке Рейн-
ке-Гайека должно проводиться очень деликатно 
с учетом послойной микроструктуры голосовых 
складок без повреждения функционально зна-
чимых здоровых тканей.  

 Таким образом, своевременно проведен-
ное щадящее хирургическое лечение пациентов 

с отеком Рейнке-Гайека, осуществленное в пре-
делах субэпителиального слоя (поверхностной 
пластинки собственного слоя) голосовых скла-
док является залогом успешного лечения и по-
лучения хорошего функционального результата 
с восстановлением голосовой функции. Диффе-
ренцированный подход к выбору методики хи-
рургического лечения значительно сокращает 
сроки выздоровления. 

 
© Э.А. Кочесокова, Е.В. Демченко, Г.Ф. Іванченко, 2010 
 
 
 

 
 

І.В. КОШЕЛЬ, В.І. ПОПОВИЧ, В.М. ВАНЧЕНКО, Н.М. КУДЕРСЬКА  
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ПРОДУКТИВНИХ ФОРМ ХРС 
 

Для глибшого вивчення мультифакторних 
захворювань, до яких належать продуктивні ри-
носинуїти, і своєчасної та точної їх діагностики 
використовують маркерний підхід. Маркери 
схильності до продуктивних форм ХРС до 
останнього часу практично не вивчались і тому 
про схильність до них відомо дуже мало. Назрі-
ла необхідність створення алгоритму діагности-
ки цієї складної у всіх відношеннях патології. 

Визначені особливості перебігу продук-
тивних форм ХРС, які були об'єднані і рекомен-
довані для використання як маркери: А) клініч-
ні: стать, вік, важкість захворювання, характер 
патологічних змін. Б) особливості анатомії і се-
міотики за даними ендоскопічного і СКТ дослі-
дження. В) тип успадкування і цитогенетичні 
показники функціонального стану геному.  

Встановлені маркери дали змогу розроби-
ти алгоритм виявлення мультифакторної приро-
ди розповсюджених форм продуктивних ХРС. 

Запропонована схема раціонального обстеження 
включає три основні етапи. На першому прово-
диться ретельне клініко-ендоскопічне і рентге-
нологічне обстеження. При наявності клінічних 
маркерів, а також Rh-даних за множинне (полі-
синуїт) ураження пазух проводиться СКТ, ба-
жано у фронтальній проекції. На наступному 
етапі проводиться клініко-генеалогічний аналіз, 
можливо разом із фахівцем – клінічним генети-
ком. І завершальний етап – цитогенетичне об-
стеження дозволить достовірно встановити му-
льтифакторну природу захворювання. 

В практичному плані це надзвичайно ва-
жливо. У випадку, якщо виникнення і, особливо, 
прогресування ХРС зумовлене комплексом фак-
торів, включаючи генетичні, вчасне їх виявлен-
ня дозволить провести відповідні лікувальні 
заходи і попередити прогресування, а в майбут-
ньому, на основі прогнозування - можливо і ви-
никнення хвороби. 

 
© І.В. Кошель, В.І. Попович, В.М. Ванченко, Н.М. Кучерська, 2010  
 
 
 
 

В.А. КРАСНИКОВ, А.В. ЛОГАСЮК, С.Н.КРУЧИНИН, В.В. БОГДАНОВ  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

«ВИНТОВЫЕ» ОСТЕОМИЕЛИТЫ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОТДЕЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ)  

 

Остеомиелит челюстей представляет собой 
инфекционно-аллергической гнойно-некроти-
ческий процесс, который развивается в кости под 
воздействием как внешних (физических, химиче-

ских, биологических), так и внутренних (нейро-
гуморальных, аутоинтоксикации) факторов. 

В последнее время в челюстно-лицевом 
отделении отмечается увеличение количества 
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больных с остеомиелитами верхней и нижней 
челюсти, в особенности в среде наркозависимых 
пациентов. Сейчас в Украине официально заре-
гистрировано 550 тысяч наркоманов, причем их 
количество увеличивается ежегодно на 5-10%. 
Кроме традиционных опиатов в среде наркозави-
симых пациентов в последние годы стал популя-
рен синтетический наркотик на основе эфедрина 
и эфедриносодержащих смесей, получивших на-
звание «винт». Этот наркотик прост в изготовле-
нии и отличается невысокой стоимостью. «Винт» 
относится к группе «амфетаминов», обладает 
огромной токсичностью и разрушительным дей-
ствием на ткани и органы организма. Разруши-
тельное действие эфедрина усиливается допол-
нительными разнообразными составляющими 
«винта». Особую опасность представляют сво-
бодный йод и фосфор: первый способствует раз-
витию тромбофлебита и некроза сосудов в мес-
тах инъекций, а постоянное введение второго 
приводит к вымыванию из костной ткани каль-
ция и замещению его фосфором. Это приводит к 
дистрофическим изменениям в костной ткани 
всего организма. Первые проявления, как прави-
ло, возникают в полости рта: зубы расшатывают-
ся и выпадают, кость альвеолярного отростка 
инфицируется разнообразной микрофлорой по-
лости рта, что ведет к возникновению гнойно-
некротического процесса. 

В период с 2007 по 2009 год в отделении 
челюстно-лицевой хирурги находилось 15 боль-
ных с диагнозом: хронический остеомиелит 
верхней и нижней челюстей, причем остеомие-
лит верхней челюсти всегда сопровождался по-
ражением верхнечелюстной пазухи, а у 4 боль-
ных имел место двусторонний гайморит. У всех 
пациентов отмечено гипоэргическое течение 
заболевания, которое проявлялась отсутствием 
температурной реакции, вялым клиническим 
течением с частыми рецидивами, перманентным 

гноетечением из многочисленных свищей, низ-
кой тенденцией к заживлению дефектов тканей, 
несмотря на проводимое лечение. 

Клинически определялись участки альве-
олярных отростков верхней и нижней челюстей 
с некротическим распадом, наличием секвест-
ральных участков, многочисленные свищи с 
гнойным отделяемым, обширные очаги некроза.  

Зоны поражения не соответствовали тра-
диционным типам секвестрации, очаги некроза 
костной ткани выходили за границы клиниче-
ской и рентгенологической локализации патоло-
гического процесса, отсутствовала четкая де-
маркационная линия между здоровой и изме-
ненной костной тканью, а также отмечалось 
возникновение очагов деструкции кости за гра-
ницами демаркации (то есть в зоне здоровой 
кости).  

Остеомиелит челюстей у «винтовых» 
наркоманов характеризуется поражением одно-
временно нескольких участков лицевого скелета 
и быстрым распространением процесса. Реци-
дивы заболеваний возникали даже после ради-
кальных операций (секвестрэктомия с резекцией 
челюстей). У таких пациентов (10) в течение 
года возникала необходимость в повторной гос-
питализации для проведения курса консерва-
тивного лечения и секвестрэктомии. 

У лиц, прекративших употребления «вин-
та» (5) отмечен более благоприятный исход за-
болевания - рецидив заболевания возникал ре-
же, дальнейшее распространение процесса не 
наблюдалось.  

Для профилактики возникновения «вин-
товых» остеомиелитов необходим системный 
подход, включающий в себя комплекс меро-
приятий. Хирургическое лечение должно вклю-
чать санацию полости рта, широкую секвестрэк-
томию и санацию процесса в полости околоно-
совых пазух. 

 
© В.А. Красников, А.В. Логасюк, С.Н.Кручинин, В.В. Богданов, 2010  
 
 
 
 
 
М.Б. КРУК, І.М.ЧУШАК, П.П.РАДОВЕНЧИК, В.В.ОЛАШИН, Р.М. ГЕРОН (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕНДОСКОПІЧНОЇ 
РИНОСИНУСОХІРУРГІЇ 

 

Запальний процес в приносових пазухах 
важко піддається лікуванню і є важливою меди-
ко-соціальною проблемою, тому що впливає на 
якість життя і вимагає великих коштів на ліку-
вання. За останні 20 років виявлено нові факто-

ри, які впливають на протікання патологічного 
процесу в параназальних пазухах (змішана бак-
терійна флора, порушення мукоциліарної акти-
вності слизової оболонки верхніх дихальних 
шляхів, біоплівки), що в кінцевому результаті 
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привело до розробки нових методів консервати-
вного та ощадливого хірургічного (функціона-
льна ендоназальна ендоскопічна хірургія – 
FEES) лікування. Сучасна функціональна хірур-
гія приносових пазух (ПП) є продуктом парале-
льного розвитку двох напрямів: внутріносової 
хірургії, і методик ендоскопічного дослідження 
носа та ПП, які спочатку використовувалися 
тільки в діагностичних цілях. 

Мета роботи: удосконалити методи ліку-
вання патології носа та приносових пазух. 

За 2008-2009 рр. нами обстежено і вивче-
но результати операцій у 562 хворих. З них аде-
нотомія – 18, полісинусополіпотомія – 106 (9 
нейтрофільних), септопластика – 216, ендоназа-
льні гайморотомії – 24, мікрогайморотомії – 13, 
видалення пухлин носа і пазух – 4, ринопласти-
ка – 13, корекція носових раковин – 164, вида-
лення синус-міцетоми – 4. 

Було використано ендоскопічне та мік-
рохірургічне забезпечення: 0°, 30° і 45° 4 мм 
ендоскопи, монітор 19 JVC, відеокамера 
Telekam DX, освітлювач Halogen 250 Twin, 
ендовідеокомплекс STORZ, шейверная систе-
ма з прямими та кутовими фрезами STORZ, 
набори мікрохірургічних інструментів для но-
са та ПП.  

Всім хворим з захворюваннями носа пе-
ред операцією виконували комп'ютерну томо-
графію (КТ) ПП в коронарній проекції, при не-
обхідності, в аксіальній, значно рідше – МРТ, 
передопераційна діагностична ендоскопія по-
рожнини носа, носоглотки і вічка слухових 
труб. Особлива увага зверталась огляду зони 
остіомеатального комплексу, носового клапана, 
що дозволяє вибрати оптимальний обсяг хірур-
гічного лікування. 

Результати: Найчастіше мало місце поєд-
нане ураження кількох ПП. У 5 хворих відмічено 
рецидив поліпозного риносинуситу. Причинами 
рецидивів були місцевий і загальний імунодефі-
цит, алергія, непереносимість нестероїдних про-
тизапальних засобів, бронхіальна астма, аспіри-
нова тріада, рубцевий стеноз вічок, змішана па-
тогенна мікрофлора, грибкові асоціації. 

Висновки: Використання методу FESS 
показало, що не у всіх випадках вдається отри-
мати стабільний позитивний результат. 

Клінічне використання функціональних 
ендоскопічних методик для діагностики та хіру-
ргічного лікування захворювань носа і приносо-
вих пазух переконливо підтверджує їх значні 
переваги перед радикальними органоруйную-
чими втручаннями. 

 
© М.Б. Крук, І.М.Чушак, П.П.Радовенчик, В.В.Олашин, Р.М. Герон, 2010  
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 ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГІПЕРТРОФІЧНОГО РИНІТУ У ДІТЕЙ 
 

В ЛОР-клініці Національної дитячої спе-
ціалізованої лікарні «Охматдит» за останні 8 
років знаходилось на лікуванні 274 дітей віком 
від 5 до 18 років з хронічним гіпертрофічним 
ринітом. Ультразвукова дезінтеграція нижніх 
носових раковин проведена у 240 дітей, підсли-
зова вазотомія – у 24 дітей, щадлива конхотомія 
– у 5 хворих, у 5 хворих застосовували тільки 
антибіотики (у 4 провели курс лікування азит-
роміцином і у 1 хворого – меропенем). Слід за-
значити, що антибіотики нормалізували носове 
дихання, відпала необхідність у тривалому  
(роками) застосуванні судинозвужуючих кра-
пель. 

У післяопераційний період хворим з хро-
нічним гіпертрофічним ринітом призначали су-
динозвужуючі краплі в ніс протягом 5-7 днів 
тільки на ніч, аерозолі з антисептиками, а також 
ендоназальний електрофорез 0,5% розчину но-

вокаїну, 1% розчину хлористого кальцію, 1% 
розчину димедролу або іншого антигістамінного 
препарату протягом 7-10 днів. 

В останні роки хворим з хронічним гіпер-
трофічним ринітом при тривалому перебігу (бі-
льше 1 року) в післяопераційному періоді при-
значається комплексний гомеопатичний рос-
линний препарат «Ринітал» по 1 таблетці 3 рази 
на добу сублінгвально за 30 хвилин до або 60 
хвилин після їжі протягом 1 місяця. Ефектив-
ність риніталу вивчається. 

Таким чином, комплексне лікування хро-
нічного гіпертрофічного риніту, що включає 
ультразвукову дезінтеграцію нижніх носових 
раковин або підслизову вазотомію, а при хроні-
чному гіперпластичному риніту – щадливу кон-
хотомію з наступним застосуванням судинозву-
жуючих препаратів 1 раз на добу, аерозолів з 
антисептиками та вище наведеного ендоназаль-
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ного електрофорезу, є достатньо ефективним. У 
деяких хворих ефективна тільки антибіотикоте-

рапія. Варто ширше застосовувати санаторно-
курортне лікування. 
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ДВА ВИПАДКИ РЕТРОФАРИНГЕАЛЬНОЇ ГЕМАТОМИ ШИЇ 
 

Ретрофарингеальна гематома – накопи-
чення крові в ретрофарингеальному (ретровіс-
церальному) просторі зустрічається досить рід-
ко. В літературі описані лише декілька десятків 
випадків. Вчасне розпізнання гематоми глибо-
ких клітковинних просторів шиї важливо для 
попередження небезпечних для життя наслідків, 
викликаних компресією навколишніх органів: 
гортані, трахеї, стравоходу, зворотного нерву. 

Причини виникнення гематом різномані-
тні. Провокуючими факторами можуть бути: 
надсадний кашель, чхання, фізичне напруження, 
блювота, відкриті та закриті травми шиї, сто-
ронні тіла верхніх відділів дихальних шляхів і 
стравохідного тракту, інфекція, тривале вжи-
вання антикоагулянтів та нестероїдних протиза-
пальних препаратів, коагулопатії. Крововилив 
може статися при розриві аденоми паращитопо-
дібної залози, аневризми сонної артерії, мета-
стазах пухлин тощо. Часто причиною є травма 
шиї, викликана гіперекстензійними пошко-
дженнями хребта. Можливі і ятрогенні причини: 
ендотрахеальна інтубація, ендоскопічні дослі-
дження, установка харчового зонду, канюляція 
внутрішньої яремної вени (Clark W.G., Monks 
C.J., 1969, al-Fallouji HK, Snow DG, Kuo 
MJ,1993). 

У своїй практиці ми спостерігали два ви-
падки ретрофарингеальної гематоми різної етіо-
логії. У першому випадку хворий С. 84 роки 
госпіталізований у клініку отоларингології Ки-
ївської обласної лікарні із скаргами на виражену 
задишку, що посилювалась в горизонтальному 
положенні, періодичні напади задухи, біль в 
горлі, утруднення при ковтанні. Симптоми ви-
никли на тлі сильного кашлю та підняття арте-
ріального тиску до 180/100 мм рт. ст. Протягом 
доби стан хворого значно погіршився. Виник 
білатеральний набряк шиї від ключиці до кута 
нижньої щелепи. На шкірі грудей виявлені пе-
техіальні крововиливи, які займали зону діамет-
ром до 8 см. Спостерігалось удаване збільшення 
розмірів гортані за рахунок відтиснення її назо-

вні. При фіброендоскопії слизова оболонка зад-
ньої стінки глотки починаючи від рівня твердо-
го піднебіння ціанотична, випнута у задньобо-
кових відділах, більше справа. Ларингоскопічно 
визначається великих розмірів синюшного ко-
льору, еластичної консистенції випинання зад-
ньої стінки гортані. Останнє, майже повністю 
перекриває просвіт гортані. Голосова щілина і 
вхід в стравохід не проглядаються. Комп'ютерна 
томографія шиї виявила деформований просвіт 
гортані і трахеї та звуження голосової щілини 
об'ємним утворенням щільністю - +43 oд. НU, 
приблизними розмірами 44,1мм, на 70,0 мм. 
Установлений діагноз: Гематома ретровісцера-
льного простору шиї, ускладнена стенозом гор-
тані і стравоходу. 

У зв’язку із наростанням симптомів заду-
хи 22.10.01 хворому проведена термінова трахе-
остомія. 23.10.01 виконана операція бокова цер-
вікотомія справа. Між 5-ю фасцією та парієта-
льним листком 4-ї фасції шиї виявлена великих 
розмірів гематома у вигляді згустків крові. Згус-
тки крові видалені. Джерела кровотечі не вияв-
лено. Порожнина промита 3% розчином переки-
су водню та 0,02% розчином хлоргексидину і 
дренована. Дихання природнім шляхом та про-
ходження страви відновилося. 13.11.01 в задові-
льному стані виписаний за місцем проживання. 

У іншому випадку гематома мала травма-
тичний ґенез. Хворий О. 18 років госпіталізова-
ний в ЛОР-відділення Київської ОКЛ 11.12.07 із 
скаргами на біль в шиї зліва, що посилюється 
при ковтанні, неможливість ковтання, біль та 
відчуття стиснення за грудиною. Зі слів постра-
ждалого, під час бійки із невідомими отримав 
удар ножем у шию. Усіх деталей бійки чітко не 
пам’ятає, так як був у стані алкогольного 
сп’яніння. Доставлений до ЦРЛ де проведена 
ПХО рани. При огляді, у середній третині шиї 
зліва знаходиться зашита вузловими швами лі-
нійна рана довжиною 3,5 см. Деформації та 
асиметрії шиї не відмічається. Фарингоскопіч-
но: слизова оболонка задньої стінки глотки по-
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чинаючи від рівня твердого піднебіння синюш-
на, випнута у задньобокових відділах. Ларинго-
скопічно визначається синюшність задньої стін-
ки гортані. Голосова щілина вільна. Рухомість 
голосових складок не порушена.  

При рентгенографії шиї у боковій проек-
ції із контрастуванням стравоходу виявлений 
значний діастаз між хребтом і стравоходом, 
який на рівні тіла 4-го шийного хребця сягає 3,5 
– 4 см.  

Фіброларингобронхоскопія: Голосові 
складки рухомі, сірі, блискучі. По лівій стінці 
гортані проксимальніше трахео-гортанного пе-
реходу – підслизовий крововилив. Трахея віль-
на. Мембранозна стінка трахеї на всьому протязі 
пролабує в її просвіт, синюшного кольору з 
розширенною судинною сіткою. На рівні С7 – 
С8 по лівій стінці трахеї крововилив. Бронхи 
прохідні, слизова оболонка їх блідо-рожева.  

Установлений діагноз: Ножове, колоте 
поранення шиї. Ретровісцеральна гематома. 

Враховуючи наростання симптоматики, 
посилення болю за грудиною хворому проведе-
на операція бокова цервікотомія зліва. Виявле-
но, що раньовий канал сягає тіла 5-го шийного 
хребця. У ретрофарингеальному просторі шиї 
знайдено великих розмірів гематому у вигляді 
не згорнутої крові та згустків. Згустки крові ви-
далені. Порожнина промита антисептиками і 
дренована. Призначено антибактеріальну тера-
пію. Загоєння рани первинним натягом. 

Висновки: Поширена ретровісцеральна 
гематома може стискувати верхні дихальні шля-

хи на рівні носової, ротової та гортанної частин 
глотки, а також викликати компресію шийного 
та грудного відділів стравоходу і трахеї. Знання 
цього факту є виключно важливим так, як у 
останньому випадку трахеотомія не приведе до 
ліквідації трахеальної обструкції. 

Необхідною умовою для розуміння меха-
нізму виникнення ретрофарингеальних гематом 
є знання топографічної анатомії потенційних 
глибоких фасціальних просторів шиї, які при 
певних умовах, сприяють поширенню патологі-
чних процесів. Для цього необхідно розібратися 
у особливостях національних класифікацій фас-
цій і фасціальних просторів шиї. Невизначеність 
у цьому питанні подеколи приводить до неодно-
значного трактування однієї і тієї ж патології. 

Важливим моментом у обстеженні хворих 
із спонтанною цервікальною гематомою є ви-
значення рівня кальцію в крові, оскільки ретро-
вісцеральний крововилив може бути зумовле-
ний розривом аденоми паращитоподібної зало-
зи. Супутніми симптомами відносної гіперкаль-
ціемії у даному випадку можуть бути: остеопо-
роз, нефролітіаз, дегідратація тощо. 

Дані про тактику лікування ретрофарин-
геальної цервікальної гематоми досить супере-
чливі. Безсумнівним вважається лише той 
факт, що хірургічне лікування показано у не-
відкладних випадках при обструкції верхніх 
дихальних шляхів та тривалій дисфагії. В ін-
ших випадках, із-за ризику інфекції та повтор-
ної кровотечі, віддають перевагу консерватив-
ному лікуванню. 
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РОЛЬ ВІРУСУ ЕПШТЕЙН-БАРР В ЕТІОЛОГІЇ ХРОНІЧНИХ ЕПІФАРИНГІТІВ 
 

Серед лікарів поширена думка, що вірус 
Епштейн-Барр (ВЕБ) – збудник інфекційного 
мононуклеозу – хвороби, яка характеризується 
самовільним виздоровленням і не потребує етіо-
тропного лікування. Це породжує легковажне 
відношення до інших хвороб спричинених цим 
вірусом. Вірус ВЕБ був виявлений в 1968р в 
лімфомі Беркіта. А накопичені на сьогодні 
знання, свідчать про велику роль ВЕБ в інфек-
ційній, онкологічній та імунологічній патології 
людини (Cohen J.I., 2000).  

ВЕБ відноситься до γ-групи герпес вірусів 
і має виражену лімфотропність (Петров Р.В., 

1994; Hummel M., 1995). Носоглотковий мигда-
лик, а саме В-лімфоцити в ньому – основне міс-
це перебування вірусу Епштейн-Барр в організ-
мі. Не встановлено чіткої кореляції між інфіку-
ванням ВЕБ та етіологією і перебігом хронічно-
го епіфарингіту, а також не розроблено ефекти-
вного комплексного лікування таких хворих. 

Нами було обстежено 51 хворого на хро-
нічний епіфарингіт, які звернулись в поліклініку 
ЗОКЛ з симптомами даного захворювання. Се-
редній вік хворих складав 33 роки, крайні межі 
19-53 роки. Жінки і чоловіки розподілились як 
2:1. Більша частина обстежуваних уже лікува-
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лись (антибактеріальна терапія) без особливого 
покращення. Основними скаргами були – заті-
кання слизу по задній стінці глотки, порушення 
носового дихання, розбитість та знижену праце-
здатність.У 21-го хворого за допомогою імуно-
ферментного методу виявлено підвищений титр 
IgG до VCA ВЕБ. Середній титр антитіл IgG до 
VCA ВЕБ становив 150.5 AU/ml, крайні межі 

67-312 AU/ml. Спостерігалась позитивна коре-
ляція між рівнем IgG та вираженістю симптомів 
епіфарингіту.  

Після проведених противірусної, імуно-
модулюючої та місцевої санаційної терапії спо-
стерігалась поступове зниження або зникнення 
симптомів хвороби, а пізніше і титрів IgG до 
VCA ВЕБ. 

 
© В.І. Лешак, В.І. Попович, 2010  
 
 
 
 
 

В.І. ЛУЦЕНКО, А.І. РОЗКЛАДКА ( КИЇВ, УКРАЇНА ) 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ РІДИНИ  
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ 

 

В сучасній алергології безконтрольне за-
стосування топічних та системних деконгестан-
тів для симптоматичного лікування ринореї та 
закладення носа привело до масового виник-
нення різноманітних місцевих та загальноток-
сичних ускладнень. Серйозною проблемою є 
розвиток медикаментозної залежності, а також 
численні протипоказання при застосуванні сис-
темних деконгестантів, які обмежують їх засто-
сування. Враховуючи вищесказане, метою на-
шої роботи було вивчення ефективності безме-
дикаментозного лікування хворих на цілорічний 
(ЦАР) та сезонний та алергічний риніт(САР) за 
допомогою біологічно активної рідини (БАР) за 
результатами електропунктурної діагностики 
(ЕПД). Було обстежено 41 хворого на ЦАР та 
САР віком від 16 до 58 років, з яких – 27 осіб 
чоловічої статі, 14 – жіночої. Давність захворю-
вання становила від 1 до 32 років. Хворі прохо-
дили клінічне обстеження, шкірні проби з алер-
генами, лабораторні аналізи та електропунктур-
ну діагностику. 

 Після індивідуально підібраного рецепта 
методом ЕПД, що включав етіологічні чинники 
та комплексні гомеопатичні препарати, за спеці-
альною технологією ця інформація переноси-
лась на чисту деструктуровану воду, при цьому 
вода перетворювалась на БАР. Механізм дії БАР 
на біологічну систему базується на принципі 
інтерференції, коли відбувається взаємодія про-
тифазних коливань з однаковими амплітудами, 
після чого частково або повністю зникає інфор-
мація етіологічного чинника. Курс лікування 
складався з 7-9 прийомів БАР по 30 мл через два 
дні на третій при певному обмеженні окремих 
продуктів харчування. 

 Ефективність лікування оцінювали через 
два місяці після курсу лікування. Добрий ре-
зультат був отриманий у 30 пацієнтів, що стано-
вило 73,2% . часткове покращення - у 4 хворих 
(9,7%), а відсутність результату - у 7 пацієнтів 
(17,1%). При тестуванні етіологічних чинників 
після лікування вони не визначались у 36 хво-
рих (87,8%).У 30 хворих з добрим результатом 
був негативний результат при тестуванні гіста-
міна і серотоніна, а у 11 осіб (26,8%) з частко-
вим покращенням або незадовільним результа-
том були позитивні тести або на гістамін, або на 
серотонін, або на обидва медіатори.  

Отримані результати дають можливість 
зробити наступне узагальнення. При лікуванні 
алергічних ринітів за допомогою БАР досяга-
ється ефект елімінації етіологічних чинників, які 
можуть безпосередньо впливати на слизову 
оболонку носа або ця дія може здійснюватись 
по рефлекторно – інформаційним взаємо-
зв’язкам порожнини носа з іншими органами, 
про що свідчать теоретичні основи рефлексоте-
рапії. Крім того, позитивний терапевтичний 
ефект досягається за рахунок індивідуального 
підбору пацієнтам універсальних гомеопатич-
них препаратів методом електропунктурного 
тестування. Такий підхід забезпечує лікування 
хворих з алергічними ринітами двома напряма-
ми: як специфічна імунотерапія інфекційних 
алергенів і як терапія хронічного запалення на 
системному та локальному рівнях. 

 Слід зазначити, що безмедикаментозне 
лікування за допомогою БАР немає протипока-
зань, ускладнень та може застосовуватись як 
монотерапія як при загостренні так і під час ре-
місії АР. 

 
© В.І. Луценко, А.І. Розкладка, 2010  
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О.В.МАЛЕЕВ, А.В. УТКИНА, С.А. ДОЛЖЕНКО, К.В. ЕЛЬСКИЙ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ИНВЕРТИРОВАННАЯ ПАПИЛЛОМА ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
 

Первое упоминание об инвертированной 
папилломе (ИП) полости носа, очевидно, отно-
сится к 1854 году и принадлежит Ward (Cody, 
1967). В литературе встречается более 20 на-
именований, которые применяются к ИП - ин-
вертированная папиллома, переходноклеточная 
папиллома, шнейдериановая папиллома и т.д.  

Излюбленным местом локализации ИП 
является верхнечелюстная пазуха и латеральная 
стенка носа в области средней носовой ракови-
ны. Специфических симптомов ИП нет, они 
аналогичны таковым при обычных антральных 
полипах. Отличительной особенностью является 
одностороннее поражение характерное для лю-
бого опухолевого процесса. В большинстве слу-
чаев у таких больных в анамнезе отмечаются 
неоднократные полипотомии носа (C. Buchwald 
et al., 1998). Частота обнаружения ИП среди 
удаленного материла из полости носа встреча-
ется от 0,5% (H.Pfisterer, 1981) до 2,8% (H.A. 
Oberman,1984),  

Гистологически ИП относятся к доброка-
чественным образованием, но она не содержит 
капсулы и имеет инвазивный рост при этом раз-
рушая, окружающие мягкотканые и костные 
структуры (D.A.Osborn, 1998; M.C.Weissler et 
al., 2006). Данная особенность ИП создает опре-
деленные трудности при ее удалении и требует 
выполнения операций с принципами онкологи-
ческой абластики, как при злокачественных об-
разованиях. Частота рецидивов ИП колеблется 
от 27% (H.J. Norris, 1983) до 74% (R.N. Snyder, 
1992), большинство исследователей указывают 
на средние цифры – 30-40% (M.C. Weissler et al., 
2004).  

 В зависимости от локализации и распро-
страненности опухолевого процесса выполня-
ются различные оперативные вмешательства: 

эндоназальные эндоскопические операции, с 
наружным доступом, сублабиальным паралате-
роназальным доступом, комбинированные. 

Клиника ЛОР – болезней ДОКТМО рас-
полагает 40 летним опытом хиургического ле-
чения опухолей носа и параназальных синусов. 
За последние 10 лет прооперировано 38 пациен-
тов с ИП. Из них мужчин было 11, женщин 27. 
В 18 случаях мы наблюдали ИП полости носа и 
передней группы околоносовых пазух. У 13 па-
циентов ИП локализовалась в гаймороэтмои-
дальной области. В 7 случаях в области средней 
носовой раковины, передних и задних клеток 
этмоидальной кости. В 11 случаях проводились 
реоперации по поводу ИП. В 28 случаях диагноз 
ИП первично был установлен в дооперационном 
периоде: после эндоскопического исследования 
полости носа и биопсии.  

Всем пациентам выполнялись комбини-
рованные синусотомии из сублабиального дос-
тупа при этом передняя стенка верхнечелюст-
ной пазухи максимально резецировалась, выде-
лялась латеральная стенка носа с нижней носо-
вой раковиной и по возможности опухолевый 
конгломерат удалялся одним блоком. 

Все пациенты находились под диспансер-
ным наблюдением. За истекший период отмече-
ны рецидивы у 29% пациентов, после гистоло-
гической верификации ИП на ранних стадиях, 
после уточнения топики процесса, производи-
лись реоперация. 

Выполнение комбинированных синусо-
томий с принципами онкологической абластики 
позволили сократить количество рецидивов ИП. 
Следует отметить положительную роль эндо-
скопической диагностики, позволяющей вы-
явить различные образования, в том числе и ИП 
на более ранних стадиях. 

 
© О.В.Малеев, А.В. Уткина, С.А. Долженко, К.В. Єльский, 2010  
 
 
 
 
 

А.В. МАРЧЕНКО, В.В. ЛОБУРЕЦЬ, БЕН ХАССИН МОХАММЕД (ПОЛТАВА, УКРАЇНА) 

 ШЛЯХИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВИХ ХВОРИХ  
ПО ВІДНОВЛЕННЮ МОВЛЕННЯ 

 

В клініку ортопедичної або хірургічної 
стоматології нерідко звертаються хворі, яким 

свого часу була проведена операція – уранопла-
стика, що мала суттєві недоліки, порушуючі 
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функціональний результат операції. Такими не-
доліками можуть бути: надмірно ощадлива опе-
рація, розходження швів, грубі рубцеві зміни, 
що викликають відкриту гугнявість. Таким хво-
рим, як методом боротьби з відкритою гугнявіс-
тю проводять протезування в сполученні з лого-
педичними заходами.  

При наявності розщілини твердого підне-
біння усунення відкритої гугнявості і віднов-
лення нормального мовоутворення можливе 
тільки при повному закритті дефекту. Порож-
нина носа повинна бути герметично відмежова-
ною від порожнини рота, а м'яке піднебіння – 
відділяти носоглотку від глотки під час ковтан-
ня та вимови окремих звуків.  

Обтуратори повинні, з одного боку, за-
безпечувати герметичне відмежування ротової і 
носової порожнин, а з іншого боку – виступаю-
ча в порожнину носа його частина не повинна 
значно звужувати просвіт порожнини носа, упи-
ратися в нижню та середню носові раковини або 
носову перегородку. У противному випадку в 
подальшому можуть розвитися хронічні риніти, 
атрофічні зміни носової перегородки. Як відомо, 
частина протеза що обтурує не повинна заходи-
ти глибоко в дефект твердого піднебіння, а тіль-
ки лише прилягати до меж останнього, іноді 
рекомендують, щоб обтуруюча частина заходи-
ла в дефект на 1-2 мм. Якщо не враховувати цієї 
умови, то обтуруюча частина протеза буде на-
тискати на межі дефекту, стончувати тканини і 
збільшувати сам дефект.  

Проте, у деяких випадках виникає необ-
хідність виготовляти обтуруючу частину, що 
відповідає межам не тільки дефекту, але і всього 
дна порожнини носа, спираючись, іноді, на межі 
нижньої носової раковини.  

Форма носової частини обтуратора пови-
нна відповідати конфігурації прилеглої частини 
порожнини носа, враховувати взаємовідносини 
з носовою перегородкою і нижньою носовою 
раковиною. При наявності деформацій, шипів і 
гребенів носової перегородки, виражених гіпер-
трофічних ринітів, що перешкоджають адекват-
ній фіксації обтуратора, попередньо хворому 
слід провести відповідне оперативне втручання 
або консервативну терапію.  

Для досягнення повної герметизації по-
рожнини рота і порожнини носа і, тим самим, 
поліпшення якості мовлення, хворі з великими 
дефектами піднебіння (після онкологічних опе-
рацій на верхній щелепі) і грубими рубцевими 
змінами в ділянці м'якого піднебіння закрива-

ють один носовій хід марлевими тампонами, а з 
боку порожнини рота виготовленим звичайним 
знімним протезом. Дуже рідко протез несе на 
собі обтуруючу частину.  

Клінічні спостереження за такими хвори-
ми в клініках ортопедичної стоматології й ото-
риноларингології потребують розробки такої 
тактики. Хворий уважно оглядається стоматоло-
гом-ортопедом і оториноларингологом, вивча-
ється можливість оптимального шляху введення 
обтуруючої частини протеза і розташування її 
на дні носової порожнини. Далі одержується 
відбиток еластичною відбитковою масою з вер-
хньої щелепи (ми віддаємо перевагу - Upeen) і з 
дефекту, відходячи в цьому випадку від правил, 
не здійснюючи тампонади дефекту. На наступ-
ному етапі, після виготовлення індивідуальної 
ложки, проводиться її корекція, перфорація по 
межах дефекту, відміченим заздалегідь зубним 
техніком, на імпровізованій обтуруючій частині 
також робляться перфорації і наносяться додат-
кові ретенційні пункти. Одержуємо відбиток 
одним із силіконових відбиткових матеріалів, 
(під обов'язковим ендоскопічним оториноларин-
гологічним контролем), у це ж відвідування, 
якщо необхідно, визначається центральна оклю-
зія. Найкраще, одержувати відбиток готовим 
протезом хворого підготовленим з урахуванням 
вищевказаних вимог до індивідуальної ложки. У 
наступне відвідування провадяться корекція і 
накладення готового протеза хворого з обтуру-
ючою частиною з еластичної пластмаси. Вве-
дення обтуруючої частини в порожнину носа і 
розташування її стосовно нижньої носової рако-
вини і перегородки носа контролюється при 
проведенні передньої риноскопії, відразу ж 
здійснюється її корекція. В окремих випадках 
доцільне застосування ендоскопів. При виник-
ненні анемічності структур порожнини носа об-
туруючу частину зменшують.  

У результаті виготовлення обтуруючого 
протеза по запропонованій нами методиці знач-
но поліпшується мовлення хворих із вищенаве-
деною патологією, особливо вимова шиплячих і 
свистячих звуків, значно поліпшується фіксація 
протезів, зменшується число корекцій до 1-ї, у 
віддаленому періоді не спостерігається виник-
нення хронічних патологічних процесів порож-
нини носа а також гіперемії під базисом протеза. 
Методика виготовлення протеза досить проста і 
може бути рекомендована практичній охороні 
здоров’я при лікуванні хворих з дефектами під-
небіння та верхньої щелепи. 

 
© А.В. Марченко, В.В. Лобурець, Бен Хассин Мохаммед, 2010 
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О.Н. МАРШАЛ, И.В. МЕДИНЦЕВ (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ДЕРИНАТ»  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ 

 

Проблема поиска эффективных и безо-
пасных подходов к ммунореабилитации детей 
из группы часто и длительно болеющих, приоб-
ретает особую актуальность современной педи-
атрии. Острый риносинусит занимает одно из 
ведущих мест среди заболеваний ЛОР-органов 
по количеству обращений. 

Целью исследования было изучение эф-
фективности лечения больных острым риносину-
ситом с применением иммуномодулятора «Дери-
нат» в сочетании с традиционным лечением. 

Под нашим наблюдением находилось 30 
больных в возрасте от 4 до 18 лет. Больные по-
лучали стандартную терапию, которая включала 
в себя антибиотики, деконгестанты, антигиста-
минные средства, пункции верхнечелюстных 
пазух или промывание полости носа по Proetz 
растворами антисептиков и 0.25% раствор «Де-
рината» по 2-5-капель 4 раза в день в каждый 
носовой ход.  

Анализ динамики субъективных сим-
птомов и объективных данных указал на кли-

ническую эффективность проведенной тера-
пии. Основную группу составили дети в воз-
расте от 4-7 лет – 18 человек; от 8 до 18 лет – 
12 детей. В контрольной группе возрастной 
состав и сопутствующая патология были ана-
логичными. 

Клиническое наблюдение показало, что 
на фоне приема «Дерината» в основной группе 
выявлено достоверное укорочение продолжи-
тельности клинических симптомов в 1,5 раза. 
Продолжительность лечения составила 8 дней, 
тогда как в контрольной группе – 10 дней. 

Всем детям было рекомендовано продол-
жить терапию «Деринатом» после выписки, в 
течение одного месяца с профилактической це-
лью. 

Применение иммуномодулятора и цито-
протектора «Деринат» в комплексной терапии 
детей с синуситами, позволяет снизить частоту, 
тяжесть и продолжительность болезни, что по-
зволяет рекомендовать его для включения в 
схему лечения у данной группы больных. 

 
© О.Н. Маршал, И.В. Мединцев, 2010  
 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, Ю.А. ДИДИЧЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ ИМУПРЕТА НА ГОРМОНАЛЬНО-ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

 

О негативном влиянии на систему имму-
нитета стрессорных факторов известно давно 
(И.Д. Горизонтов, Т.Н. Протасова, 1966; Г.Н. 
Крыжановский, 1985) и к числу таких факторов 
относят оперативные вмешательства, способные 
вызывать или углублять вторичные иммуноде-
фицитные состояния, связанные с изменением 
уровня и активности факторов неспецифической 
резистентности, процессов межклеточного 
взаимодействия 

Целью работы было – исследовать гормо-
нальный и цитокиновый статус больных хрони-
ческим тонзиллитом перед оперативным вмеша-
тельством, в ближайшие периоды после опера-
ции и выявить влияние фитотерапии Имупретом 
на исследуемые параметры. Выбор данного им-
муномодулятора был обусловлен достаточной 
широтой иммуномодулирующих эффектов пре-

парата (О.Ф. Мельников и соавт., 2005, 2006, 
2007). 

Исследованию подлежала сыворотка кро-
ви 24 больных хроническим тонзиллитом (ХТ) в 
рецидивирующей форме, которые поступили в 
отделение воспалительных заболеваний Инсти-
тута для хирургического лечения (тонзилэкто-
мии). Возраст больных колебался от 16 до 32 
лет, 7 пациентов были женского пола. Для срав-
нения была исследована сыворотка крови 22 
практически здоровых доноров в возрасте от 16 
до 26 лет, 

Из числа больных ХТ 14 получали за 5 
дней до и 3 дня после операции препарат Иму-
прет (Тонзилгон Н) в виде спиртового раствора, 
забор крови для исследований проводили до 
операции, на следующий день после нее и на 8 
сутки после окончания. 10 человек до и после 
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операции получали традиционную медикамен-
тозную терапию. 

В крови методом ИФА (ридер Stat Fax 
2100, США) с использованием иммунодиагно-
стических наборов форм «Протеиновый контур» 
и «Вектор-Бест» (РФ) определяли содержание 
кортизола, как одного из «гормонов стресса», 
лактоферрина и интерлейкина-1β, как белков и 
полипептидов острой фазы воспалительного 
процесса, интерферонов α и γ как антивирусных 
факторов и иммунорегуляторных цитокинов 
(А.С. Симбирцев, 2002), а также интерлейкина-
10 как противовоспалительного цитокина (Е.А. 
Останин и соавт., 2004). 

Проведенные исследования свидетельст-
вуют о том, что цитокиновые и гормональные 
сдвиги при операционном стрессе могут слу-
жить более динамичными показателями откло-
нений в состоянии защитно- приспособитель-
ных механизмов, нежели показатели количест-
венных характеристик и функциональной ак-
тивности клеток иммунитета и концентрации 
иммуноглобулинов, использовавшиеся до этого 

времени при изучении стрессовых факторов на 
организм человека, и, по всей вероятности 
,предшествуют интегральным изменениям в 
иммунном статусе. Если учесть, что при хрони-
ческом тонзиллите имеют место существенные 
сдвиги в показателях местного и системного 
иммунитета (Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников, 
1999; В.В. Кищук, 2001), то послеоперационный 
стресс может углублять состояние вторичного 
иммунодефицита и способствовать возникнове-
нию различных осложнений, как это было опи-
сано нами ранее (Д.И. Заболотный и соавт., 
2000; О.Ф. Мельников и соавт., 2002; В.Н. Ве-
рес, 2003). Есть все основания полагать, что 
применение антистрессовых препаратов в соче-
тании с иммуномодуляторами и противовоспа-
лительными препаратами в ближайшем после-
операционном периоде способствует восстанов-
лению иммунофизиологических уровней гормо-
нов и регуляторных пептидов и предотвращает 
более глубокие изменения в иммунном статусе 
и, соответственно, развитие других патологиче-
ских процессов. 

 
© О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, Ю.А. Дидиченко, 2010  
 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, А.И. КАМЕНСКАЯ, О.Г.РЫЛЬСКАЯ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА СЕПТОЛЕТЕ ПЛЮС  
НА ФАКТОРЫ ПРОТИВОВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА IN VITRO 

 

В настоящее время в связи с повышением 
уровня заболеваний, обусловленных вирусами, 
и, особенно гриппа, наблюдается увеличение 
числа исследований, направленных на изучение 
антивирусных свойств у фармпрепаратов, кото-
рые используются как противовоспалительные 
средства (О.Ф. Мельников и соавт., 2008; М.Ю. 
Еропкин и соавт., 2009). Одним из эффективных 
препаратов с антибактериальным характером 
действия, который широки используется в ото-
ларигологии является препарат местного при-
менения – Септолете плюс, состоящий из це-
тилпиридиния хлорид) антибактериальный ком-
понент) и анестетика (бензокаин). Ранее было 
показано, что Септолете плюс не обладает де-
прессорным действием на состояние местного 
иммунитета. Известно, что одним из основных 
антивирусных механизмов является продукция 
ранних интерферонов – α и β и более позднего 
y-интерферона Ф.И. Ершов (1996). Эти интер-
фероны на первых этапах вирусного заражения 
могут блокировать вирусную информационную 

РНК в инфицированной клетке и препятствовать 
репродукции вирусов. Далее интерфероны спо-
собны активировать естественные цитотоксиче-
ские клетки (ЕЦК) и цитотоксические Т-
лимфоциты (Ф.И. Ершов и соавт., 2004). 

С учетом изложенного, в условиях in vitro 
на клетках нёбных миндалин и периферической 
крови была исследована способность препарата 
усиливать образование интерферонов, а также 
влиять на активность ЕКЦ. Определяли цитоли-
тическую активность клеток в отношении эрит-
роцитов цыплят по спектрофотометрическому 
методу, а в надосадочной жидкости после суточ-
ного культивирования клеток определяли содер-
жание α- и β-интерферонов иммуноферментным 
методом с помощью набора реактивов ООО 
«Протеиновый контур» (Спб, РФ) и иммунофер-
ментного анализатора Stat-Fax-2100 (США). 
Кроме того, для проверки предположения о воз-
можной потенцирующей интерферонообразова-
ние способности препарата в отдельные пробы с 
указанными концентрациями препарата добавля-
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ли индуктор интерфероногенеза – ридостин по 
0,1 мл. Все пробы выполнялись в дублирующей 
исполнении. Препарат Септолете плюс активи-
ровал продукцию раннего интерферона и высту-
пал в роли кофактора при использовании индук-
тора интерфероногенеза – ридостина. Препарат 

умеренно стимулировал цитолитическую актив-
ность естественных цитотоксических клеток 
миндалин и периферической крови. Полученные 
данные свидетельствуют о возможности исполь-
зования препарата в начальных стадиях респира-
торных вирусных инфекций. 

 
© О.Ф. Мельников, А.И. Каменская, О.Г.Рыльская, 2010 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, В.В. КІЩУК, К.А. ЛОБКО, А.Д. ЛОБКО (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ ЖІНОК,  
ЯКІ ХВОРІЮТЬ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ 

 

Динаміку будь-якого імуноопосередковано-
го захворювання слід розглядати з точки зору вза-
ємодії ефекторних ланок імунної системи, участь 
яких в патологічних процесах багато в чому обу-
мовлена каскадом цитокінів. За сучасними уяв-
леннями вважається, що регулятори полипептидно 
– білкової природи (цитокіни) можуть відобража-
ти напругу як імунних реакцій, так і запального 
процесу в цілому. На рівні організму зв’язок між 
імунною, нервовою, ендокринною, кровотворною 
та іншими системами обумовлюють цитокіни, які 
служать для їх включення в організацію та регу-
ляцію єдиної захисної реакції. Цитокіни є тією 
організуючою системою, яка формує та регулює 
весь комплекс захисних реакцій організму при 
потраплянні патогенів.  

Враховуючи вище наведені дані нами бу-
ла поставлена мета дослідити рівень цитокінів - 
IL - 1β, γ – ІФ в різні терміни вагітності при на-
явності у вагітних хронічного тонзиліту (ХТ) 
компенсованої (ХКТ) та декомпенсованої (ХДТ) 
форм, як одного з захворювань, що перебігає на 
імунній основі, та в порівнянні зі здоровими 
вагітними (група контролю 1), вагітними з тон-

зилектомією (ТЕ) в анамнезі. Було обстежено 
105 вагітних жінок з ознаками ХТ, 24 вагітних 
жінки, які мали в анамнезі ТЕ, 24 вагітних жін-
ки, які склали групу контролю 2 – без ознак ХТ. 
Групи обстежених жінок біли однорідними за 
віком, соціальним станом, формі ХТ.  

У рідкій фазі ротоглоткового секрету (РС) 
визначали рівні цитокінів: IL - 1β, γ – ІФ, які є 
регуляторними пептидами, що виробляються 
клітинами організму. Аналізи були проведені на 
базі лабораторії патофізіології та імунології Ін-
ституту оториноларингології ім. проф. О.С. Ко-
ломійченка АМН України. 

 Цитокіни здійснюють плейотропні біоло-
гічні ефекти на різноманітні типи клітин, голо-
вним чином, беручи участь у формуванні та ре-
гулюванні захисних сил організму. Захист на 
місцевому рівні розвивається шляхом форму-
вання типової запальної реакції після взаємодії 
патогенів із паттерн – розпізнавальними рецеп-
торами, з наступним синтезом так званих проза-
пальних цитокінів. Дані визначення концентра-
ції IL-1β, γ- ІФ у РС жінок різних груп обсте-
ження представлені у таблиці. 

 
Концентрація IL-1β, γ-ІФ у ротоглотковому секреті різних груп обстежених жінок M±m (min-max) 

Група N Рівень IL-1β (пкг/мл) Рівень γ-ІФ (пкг/мл) 

Вагітні з ХТ 105 ХКТ ХДТ ХКТ ХДТ 

1-й триместр 22 355,80±18,99 (210-492) 215,00±5,00 (210-220) 37,75±3,43 (20-80) 0 

2- й триместр 54 337,25±12,28 (140-495) 185,10±29,56 (60-416) 37,73±5,63 (0-250) 10,50±6,85 (0-70)

3-й триместр 29 328,96±16,78 (200-490) 190,40±29,90 (120-262) 48,96±15,17 (10-390) 2,00±2,00 (0-10) 
Здорові вагітні 

(контроль1) 20 376,00±14,68 (200-420) 98,00±4,46 (40-125) 

Невагітні з ХТ 7 212,43±34,59 (110-400) 14,29±5,28 (0-40) 
Здорові невагітні 

(контроль2) 11 390,46±11,96 (310-440) 104,09±9,74 (45-150) 

ТЕ вагітні 24 232,42±12,64 (150-401) 11,88±3,73 (0-80) 

Примітка: достовірність p<0,05 по відношенню до контролю1,2 
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Отже, представлені дані у таблиці 1 вка-
зують, що існує залежність між формою ХТ, 
терміном вагітності та показниками IL-1β і  

γ- ІФ. Найнижчі показники отримали у вагітних 
з ХДТ як по рівню IL-1β, так і по рівню  
γ-ІФ. 

 
© О.Ф. Мельников, В.В. Кіщук, К.А. Лобко, А.Д. Лобко, 2010  
 
 
 
 
 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, В.П. СЕМЕНЮК, А.Л. КОСАКОВСКИЙ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ФАРИНГИТЕ У ДЕТЕЙ 
 

Известно, что чаще всего к развитию вос-
палительного процесса в слизистой оболочке 
глотки приводят различные факторы – воспали-
тельные процессы в слизистой носа и околоно-
совых пазух, воспаление небных и глоточной 
миндалин, недостаточно эффективное лечение 
ОРВИ (А.А. Лайко, 2008). При этом состояние 
локального иммунитета в защите слизистых 
оболочек глотки является решающим фактором 
как в генезе фарингита, так и при его лечении 
(Д.И. Заболотный, О.Ф. Мельников и соавт., 
2000). В связи с появлением новых диагности-
ческих подходов к определению как факторов 
иммунитета, так и факторов, определяющих ин-
тенсивность воспалительной и репаративной 
реакции слизистой, представлялось целесооб-
разным сопоставить состояние этих компонен-
тов у детей при возникновении фарингита после 
перенесенного ОРВИ. 

Обследовано 18 детей в возрасте от 5 до 12 
лет, переболевших ОРВИ и предъявлявших жа-
лобы, характерные для фарингита, что подтвер-
ждалось орофарингоскопией. У детей при обра-
щении проводился забор ротоглоточного секрета 
(РС) до начала лечебных мероприятий. Для со-
поставления данных был исследован РС 11 прак-
тически здоровых детей аналогичного возраста. 
Определяли состояние факторов местного имму-

нитета по содержанию в ротоглоточном секрете 
иммуноглобулинов (секреторной и мономерной 
форм IgA, IgG), лактоферрина, секреторного лей-
коцитарного ингибитора протеаз (СЛИП), про-
воспалительных цитокинов: интерлейкинов-1β, 8, 
а также интерлейкин-8, α- и γ-интерферонов. Все 
иммунологические исследования выполнены с 
применением иммуноферментного метода и ре-
активов российского («Протеиновый контур», 
«Вектор-Бест», «Цитокин»), французского 
(«Diaclone») и голландского («Hucalt bio») произ-
водства. Применяли иммуноферментный анали-
затор Stat Fax 2100 (CША). 

Было установлено, что в РС детей с фа-
рингитом по сравнению с контрольной группой 
значительно повышено содержание мономерной 
формы IgA и IgG, тогда как секреторная форма 
IgA была на уровне или ниже, чем в контроль-
ной группе. Более высокими показателями в РС 
детей с фарингитом были данные о провоспали-
тельных цитокинах (1 и 8), противовирусного 
фактора γ-интерферона и лактоферрина. В тоже 
время уровень раннего α-интерферона и СЛИП 
были достоверно ниже, чем в РС детей кон-
трольной группы. Полученные данные могут 
быть основанием для дифференцированного 
подхода к лечению детей с фарингитом после 
перенесенных ОРВИ. 

 
© О.Ф. Мельников, В.П. Семенюк, А.Л. Косаковский, 2010  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ У 
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ЗАПАЛЬНІ, АЛЕРГІЧНІ ТА ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

ЛОР-ОРГАНІВ 
 

Визначення імунологічних показників у 
ротоглотковому секреті (РС) хворих на хронічні 

запальні, алергічні та онкологічні захворювання 
верхніх дихальних шляхів (ВДШ) показало, що їх 
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зміни при цих патологічних процесах можна об'-
єднати в декілька діагностично значимих груп. 

До першої групи належать такі, що відо-
бражають наявність патологічного процесу у 
ВДШ незалежно від його нозології. Сюди мож-
на віднести відносний вміст лімфоцитів у (РС), 
що зростає у пацієнтів як із запальними і алергі-
чними, так і онкологічними захворюваннями за 
виключенням хворих на хронічний тонзиліт та 
пацієнтів з раком гортані, в яких зміни цього 
показника є несуттєвими. На наявність патології 
ЛОР-органів також вказує підвищення в РС па-
цієнтів з запальними і алергічними захворюван-
нями інтенсивності процесів перекисного окис-
лення липідів, яка достовірно або на рівні тен-
денції перевищує контрольні значення. Винят-
ком є лише загострення сезонного алергічного 
риніту, при якому цього не спостерігається. Ще 
однією загальною особливістю захворювань 
ВДШ є те, що вони розвиваються на тлі пору-
шень місцевих механізмів захисту. В першу 
чергу це стосується концентрації в РС sIgA, яка 
залишається на нормальному рівні лише у хво-
рих на хронічний риніт. Рівень mIgA помітно 
знижується у пацієнтів з онкозахворюваннями, а 
при хронічних запальних і алергічних хворобах 
носа стає достовірно нижчим за норму.  

До другої групи можно віднести показни-
ки, зміни яких при захворюваннях певної нозо-
логії помітно відрізняються від таких при пато-
логії іншої природи. Так, вміст лактоферину в 
РС хворих на запальні та алергічні захворюван-
ня суттєво перевищує контрольні значення, од-
нак онкологічна патологія ЛОР-органів супро-
воджується надмірним, майже трикратним пе-

ревищенням нормальних показників концентра-
ції цього продефенсину в РС. Якщо у пацієнтів з 
хронічними запальними захворюваннями зна-
чення індексу гальмування міграції лейкоцитів 
РС не виходять за межі норми, а при сезонному 
алергічному риніті та поєднанні алергічного і 
запального захворюваннь ВДШ навіть достовір-
но перевищують контрольні значення, то при 
доброякісних новоутвореннях ЛОР-органів зна-
чення цього показника стають суттєво нижчими 
за контрольні. При раку носоглотки значення 
індексу гальмування міграції лейкоцитів РС 
хворих також достовірно знижується, а при раку 
гортані – зменшується на рівні тенденції. У РС 
онкологічних хворих вміст ТНФ-α, достовірно, 
або на рівні тенденції перевищує контрольні 
значення. Концентрація ІЛ-1β у РС пацієнтів з 
запальними та алергічними захворюваннями 
збільшується, а у пацієнтів з цілорічним алергі-
чним ринітом цей показник навіть достовірно 
перевищує норму. 

До третьої групи показників належать та-
кі, зміни яких відбуваються лише при конкрет-
них захворюваннях. Так, суттєве зростання вмі-
сту іммуних комплексів спостерігається у РС 
хворих на нелікований рак гортані. 

Таким чином, одержані в роботі результа-
ти свідчать, що дослідження імуно-логічних 
показників РС хворих на хронічні запальні, але-
ргічні та онкологічні захворювання ВДШ дозво-
ляють підвищити ефективність діагностики 
останніх, оскільки дають змогу неінвазивним 
шляхом оцінити у конкретного хворого стан 
різних патогенетичних ланок, що визначають 
перебіг захворювання. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ФОНОПЕДИИ В ФОНИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
(ДЛЯ ФОНИАТРОВ, ФОНОПЕДОВ, ОТОЛАРИНГОЛОГОВ, ПСИХОЛОГОВ) 

 

Имеющиеся данные по вопросам реаби-
литации голоса в настоящее время разобщены, 
что вызывает определенные трудности при ис-
пользовании этих методик в работе фониатров и 
фонопедов. Отдельные авторы, при реабилита-
ции голоса, брали в качестве ведущего звена 
только одну сторону сложного процесса. Как 
известно, нарушение голосовой функции чело-
века сопровождается разнообразными сдвигами 

в деятельности организма, включающим как 
изменение со стороны моторики группы мышц 
гортани, принимающих непосредственное уча-
стие в голосообразовании, так и расстройства 
системы органов дыхания и резонаторного ап-
парата. 

В связи с этим, целью фонопедических 
занятий является привить и закрепить правиль-
ные голосоречевые навыки и восстановить на-
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рушенное равновесие между отделами голосо-
вого аппарата, которые принимают участие в 
голосообразовании. 

Курс восстановления голоса предполагает 
одновременно с психотерапевтическим воздей-
ствием провести коррекцию фонационного ды-
хания в сочетании с ортофоническими упраж-
нениями; автоматизацию правильной фонации 
речевыми упражнениями. Коррекции фонаци-
онного дыхания удаляется минимальное значе-
ние, т.к. фонационное дыхание в процессе ор-
тофонических упражнений рефлекторно при-
спосабливается к оптимальному звучанию резо-
наторов. «Дыхание тренируется со звуком» как 
говорит Н. Гуяров в книге В.П. Морозова (ис-
кусство резонаторного пения).  

Для успешной и дифференцированной 
фонопедической коррекции голоса нами пред-
принята попытка систематизации арсенала фо-
нотерапевтических возможностей, примени-
тельно к различным нозологическим единицам 
патологии голосообразующего аппарата гортани 
человека. 

І группа – это лица с функциональными 
нарушениями голоса: 

а) функциональная афония (больные, 
имеющие громкий шепот и не имеющие шепота 
(только беззвучное шевеление губами); 

б) функциональная дисфония паретиче-
ского и спастического характера; в) мутацион-
ная дисфония;  

г) фонастения. 
ІІ группа – парезы, параличи гортани. 
а) периферические паразы, параличи – 

чаще всего встречаются после операционного 
вмешательства на щитовидной железе, средо-
стенье, легких, или удары, ранения в области 
гортани; 

б) миопатические парезы, параличи; 
в) громкий чрезмерный смех, крик, силь-

ный надрывной кашель, ведет к параличам или 
парезам гортани (скорость воздуха в трахее дос-
тигает скорости звука около 320 м/сек, на уров-
не гортани она снижается до скорости урагана – 
около 45 м/сек, а на уровне губ – примерно 7 
м/сек; 

г) центрального генеза: при вовлечении в 
патологический процесс в основании черепа 
ядер блуждающего нерва; 

д) инфекционно-токсические – грипп, 
ОРЗ, отравление ядами и др. 

ІІІ группа – больные после операционного 
вмешательства на гортани, состояние после 
хирургического удаления:  

а) папиллом, полипов, фибром, ангио-
фибром, певческих узелков, рубцовых измене-
ний, синехий;  

б) после латерофиксации голосовой 
складки, хордопластики, а так же при атрофии 
медиального края голосовой складки;  

в) паретические стенозы, субстенозы, 
двусторонние параличи. До операционного 
вмешательства, если есть еще такая возмож-
ность, хирург назначает активную фонотера-
пию. 

IV группа – лица после тотального удале-
ния гортани и хордэктомии. 

У больных первой группы с функцио-
нальной афонией имелись жалобы характерные 
той или другой формы невротических рас-
стройств. У одних больных невротический сим-
птомокомплекс был вызван причинами сомато-
генного характера – перенесенные инфекцион-
ные заболевания, операции, травмы, хрониче-
ские заболевания внутренних органов. У боль-
ных отмечается повышенное чувство долга, ак-
тивность, целеустремленность. 

У других отмечались нарушения психо-
генно-соматического характера. Они отличались 
повышенной мнительностью, неуверенностью в 
себе, остро реагировали на неудачи и нанесен-
ные обиды. Невротическому дебюту предшест-
вовали семейные и социальные травмы, непри-
знание профессиональной пригодности больно-
го со стороны компетентных органов, судебные 
разбирательства. По ходу развития заболевания 
усугублялось различными соматическими рас-
стройствами. 

Больные с истерической афонией имели 
характер пассивно-оборонительных реакций и 
«условной приятности и желательности болез-
ни», что давало им различные семейные и соци-
альные льготы. 

В группе безшепотных больных в анамне-
зе наблюдались: 

а) инфекционные заболевания (менинго-
энцефалиты, арахноидиты, грипп), черепно-
мозговые травмы, отравления химическими ве-
ществами, опухоли мозга. 

Выделение в группе функциональных на-
рушений двух состояний различных по клини-
ческим проявлениям и по механизму развития, 
позволяет более четко определить тактику ле-
чебного воздействия по восстановлению голоса 
и предупреждения рецидивов. 

Восстановление голоса у больных функ-
циональной афонией проводилось следующим 
образом: аутотренинг с музыкальным сопрово-
ждением, вливание в гортань физраствора с не-
сколькими каплями адреналина на надгортанник 
при фонации, вызывание рвотного рефлекса, 
механический способ (фиксация щитовидного 
хряща с одновременным произнесением фаль-
цетного «и», иногда, появляется голос и при 
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произношении звука «Р» с одномоментным 
вибромассажем гортани, использование прибора 
«полифонатор ПФ-03-02 фирмы «Вабос» при-
меняя обратную акустическую связь, а также 
заглушение шумом, исключая слуховой анали-
затор. Время занятий – ежедневно 25-30 минут. 
Количество занятий – от одномоментного вос-
становления голоса до трех, четырех занятий. 
Для автоматизации голоса разработан ряд уп-
ражнений с обязательным использованием син-
хронной работы верхних и нижних резонаторов.  

Причиной паретических дисфоний могут 
быть: эндокринные нарушения: заболевание 
щитовидной железы, поликистоз яичников, му-
тационная дисфония у юношей. Часто функцио-
нальные дисфонии сочетаются с заболеваниями 
желудочно кишечного тракта. А также причи-
ной функциональных дисфоний может быть 
шейный остеохондроз (С.А. Юркин). Одновре-
менно с восстановлением голоса эти больные 
проходят обследование и лечение у профильных 
специалистов. У лиц с паретической дисфонией 
во время занятий использовалась обратная аку-
стическая связь, синхронный вибромассаж гор-
тани, использование которого обусловливало 
воздействие на голосовой аппарат больного че-
рез І и ІІ сигнальную систему, что приводило к 
быстрому лечебному эффекту (В.А. Тринос). 
Хорошие результаты нами получены при одно-
временном произношении звуков с воздействи-
ем точечного массажа на область проекции 
верхних шейных симпатических узлов С2-С6 
паравертебральной области, рефлекторно свя-
занных с гортанью. 

С.А. Юркин предлагает проводить баноч-
ный массаж (вакуум-терапию) шейно-
воротниковой зоны. Длительность процедуры – 
5-7 минут, 6-8 сеансов через день.  

Для восстановления голоса при спастиче-
ской дисфонии применяли аутотренинг с музы-
кальным сопровождением, прослушивание сво-
ей «отставленной речи» в наушники с одномо-
ментным ларингофоном на гортань. К сожале-
нию метод заглушения не даёт положительного 
результата, а при иглорефлексотерапии в 2-х 
случаях имел место ларингоспазм. 

Во время работы над голосом применяли 
методику парадоксального дыхания по Стрель-
никовой. 

Фонопедические занятия проводили с ак-
центом «гнусавого голоса». При спастической 
дисфонии часто имеет место ложноскладковый 
механизм голоса, который можно корректиро-
вать звуками высокой тональности. Лучшие ре-
зультаты, по сравнению с речевой фонопедией, 
были достигнуты вокальной фонопедией. Сле-
дует отличать спастическую дисфонию от заи-

кания. Характерные признаки заикания сле-
дующие: голосовые складки ровные, бледные 
или чуть розоватые, при фонации активное их 
стыкание (никогда не наблюдается ложносклад-
ковый механизм голоса) дополнительные дви-
жения руками, подергивание мышц лица, за-
крывание глаз, спотыкание на звуках П, Ф, Т. А 
при спастической дисфонии нет жестикуляции 
руками, нет спотыкания на этих звуках, голосо-
вые складки при фонации или плотно прилега-
ют друг к другу или пересмыкаются. 

Мутационная дисфония чаще всего встре-
чается у юношей от 13 до 17 лет. И как затя-
нувшаяся мутационная дисфония в 25-28 лет. 
Мутация – смена голоса – явление физиологи-
ческие, которое связано с бурным ростом горта-
ни и всего организма в период полового созре-
вания (О.С. Орлова). Голос фальцетного звуча-
ния, гортань расположена на уровне ІІ шейного 
позвонка. Отмечаются вегетативные расстрой-
ства (потливость, вульгарные угри лица, ла-
бильность психики, стеснительность). В этиоло-
гии мутационной дисфонии играют роль гормо-
нальные изменения, проявляющиеся задержкой 
полового развития (Ю.В. Василенко). При рабо-
те над восстановлением голоса самым результа-
тивным приемом является фиксация гортани 
книзу кзади с произнесением низкочастотного 
звука «У», «О», «Ы». 

Внимание пациента фиксируется на виб-
рации грудной клетки. Полученный первый звук 
и будет голосом больного (тенор, баритон или 
бас). На следующих занятиях закрепляется по-
лученный результат на речевом материале с ис-
пользованием вибромассажа гортани, в течение 
2-4 дней. 

Фонастения – это вялость нервномышеч-
ного аппарата гортани (В.А. Тринос) – типично 
профессиональное нарушение голоса, которое 
встречается у лиц речевой и вокальной профес-
сии с неустойчивой нервной системой (Ю.С. 
Василенко). Основной причиной возникновения 
являются повышенная голосовая нагрузка, от-
сутствие правильной постановки голоса, рас-
стройства нервной системы. Основными жало-
бами являются опоясывающая тяжкость перед-
ней поверхности шеи «подкова» (В.А. Тринос). 

Речевая фонопедия предполагает коррек-
цию постановки голоса с применением вибро-
массажа гортани, произнесение речевого мате-
риала используя верхние резонаторы, начиная с 
фонемы «М», «Н». При их произнесении, опус-
кается корень языка и звук направляется так, 
чтобы он «ударился» в какую либо точку по 
средней линии твердого нёба, в «маску». В этой 
позиции увеличен объем ротового резонатора, а 
звуковая волна, ударяясь о твердое нёбо вызы-
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вает резонирование вышележащих полостей. 
Для контроля своего резонаторного голоса 
больной прикладывает ладони «лодочкой» к 
губам, или слушает свой голос оттопыривая 
ушную раковину и прикладывая ладонь другой 
руки – (нос, рот) навстречу оттопыренному уху. 
Импеданс и резонаторные явления активизиру-
ют работу голосового аппарата (Е.А. Лаврова). 
В дальнейшем работа проводится по собствен-
ной методике. Одновременно с речевой фонопе-
дией проводится медикаментозное лечение, на-
значенное фониатром. 

Методические приемы при парезах, пара-
личах гортани зависят от положения фиксации 
парализованной голосовой складки. При лате-
ральном положении голосовой складки голос 
отсутствует, общение происходит шепотом на 
придыхательной атаке. Шепотная речь сканди-
рована. Дыхание нарушено. Цель занятий на 
первом этапе, выработать ларинготрахеальный 
голос, применяя низкое положение нижней че-
люсти и гортани (В.Н. Бучель). 

Низкое положение гортани фиксируется 
при произнесении гласного «У», «Э», «Ы». 
Больной при этом ощущает вибрацию грудной 
клетки рукой, прижатой к грудине. 

При парамедальном положении парализо-
ванной голосовой складки целью занятий явля-
ется увеличение подвижности здоровой полови-
ны гортани, так чтобы голосовая складка при 
фонации не только доходила до средней линии, 
но и пересекала ее, соприкасаясь с парализован-
ной. Начинать занятия надо с увелярного произ-
ношения звука «Р», предлагая звук направить не 
к передним зубам, а кзади к «маленькому языч-
ку» (И.Ж. Руле). Затем к вибрирующему уве-
лярному «Р» необходимо присоединить гласные 
(Р)-à, (Р)ò, (Р)ý, (Р)ù, (Р)э. 

Следующими упражнениями является 
произношение гласных звуков на твердой атаке 
(коротко, отрывисто). При такой форме голосо-
образования наблюдается самый активный вы-
дох и наибольшее подскладковое давление, что 
необходимо для тренировки размаха колебаний 
голосовых складок. В последующих занятиях 
использовали йотированные звуки, а также зад-
не-гортанные звуки в сочетании с гласными. 

Работа над тембром и силой голоса про-
водится при высоком положении гортани с не-
сколько приподнятой головой, а сужение гло-
точной трубки способствует усилению громко-
сти звука (С.М. Ржевкин). Произнесение глас-
ного «У» (губы трубочкой) увеличивает длину 
ротовой полости, которая является одним из 
резонирующих звеньев системы резонаторов. 

Компенсация дыхания требует макси-
мально возможного разведения обеих половин 

голосовых складок, и, следовательно, раскрытия 
голосовой щели и увеличения просвета гортани 
(с применением парадоксального дыхания по 
методике Е. Стрельниковой). 

Резекции гортани при онкопатологии 
весьма травматичны, нарушают анатомическую 
конфигурацию и физиологические функции ор-
гана. Фонотерапия после хирургического лече-
ния онкологических заболеваний гортани дли-
тельная и трудоемкая работа, требующая кон-
центрации внимания и настойчивости (С.Л. 
Таптапова). 

Еще в 1910 году А.Ф. Иванов писал, что 
завершающим этапом лечения после тотального 
удаления гортани является проведение «специ-
ального обучения в раннем послеоперационном 
периоде». Специальное обучение – это создание 
компенсаторного фонационного органа и ради-
кальной перестройки связей ЦНС, которые су-
ществовали до операции (м. Зееман). Этим но-
вым функциональным образованием является 
пищеводный голос, который называют псевдо-
голосом. Т.к. в условиях поликлиники прово-
дить полностью методику С.Л. Таптаповой нет 
возможности, мы сократили некоторые приемы 
до необходимого минимума. Оптимальной дис-
локацией псевдоголосовой щели является С5-С6 
протяженность ее до 3,5 см, ниже псевдоголосо-
вой щели наличие воздушного пузыря (С.Л. 
Таптапова). 

І этап – работа над дыханием и артикуля-
ционной моторикой (вдох через трахеостому – 
живот вперед, выдох через рот губы «трубоч-
кой» - живот втянуть). Кисти рук располагаются 
в области грудной клетки и живота. Не допус-
кать подключичного дыхания (подъем при вдо-
хе плечевого пояса). Т.к. у больных утрирован-
ная артикуляция и шумное дыхание через тра-
хеостому, цель занятий – выработка координа-
ции между бесшумным дыханием и спокойной 
артикуляцией. На усмотрение больного выбира-
ем 5-6 физических упражнений из 16 по мето-
дике С.Л. Таптаповой и Э.Я. Золотаревой. 

Предполагаем дутье на ватку, дутьё в во-
ду, используя коктельную трубочку. Т.к. после 
удаления гортани прерывается рефлекторная 
связь между дыханием и голосообразованием, 
отсутствует воздушная струя, необходимая для 
голосообразования то на первых этапах занятий 
рекомендуем применять эти упражнения. Игра 
на губной гармошке – научить больного вбирать 
воздух ртом так, чтобы часть воздушной струи 
задерживалась в ротовой полости, отрабатываем 
подвижность области живота и диафрагмы с 
координацией бесшумного дыхания и др. 

Появившейся псевдозвук «отрыжка» - вво-
дим в слова с заднегортанными звуками (как, 
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кок, кук, какао, капа, кофе и др.) Если после этих 
упражнений не появился псевдозвук, предлагаем 
во время занятий выпивать минеральную воду. 
Следует отличать псевдоголос от фарингеально-
го. Фарингеальный псевдоголос – это смыкание 
корня языка с задней стенкой глотки (своеобраз-
ное «квакание», что принимают за голос). 

После появления псевдозвука переходим 
ко второму этапу. Расширяем диапазон слов 
изолированно, а затем эти слова произносятся 
со словом «как» (как бочка, как кочка, как тачка, 
как кот, как котлета, как палатка и др.). На 
третьем этапе занятия усложняются. Вводятся 
небольшие фразы, предложения, цифры (5, 15, 
25, 35, 45, 125 и т.д.) – только там, где присутст-
вует цифра 5. Подбираются фразы с этими циф-
рами (пять минут, пять секунд, двадцать пять 
килограмм и т.д.). С каждым занятием речевой 
материал усложняется, каждое занятие сопро-
вождается новыми упражнениями Лучшие ре-
зультаты псевдоголоса получены после фронто-
латеральной резекции гортани. Если псевдого-
лос не выработан, больному подбираем голосо-
образующий аппарат отечественного или зару-
бежного производства. 

При использовании голосообразующего 
аппарата у больного возникают трудности в со-
отношении нажатия кнопки звука и произнесе-
ние слов, фраз. Этим навыкам они овладевают 
через 2-4 занятия. Следует заметить, что голо-
сообразующий аппарат не всем подходит. По-
этому, прежде чем приобрести, его необходимо 
подобрать и провести несколько занятий с фо-
нопедом. А так как мы не можем определить 
биоэлектрическую активность мышц шейного 
отдела пищевода, то подбираем методом проб. 

При частичной резекции гортани голос у 
больных отсутствует, обращаются шепотом на 
придыхательной атаке. На первом этапе целью 
занятий является выработка трахео-
ларингеального голоса. Предлагаем тренировать 
здоровую часть гортани с оставшейся частью 
гортани или с ложной складкой. Затем, образо-
вавшийся рубец, дает возможность довести речь 
до оптимального звучания. 

Как при органических, так и при функ-
циональных заболеваниях голосового аппарата 
занятия проводятся всегда строго индивидуаль-
но, предпочтительно с музыкальным сопровож-
дением. 

 
© Т.Г. Милоченко, 2010 

 
 
 
 

Ю.В. МІНІН, Т.І. КУЧЕРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

АЛГОРИТМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПРИ ХРОНІЧНИХ СТЕНОЗАХ 
ГОРТАНІ І ТРАХЕЇ 

 

Хірургічне лікування та реабілітація хво-
рих з хронічними стенозами гортані і трахеї за-
лишається актуальним питанням у сучасній 
отоларингології. Загально відомо, що дана пато-
логія на метаболічному рівні формує стійку гі-
поксію переважної більшості органів і тканин. 
Таким чином, за умов порушення функції зов-
нішнього дихання остання відчутно змінює 
життя хворих в цілому. У більш складних випа-
дках вони стають канюленосіями, що також має 
певний перелік можливих ускладнень, як то пе-
рифокальне запалення м’яких тканин, локальні 
хондроперихондрити, функціональна ізоляція 
попередніх анатомічних структур респіраторно-
го тракту, хронізація трахеобронхітів, проблеми 
мовного спілкування та соціальної адаптації. 

Водночас, за відсутністю чіткої система-
тизації вищезазначених питань, основні діагнос-
тичні критерії хронічних стенозів гортані і тра-
хеї оцінюються багатьма фахівцями досить су-
перечливо. 

В контексті означеної проблеми хронічні 
стенози гортані і трахеї за механізмом форму-
вання можна поділити на три групи: паралітич-
ні, рубцеві та пухлинні. Визначення лікувальної 
тактики відносно останніх не викликає зайвих 
питань і пов’язане з видаленням наявного ново-
утворення, що за ощадливого професійного під-
ходу забезпечує відновлення дихальної функції. 

Зовсім іншої концепції хірургічного ліку-
вання вимагають паралітичні стенози гортані, 
що у більшості випадків формуються внаслідок 
порушень нервово-м’язевої активності голосо-
вих складок, а саме у випадках двобічної деге-
нерації їх аддукторів. Дана патологія, здебіль-
шого, є наслідком безпосередніх травмувань та 
негативних впливів на рухливі волокна зворот-
них нервів або стовбур вагуса в цілому. В стру-
ктурі причин такого виду стенозів, з нашого до-
свіду, перше місце займає струмектомія, далі 
слідують травми органів дихального тракту, 
кісти та позаорганні пухлини шиї, стравоходу, 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 128 

трахеї, аневризми аорти, органічна та інфекцій-
на патологія легень з туберкульозом включно.  

Пріоритетною лікувальною тактикою па-
ралітичних стенозів гортані залишається одно- 
або двобічна ендоскопічна хордоаритеноїдото-
мія. Опанування різноманітних варіантів даного 
хірургічного втручання забезпечує досягнення 
результативної латералізації нерухомих голосо-
вих складок. 

Однак, слід пам’ятати, що стійка медіалі-
зація голосових складок може виникнути не 
тільки в наслідок порушень іннервації аддукто-
рів гортані. Приводом стенозів нерідко стають 
рубцеві утворення на рівні підскладкового чи 
міжчерпакуватого просторів, анкілоз перстнече-
рпакуватих суглобів, що важко діагностуються 
при непрямій ларингоскопії, та, певним чином, 
корегують обсяг необхідних хірургічних втру-
чань. Також особливу групу стенозів складають 
комбіновані ураження гортані і трахеї. 

Відомо, що рубцеві стенози дихальних 
шляхів переважно є результатом травматичних 
та опікових пошкоджень контактуючих тканин. 
Іноді здобуті ураження мають ятрогенне похо-
дження внаслідок діагностичних, лікувальних 
маніпуляцій та хірургічних операцій, таких як 
подовжена інтубація, трахеотомія, хірургічне 
видалення доброякісних і злоякісних пухлин 
гортані і трахеї, променева терапія та ін. 

Слід зазначити, що актуальність обгово-
рюваної проблеми, мотивована поширенням 
хронічних стенозів гортані і трахеї, вимагає по-
дальшої ретельної систематизації вищенаведе-
ної інформації з урахуванням критеріїв похо-
дження, ступенів прояву, обсягів та характеру 
патологічних змін на рівні даних органів. З ме-
тою визначення раціональних варіантів та 
об’ємів необхідних хірургічних втручань, спро-
щення формування адекватних лікувальних 
протоколів з даного приводу вважаємо за доці-
льне наголосити на виділенні наступних груп 
рубцевих стенозів гортані і трахеї: 

Хронічні стенози зі збереженням опорної 
функції хрящів: 

- рубцева мембрана; 
- рубцева атрезія:  
 а) обмежена; б) поширена. 
Хронічні стенози із втратою опорної фун-

кції хрящів: 
- рубцевий стеноз на фоні хондроперихо-

ндрита; 
- рубцевий стеноз з хондромаляцією. 
 Для діагностування вищенаведених різ-

новидів стенозів ми використовуємо наступні 
діагностичні прийоми: 

- ендоскопія гортані і трахеї;  
- томографія гортані; 
- “пробна” деканюляція з ендоскопічним 

контролем; 
- бокова рентгенографія гортані та ший-

ного відділу трахеї; 
- комп’ютерна томографія; 
- магнітно-резонансна томографія. 
 Лікувальна тактика при рубцевих стено-

зах багато в чому залежить від локалізації, хара-
ктеру та ступеню прояву патологічного процесу. 
В клінічній практиці нами активно використо-
вуються слідуючи методи: 

- бужування; 
- радіохірургія, лазерна деструкція, река-

налізація просвіту за умов ендоскопічного під-
ходу; 

- формування ларинготрахеостоми; 
- дилятація тампоном Мікуліча; 
- вшивання синтетичних протезів та біо-

імплантатів; 
- циркулярна резекція звуженого фрагме-

нту трахеї з подальшим накладанням анастомо-
зу. 

Обрання методу лікування повинно ви-
значатися сукупно об’ємом, локалізацією руб-
цевої тканини, а також станом опорної функції 
гортані і трахеї. Ігнорування даних положень 
зменшить ефективність лікування, значно про-
лонгує його строки за умов розвитку хондропе-
рихондритів та їх серйозних наслідків. 

Другими варіантами ускладнень в ран-
ньому та віддаленому післяопераційному пері-
одах можуть бути наступні: 

- кровотеча; 
- звуження просвіту на фоні грануляцій-

но-рубцевих змін; 
- невідповідність анастомозу; 
- парез і параліч гортані; 
- гостра дихальна недостатність; 
- дивертикул стравоходу; 
- трахео-стравохідна нориця. 
З метою скорочення імовірних діагнос-

тичних помилок та ускладнень вважаємо за 
доцільне розширення комплексу загально-
прийнятих клінічних, рентгенологічних та ен-
доскопічних методів передопераційного об-
стеження хворих з обов’язковим використан-
ням широких можливостей сучасної ендоско-
пічної техніки. 

З точки зору практичної медицини, даний 
підхід дозволяє швидко, чітко і адекватно обра-
ти необхідний метод лікування хворих з хроніч-
ними стенозами гортані і трахеї. 

 
© Ю.В. Мінін, Т.І. Кучеренко, 2010 
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Ю.В. МІНІН, Т.І. КУЧЕРЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ КОМБІНОВАНИХ СТЕНОЗІВ ГОРТАНІ І ТРАХЕЇ 
 

Лікувальна тактика при реабілітації хво-
рих з комбінованими стенозами гортані і трахеї 
залишається важливою проблемою сучасної 
отоларингології. За умов поєднання стійкого 
звуження просвітів зазначених органів стеноз 
дихальних шляхів розцінюється як комбінова-
ний, а відновлення адекватного дихання є до-
сить складним процесом, що вимагає запрова-
дження декількох етапів хірургічного лікування. 

Протягом останніх десятиліть збільшен-
ню кількості осіб з комбінованими стенозами 
дихальних шляхів сприяє чималий обсяг безпо-
середніх травмувань трубчастих органів шиї, а 
також наслідків, пов’язаних з ендоскопічними 
втручаннями та реанімаційними діями, як то 
інтубація і трахеотомія.  

Враховуючи тяжкість загального стану, 
присутність різноманітних ускладнень та супут-
ніх патологічних проявів вибір протоколів хіру-
ргічного лікування таких хворих повинен бути 
найбільш раціональним поміж існуючих альтер-
нативних. Оптимізація діагностичного алгорит-
му при хронічних стенозах гортані і трахеї на-
дасть змогу об’єктивно оцінити характер, сту-
пінь та особливості уражень верхніх дихальних 
шляхів при плануванні реконструктивно-
відновлювальної гортанно-трахеальної хірургії. 
Для визначення остаточного діагнозу необхідно 
спиратися на дані анамнезу, комплекс загально-
прийнятих клінічних, ендоскопічних, сучасних 
рентгенологічних, а також функціональних ме-
тодів дослідження. 

За останні 5 років під нашим спостере-
женням була група хворих з хронічними комбі-
нованими стенозами гортані і трахеї у кількості 
16 осіб віком від 17 до 53 років.  

З анамнезів стало відомо, що у 4 випадках 
зростаюча дихальна недостатність набула суттє-
вого прояву через 1-2 місяці після механічної 
травми шиї. Згодом відновлення дихальної фун-
кції хворих було забезпечено виконанням пла-
нової трахеостомії. При детальному ендоскопіч-
ному обстеженні у 2 пацієнтів, окрім стенозу-
вання трахеї, було встановлено двобічний пара-
ліч гортані, а у 1 особи підтверджена рубцева 
облітерація органу на рівні перстнеподібного 
хряща. В іншому випадку рубцева мембрана 
займала міжчерпакуватий простір. 

Наслідки подовженої штучної вентиляції 
легень сприяли розвитку стенозу дихальних 
шляхів та накладанню трахеостоми у 6 хворих. 
У останніх в зоні стенозу було констатовано 

дефіцит звичної пружності тканин, різке змен-
шення або обструкцію анатомічного просвіту за 
рахунок деструкції хрящових елементів та руб-
цевої дегенерації слизової оболонки з утворен-
ням типової гортанно-трахеальної атрезії у ме-
жах 2-3 см.  

Характерною ознакою інших 3 випадків 
травматичного походження була хондромаляція 
фрагменту трахеї нижче первинного вогнища 
рубцювання, що було остаточно підтверджено 
під час діагностичної деканюляції терміном до 
двох діб з динамічним ендоскопічним контро-
лем. 

При обстеженні 3 осіб, що попередньо 
перенесли струмектомію, був встановлений 
двобічний параліч гортані. У всіх випадках па-
ралельно з нерухомістю аддукторів голосових 
складок констатувалася часткова обструкція 
проксимальної частини шийного відділу трахеї, 
що відповідало рівню трахеостоми або дисталь-
ного кінця канюлі. Наявні ускладнення стали 
наслідком інтраопераційної травми, явищ пода-
льшого хондроперихондриту, або тривалого ви-
користання трахеоканюлі неадекватного розміру 
чи травматичного запального ущільнення тка-
нин трахеї внаслідок попереднього тиску пух-
лини щитоподібної залози. 

Таким чином, повна функціональна не-
відповідність гортані і трахеї у всієї наведеної 
категорії хворих визначала потребу сукупної 
хірургічної реконструкції вражених ділянок ди-
хальних шляхів.  

Особам з паралітичними стенозами гор-
тані, у першу чергу, була виконана однобічна 
ендоскопічна хордоаритеноїдотомія, що забез-
печувала можливість відновлення адекватного 
дихання на рівні голосової щілини. Другий етап 
хірургічної реабілітації даної групи хворих ви-
магав ефективної реконструкції стенозованої 
трахеї, що було досягнуто шляхом циркулярної 
резекції деструктованих її ділянок за умов оща-
дливої імобілізації останньої у шийному та, час-
тково, грудному відділах. Після ретельного ге-
мостазу у відповідній послідовності було сфор-
мовано гортанно-трахеальний або міжтрахеаль-
ний анастомоз, нижче яких накладалася тимча-
сова трахеостома. Післяопераційний період у 
таких випадках вимагав особливої уваги. При 
відсутності ускладнень деканюляція відбувалася 
у межах 6-8 доби. 

У 2 хворих з комбінацією рубцевих змін 
на рівні гортані і трахеї також було виконане 
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формування гортанно-трахеального анастомозу 
з попередньою хірургічною ревізією порожнини 
гортані та частковою резекцією деформованого 
перснеподібного хряща. В обох наведених ви-
падках в ході першочергової реконструкції гор-
тані використовували фрагменти власної слизо-
вої оболонки хворих з метою запобігання реци-
диву рубцевого ущільнення задніх відділів ор-
гану. 

При потребі, на заключному етапі ліку-
вання за умов сформованого стійкого посвіту 
дихальних шляхів поводили пластику мікротра-
хеостоми за рахунок імобілізованих навколиш-
ніх тканин. 

Усі наведені нами випадки з практики ма-

ли позитивні кінцеві результати, що оцінювали-
ся по ступеню відновлення структури і функції 
вражених органів, а також якості життя оперо-
ваних хворих. Тільки в одному випадку у після-
операційному періоді протягом 2 місяців був 
використаний ендопротез, як запобіжник ресте-
нозуванню на рівні анастомозу. 

Таким чином, запроваджуваний алгоритм 
обстеження, хірургічна тактика та післяопера-
ційна реабілітація хворих комбінованими стено-
зами гортані і трахеї різноманітної етіології до-
зволили нам скоротити чисельність можливих 
ускладнень та відновити дихання через природ-
ні шляхи, що сприяло нормалізації наявних фу-
нкціональних порушень. 

 
© Ю.В. Мінін, Т.І. Кучеренко, 2010  
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БІОІМПЛАНТАТИ В ЛІКУВАННІ ПАТОЛОГІЇ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 
 

Важливою медичною проблемою, що зу-
мовлює неабиякий негативний вплив на якість 
життя населення, залишається порушення носо-
вого дихання.  

Викривлення перегородки носа віднесено 
фахівцями до першопричин назальної обструк-
ції та подальших аеродинамічних відхилень у 
порожнині носа. З урахуванням існуючих девіа-
цій, здебільшого, пояснюють локальну вегето-
судинну дисфункцію, геодинамічні зрушення та 
персистентність вірусної і бактеріальної інфек-
цій у носовій порожнині.  

Водночас, стійкі патологічні зміни не ми-
нають і саму перегородку носа та створюють 
певні вимоги щодо оптимізації сучасних напря-
мків лікування її наявних деструктивних та ат-
рофічних станів. Майже усі запропоновані спо-
соби запобігання втраті цілісності перегородки 
носа після її часткової підслизової резекції ма-
ють досить істотні недоліки, в наслідок чого й 
не знайшли широкого застосування в практич-
ній оториноларингології. У зв’язку з цим, ціллю 
запланованого дослідження було підвищення 
ефективності хірургічного лікування хворих з 
деформаціями та перфораціями перегородки 
носа.  

Попередньо проведена нами науково-
дослідна робота об’єднувала розробку нового 
біоімплантату медичного призначення, у ство-
ренні якого використовувалися аутофібробласти 
людини. Також нами вперше було запроваджено 

використання даних біоімплантатів у вигляді 
фрагментів алофасції, поєднаних з культурою 
аутофібробластів, в техніці септопластичних 
операцій, що дозволило обмежити імовірність 
утворення перфорацій на рівні перетинки носа у 
післяопераційному періоді лікування. 

Для поетапної практичної реалізації за-
вдання, спрямованого, насамперед, на удоско-
налення функціональної реабілітації хворих з 
деструктивними (перфораціями) та атрофічними 
проявами в ділянці викривленої перегородки 
носа, були задіяні хворі у кількості 7 та 25 чоло-
вік відповідно.  

В свою чергу, зазначені 25 осіб, з яких 10 
були жіночої, а 15 – чоловічої статі віком від 18 
до 54 років, були поділені на контрольну, з 13 і 
основну, з 12 чоловік, групи. Такий розподіл в 
подальшому забезпечував можливість чіткого 
порівняльного аналізу результатів лікування 
поміж двома утвореними групами. 

Учасники створеної контрольної групи 
мали бути прооперовані за класичною методи-
кою Кілліана, на відміну від інших 12 хворих, 
яким, згідно існуючих показань, планувалося 
запровадження септопластики з використанням 
сертифікованого біоімплантату у поєднанні із 
власними фібробластами. 

Останній, під комерційною назвою “Ту-
топласт”, являє собою сучасний високоякісний 
аімуногенний матеріал універсальних розмірів 
із широкої фасції людського походження, що 
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має цілий ряд вагомих переваг, таких як: відсут-
ність антигенності, інфекційних агентів, збере-
ження базових фізичних та біомеханічних влас-
тивостей, біологічну здатність до перебудови у 
власну тканину пацієнта, забезпечення можли-
вості площинного культивування фібробластів. 
Біоімплантати даного зразку позбавлені проко-
лагенових протеїнів, усіх клітинних елементів, 
ліпідів і ліпопротеїдів. Процес обробки донор-
ської фасції має складну, багатоступеневу тех-
нологію, що включає в себе очищення тканин, 
використання на всіх етапах інактивуючих та 
елімінуючих агентів, дегідратацію розчинника-
ми та стерилізацію гама-променями, що відпо-
відає сучасним вимогам імплантаційної техніки 
та сприяє успіху реконструктивно-
відновлювальних операцій. 

В подальшому, з метою практичного вті-
лення запланованого хірургічного лікування 
деформацій та перфорацій перетинки носа, після 
морфологічно підтвердженого результативного 
культивування фібробластів, отриманих у 19 
хворих, останнім була виконана операція Кіллі-
ана, переважно за умов загального знеболення.  

Техніка операції вимагала відшарування 
слизової оболонки разом з охрястям та окістям з 
обох сторін перегородки носа. Викривлений 
фрагмент чотирикутного хряща видалявся згід-
но існуючої хірургічної методики. Після ретель-
ного гемостазу поміж листками слизової оболо-
нки з охрястям розташовували фрагмент алофа-
сції з культурою аутофібробластів хворого роз-
міром 2,0х3,0 см, що начасі передавався з лабо-
раторії Клітинних технологій. 

Таким чином, листки слизової оболонки, 
що у багатьох випадках мали значні атрофічні 
зміни або перфорувалися підчас обопільного 
відшарування, отримували вагоме підкріплення 
у вигляді імплантованого прошарку біотканини 
незначної товщини. Тампонуванням порожнини 
носа з обох сторін забезпечувався необхідний 
гемостаз та додаткова фіксація біоімплантату. 

Особам, у кількості 7, що мали констато-
вані при первинному обстеженні перфорації 
перегородки носа, хірургічні втручання запро-
ваджувались виключно із застосуванням ім-
плантаційної техніки попре існування декіль-
кох відомих реконструктивних методик, реалі-
зація котрих полягає у використанні власних 
тканин порожнини носа. Означеній групі хво-
рих також виконувалась вищенаведена опера-

ція Кілліана. Певні труднощі мали місце при 
відшаруванні тканин по периметру перфорацій. 
Зрозуміло, що в даному випадку розмір та роз-
ташування біоімплантату мали забезпечити 
повне закриття наявної перфорації. Заключний 
етап септопластичної корекції полягав у вико-
ристанні “клаптика на ніжці” із слизової обо-
лонки перетинки або дна порожнини носа, 
зрушенні його у напрямку існуючого дефекту 
та, при можливості, фіксуванні шляхом накла-
дання декількох швів. 

Усі оперативні втручання пройшли без 
ускладнень. Тампони у порожнині носа утриму-
вали не більше 1-2 діб. Після операції признача-
вся 5-денний курс загальноприйнятої протиза-
пальної, протинабрякової та симптоматичної 
терапії. 

Особам з атрофічними проявами дефор-
мованих носових перегородок, що були зарахо-
вані до контрольної групи, септопластика вико-
нувалася за класичною методикою із подаль-
шим традиційним обсягом лікувальних маніпу-
ляцій, що є обов’язковими для ранніх термінів 
спостереження в умовах стационару. Десь з 7-9 
доби післяопераційного періоду у цих хворих 
констатувалося утворення міцно фіксованих до 
перетинки носа темних щільних кірок, здебіль-
шого, в ділянках інтраопераційних травм або 
первинних атрофічних проявів, що свідчило на 
користь розвитку локальних некротичних змін. 
Особливо небажаним явищем була констатація 
аналогічних обопільних проявів. Намагання ви-
далення ущільнених кірок сприяло утворенню 
ерозій, а у двох випадках – навіть перфорацій. 

Через 2 місяці після хірургічного лікуван-
ня хворих, результатами клініко-
інструментальних досліджень у всіх випадках 
було підтверджено досягнення адекватного рів-
ня носового дихання, усунення первинних де-
формацій та означених дефектів перегородок 
носа. Використання в септопластиці запропоно-
ваного біоімплантату не провокувало будь яких 
ускладнень і не створювало від’ємного впливу 
на стан слизової оболонки порожнини носа.  

Таким чином, вищенаведені дані можуть 
стати переконливою додатковою інформацією 
на користь пріоритетності дотримання запропо-
нованої імплантаційної техніки при виконанні 
ринопластичних втручань, спрямованих на усу-
нення дефектів та складних деформацій, поєд-
наних з місцевими атрофічними проявами. 
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Ю.В. МІНІН, Т.І. КУЧЕРЕНКО, Г.Ю. МІНІНА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

МОЖЛИВОСТІ ФОНОХІРУРГІЇ ПРИ ОРГАНІЧНИХ ДИСФОНІЯХ 

 

Проблема лікування стійких дисфоній за-
лишається однією з найбільш складних у сучас-
ній фоніатричній практиці. Існуючі порушення 
фонаційної функції, які об’єднані під загальною 
назвою “органічні дисфонії”, виникають, насам-
перед, внаслідок недостатньої аддукції голосо-
вих складок, що зустрічається, переважно, при 
їх атрофії чи однобічних паралічах гортані. За-
значена патологія в основі своїй поєднує пору-
шення нервово- м’язевого механізму акту фона-
ції, що на фоні глоттісної недостатності формує 
передумови для широкого спектру проявів па-
тологічного голосоутворення. Звідси, цілком 
обґрунтованим є той факт, що адекватна стійка 
медіалізація голосових складок, у більшості ви-
падків, сприяє поліпшенню якості фонації.  

 Фахівці у галузі фонохірургії , орієнтова-
ні на функціональну реабілітацію даної катего-
рії хворих, до теперішнього часу надають прева-
гу ін’єкційній імплантації у голосові складки 
різноманітних синтетичних матеріалів та біопо-
лімерів, як найменш травматичному і швидко-
му, щодо виконання, методу. 

 Враховуючи, що ефективність функціо-
нальної реабілітації осіб зі стійкими органічни-
ми дисфоніями не завжди відповідає рівню ви-
мог сучасної фоніатричної практики, а рішення 
даної проблеми залежить виключно від подаль-
шого удосконалення існуючих методик, нами 
вперше була запропонована медіалізуюча хор-
допластика, яка реалізується шляхом ін’єкціїї 
культури аутофібробластів. 

 Раціональне запровадження існуючих на-
уково-практичних розробок в галузі мікробіоло-
гії та гістохімії дозволило удосконалити певні 
методологічні прийоми задля отримання та по-
дальшого ефективного культивування аутофіб-
робластів in vitro. В ході запроваджених нами 
розробок були досягнуті відчутні якісні зміни 
при культивуванні даного аутоматеріалу , чому 
сприяло насичення обраних алоносіїв комплек-
сом біологічно активних поживних речовин та 
ростових факторів, що, зазвичай, продукуються 
фібробластами в процесі культивування. Набут-
тя вищезазначених відмінностей, в свою чергу, 
сприяло успішному усуненню післяопераційних 
запальних проявів в гортані та пришвидшувало 
прогнозовану біодеградацію аутоімплантатів. 

На підставі детального вивчення морфо-
функціонального стану фібробластів в динаміці 
їх культивування були визначені оптимальні те-
рміни щодо їх застосування в клінічній практиці.  

 Таким чином, отримані результати до-
зволили удосконалити відомий метод 
ін’єкційної хордопластики завдяки використан-
ню принципово нового імплантаційного матері-
алу, а саме культури аутофібробластів.  

 Для практичної реалізації даної мети бу-
ли задіяні хворі у кількості 8 чоловік. Усі назва-
ні особи, з яких 7 були чоловічої, а 1 – жіночої 
статі віком від 24 до 53 років, страждали на 
стійку дисфонію с терміном захворювання від 2 
до 8 років. У двох випадках порушення фонації 
було зумовлено однобічним паралітичним ста-
ном аддукторів гортані, водночас інші 6 осіб 
мали різноманітні атрофічні прояви на рівні го-
лосових складок. 

 Слід зазначити, що попередньо усім віді-
браним хворим запроваджувалися курси віднов-
лювальної редукції голосу з урахуванням спе-
цифіки наявних анатомічних та етіопатогенети-
чних чинників. 

З метою практичного втілення запланова-
ного фонохірургічного лікування органічних 
дисфоній , що базувалося на використанні куль-
тури аутофібробластів, у всіх хворих вищеза-
значеної групи було вилучено по невеличкому 
фрагменту слизової оболонки щоки з подаль-
шим культивуванням отриманих фібробластів. 

Клініко-фоніатричне обстеження сформо-
ваної групи хворих виконувалося у два етапи: 
до фонохірургічного втручання, а також після 
відновлювального лікування.  

На першому етапі обстеження втрата мо-
жливості створення відповідного рівня підскла-
дкового тиску повітря на видиху, внаслідок не-
достатньої аддукції голосових складок, конста-
тувалася у всіх хворих та зумовлювала обме-
ження показника часу максимальної фонації 
голосних звуків. Частота дихань не відповідала 
ритму мови. У більшості осіб спостерігалася 
відсутність дихальної “опори” при мовному спі-
лкуванні, що згодом призводило до появи зади-
шки. Існуючі порушення фонації посилювалися 
наявністю навичок патологічного голосоутво-
рення., що сформувалися за умов функціональ-
ної невідповідності стану аддукторів гортані та, 
у непоодиноких випадках, деформованих медіа-
льних контурів голосових складок. 

Після детального клініко-фоніатричного 
обстеження усім 8 хворим було виконане запла-
новане фонохірургічне втручання. Ін’єкційне 
введення аутотканини у патологічно змінені 
голосові складки запроваджувалося з метою 
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відновлення їх втрачених об’ємів, а також дося-
гнення необхідної для акту фонації медіалазації 
, що мало забезпечити позитивні зрушення у 
подальшій мовній реабілітації залученої катего-
рії осіб. 

Зазначене хірургічне втручання викону-
валося через 1,5-2 місяці від початку культиву-
вання аутофібробластів слизової оболонки щоки 
кожного із пацієнтів, на що останні надали по-
вну згоду. Наведеного терміну було достатньо 
для отримання певної кількості аутоклітин – 
фібробластів, що склали основу імплантатів. 

Медіалізуюча ін’єкційна хордопластика 
була виконана 8 хворим в умовах прямої мікро-
ларингоскопії. Усі оперативні втручання прой-
шли без ускладнень. Щоденний ендоскопічний 
контроль відбивав рівень реактивних змін в гор-
тані, що був незначним. Після проведеної опе-
рації призначався 5-денний курс загальноприй-
нятої протизапальної та протинабрякової тера-
пії, пропонувалося дотримання ощадливої дієти 
та голосового режиму. 

На 10-й день після операції призначалися 
фонопедичні заняття. 

Через 1,5-2 місяці після ін’єкційної ім-
плантації аутофібробластів у голосові складки 
усі хворі знов підлягали детальному обстежен-
ню та долучалися до повторного курсу фонопе-
дії. 

Комплексний аналіз результатів клініко-
інструментальних досліджень голосоутворюю-
чої функції 8 спостережуваних осіб через 12 
місяців після медіалізуючої хордопластики з 
використанням культури аутофібробластів під-
твердив досягнення відчутного стійкого поліп-
шення стандартних фізіолого-акустичних пара-
метрів. 

Таким чином, отримані результати  
свідчать про доцільність використання культу-
ри аутофібробластів для забезпечення ефекти-
вної реалізації медіалізуючих методик імплан-
таційної фонохірургії. Метод має певні доведе-
ні переваги і дасть змогу безпечно, прогнозо-
вано та результативно сприяти корекції якості 
голосу чисельної категорії хворих зі стійкими 
органічними дисфоніями, які є наслідком недо-
статньої аддукції голосових складок в акті фо-
нації. 
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ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З СИНДРОМОМ 
ОБСТРУКТИВНОЇ ЗУПИНКИ ДИХАННЯ ПІД ЧАС СНУ 

 

В останні роки проблема хропіння зосе-
редила на собі пильну увагу фахівців різних 
спеціальностей. Встановлено, що основу його 
розвитку складає певна сукупність анатомо-
фізіологічних змін верхніх дихальних шляхів. 
Водночас хропіння є одним з основних проявів 
синдрому обструктивного апное уві сні, який 
характеризується періодичними зупинками ди-
хання, денною сонливістю, порушенням сну та 
психо-емоційного стану хворих.  

Максимальний ефект лікування хворих на 
хропіння та обструктивне апное може бути до-
сягнуто тільки при діагностуванні та відповідній 
корекції усіх анатомо-фізіологічних механізмів 
звуження верхніх дихальних шляхів. Разом з 
тим хірургічне лікування даної категорії хворих 
має обмежені можливості та імовірність розвит-
ку певних ускладнень внаслідок різноманітних 
причин походження та механізмів звуження 
верхніх дихальних шляхів.  

З метою оптимізації та підвищення ефек-
тивності лікування хворих при цій патології на-
ми проведено комплексне дослідження ефекти-
вності методів лікування та їх клінічної дії на 
пацієнтів. 

Під нашим наглядом знаходилось 150 
хворих з хропінням та обструктивним апное, які 
були розподілені на клінічні групи в залежності 
від завдань дослідження. 

Для визначення рівня та механізму зву-
ження верхніх дихальних шляхів проведено клі-
нічне та рентгенологічне дослідження, при яко-
му вивчались довжина та товщина м’якого під-
небіння, довжина та площа язика, відстань між 
м’яким піднебінням та язиком до задньої стінки 
глотки. 

Для вивчення функціонального стану ве-
лофарингеального сфінктера та його впливу на 
голосову функцію нами проведено загальнофо-
ніатричне обстеження хворих до та після функ-
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ціонального голосового навантаження протягом 
30 хвилин. 

Перцептивна оцінка голосу та резонансу, 
а також клініко-інструментальне обстеження 
виявили погіршення більшості параметрів. Ком-
плексне морфогістохімічне та електронно-
мікроскопічне дослідження засвідчило розвиток 
патологічних змін у всіх структурах, включаючи 
епітеліальний покрив, м’язові, судинні і сполуч-
нотканинні утворення, їх вираженість була різ-
номанітною при гіпертрофії і гіпотрофії м’якого 
піднебіння та проявлялась тенденцією прогре-
сування в залежності від давності хропіння та 
проявів апное.  

На першому етапі виконання роботи була 
вивчена клінічна ефективність використання 
деяких фізичних факторів, а саме, дії низької 
температури, електромагнітних хвиль мілімет-
рового діапазону та електричного струму. Для 
цього були сформовані три клінічні групи хво-
рих. Оцінка ефективності розроблених методів 
лікування проводилась у віддалені строки: через 
1, 3, 6 і 12 місяців після його закінчення.  

Проаналізувавши клінічну ефективність 
самостійного використання цих методів, у хво-
рих з хропінням та обструктивним апное під час 
сну, ми відмітили можливість їх застосування 
тільки при початкових стадіях звуження верхніх 
дихальних шляхів. Однак виявлений позитив-
ний вплив КВЧ-терапії та електростимуляції на 
функціональний стан піднебінно-глоткового 
клапану забезпечив розробку уніфікованого 
комбінованого методу лікування, який поєднав 
хірургічне втручання (палатофарингопластику) 
та електростимуляцію в післяопераційному пе-
ріоді.  

В цій групі через місяць після закінчення 
лікування постійне хропіння зникло у 66,6% 
пацієнтів. Обструктивне апное не відмічалось у 
60 % хворих. Через рік постійне хропіння було 
відсутнє у 53,3 % хворих, ще у 13,3 % випадків 
спостерігалося зниження його ефективності. 

На другому етапі виконання роботи була 
вивчена клінічна ефективність застосування 
комбінованих методів лікування в залежності 
від рівня і механізму звуження верхніх дихаль-
них шляхів в кожному конкретному випадку 
хвороби. 

Під спостереженням знаходилось 60 осіб 
з постійним хропінням, з них у 14 відмічено на-
явність апное під час сну. Виходячи з цього бу-
ло сформовано клінічні групи хворих. В першій 
групі хворих у 73,9 % осіб відмічено збільшення 
розмірів м’якого піднебіння. У 26,1 % пацієнтів 
спостерігалось зменшення його розмірів. Збіль-
шення та дислокація язика дозаду спостерігала-
ся у 41,3 % хворих першої групи. У другій клі-
нічній групі у всіх хворих констатовано одноча-
сне збільшення розмірів м’якого піднебіння та 
язика.  

У всіх хворих на першому етапі проводи-
ли ендоназальну хірургічну корекцію просвіту 
носових ходів. Далі при збільшенні м’якого під-
небіння проводили палатофарингопластику піс-
ля чого застосовували електростимуляцію 
м’якого піднебіння. При гіпотрофії м’якого під-
небіння також проводили мінімальну по об’єму 
ПФП з електростимуляцією м’якого піднебіння.  
При збільшенні язика виконували його середин-
ну кріодеструкцію при необхідності разом з 
кріовпливом на язичну мигдалину. Для запобі-
гання дислокаціям кореня язика під час сну у 
дорзальному напрямі здійснювали кріодію на 
обмеженій ділянці бічної стінки глотки і основи 
язика з двох сторін. В післяопераційному пері-
оді проводили курс електростимуляції піднебін-
но-язикових м’язів. 

Постійне хропіння при гіперплазії 
м’якого піднебіння зникло у 94,1 % хворих. При 
збільшенні язика воно не відмічалось у 73,6 % 
хворих. При фізіологічному звуженні верхніх 
дихальних шляхів, що проявлялось гіпотрофією 
м’якого піднебіння постійне хропіння зникло у 
57,1 % хворих. 

Клінічна ефективність лікування хворих, 
спрямована на покращання дихання під час сну, 
супроводжувалась стимуляцією антиоксидант-
ного захисту, знижуючи інтенсивність процесів 
ПОЛ в їх організмі та нормалізацією стану фер-
ментативної активності в цитоплазмі крові.  

Таким чином, запропонована тактика лі-
кування хворих з хропінням та обструктивним 
апное в залежності від стану верхніх дихальних 
шляхів в кожному конкретному випадку хворо-
би дозволяє підвищити ефективність лікування 
цієї патології. 

 
© Ю.В. Мінін, О.В. Чорній, Т.І. Кучеренко, А.Ф. Карась, В.Ю. Старченков, 2010  
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Ю.В. МІТІН, В.Л. ДІДКОВСКИЙ, В.В. ТОМІЛІН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ЛОР-ОРГАНІВ  
НА ФОНІ ПОРУШЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ 

 

Забезпечення надання своєчасної ургент-
ної та планової спеціалізованої хірургічної ЛОР-
допомоги та підвищення якості життя у пацієн-
тів з порушеннями в системі гемостазу вродже-
ного та набутого ґенезу – є однією із складних 
медичних, соціальних та економічних проблем 
(Баркаган З.С. и соавт., 2003; Бебешко і співавт., 
2003; Виговська Я.І., 2004). 

Порушення в системі гемостазу у дітей та 
дорослих є складною діагностичною та лікува-
льною проблемою для ЛОР-лікарів, і можуть 
бути викликані проявами різноманітних видів 
геморагічних діатезів та соматичної патології. 
Основними причинами порушеннями в системі 
гемостазу набутого ґенезу є: серцево-судинні 
захворювання, хвороби печінки, порушення в 
системі згортання крові, внаслідок широкого 
застосування антикоагулятних препаратів пря-
мої (гепарин, фраксипарин, клексан та ін.) та 
непрямої (фенилин, синкумар, фарфарин) дій. 

В працях останніх років зазначається, що 
частка ургентних оперативних втручань колива-
ється від 49,5%% до 57,2% в загальній структурі 
серед госпіталізованих хворих. Відомо, що хворі 
на гемостазіопатії відносяться до групи підви-
щеного ризику розвитку геморагічних усклад-
нень при проведенні планових та ургентних 
оперативних втручань. 

Слід відмітити, що при несвоєчасній діаг-
ностиці та неадекватному лікуванні кровотеч 
при порушеннях в системі гемостазу можуть 
виникати тяжкі геморагічні наслідки, які при-
зводять до інвалідізації та смерті. 

Метою нашого дослідження був аналіз лі-
кувально-профілактичних заходів з приводу па-
тології ЛОР-органів у хворих на коагулопатії та 
тромбоцитопатії набутого та вродженого генезу.  

Коагуляційні та тромбоцитарні ланки ге-
мостаза вивчали шляхом проведення наступних 
тестів: коагуляційна ланка гемостаза – кількість 
фібриногену, протромбіновий час, активований 
парціальний тромбопластиновий час, активність 
плазмених факторів згортання крові – I, II, V, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII (окремі фактори 
визначались по необхідності), тромбоцитарна 
ланка гемостаза – кількість тромбоцитів, трива-
лість кровотечі, адгезивність, агрегація тромбо-
цитів до ристоміцину, адреналіну, АДФ, колаге-
ну, арахідоновї кислоти. 

Нами були проаналізовані результати 65 
оперативних втручань на ЛОР-органах на фоні 
патології системи гемостазу вродженого та на-
бутого ґенезу за останні 10 років (1999-2009). 
Всі хворі знаходились на обліку в відділенні 
хірургічної гематології та гемостазіології ДУ 
ІГТ АМН України.  

Всі пацієнти були розділені на 3 групи, 
залежно від місця (локалізації) оперативного 
лікування. До першої групи увійшли 22 хворі на 
гемостазіопатії, якім проводились планові опе-
ративні втручання на лімфааденоїдному глотко-
вому кільці (аденотомія, тонзілектомія). До дру-
гої групи - 12 хворих на гемостазіопатії, якім 
проводились планові оперативні втручання в 
порожнині носа (риносептопластика, конхото-
мія, поліпотомія). До третьої групи - 31 хворих 
на гемостазіопатії, якім проводились ургентні 
оперативні втручання в порожнини носа (редре-
сація кісток носа, пункція верхньощелепної па-
зухи) та глотки (вскриття паратонзилярного аб-
сцесу, абсцесу надгортанника). 

Корекція гемостазу була необхідна усім 
хворим і була поділена нами на три етапи: І етап 
– застосування неспецифічної гемостатичної 
терапії: підвищення стійкості капілярів, нор-
малізації їх проникнення, поліпшення мікроци-
ркуляції; пригнічення фібринолітичної активно-
сті крові. При застосуванні цього терапевтично-
го алгоритму ефективність лікування спостері-
галася у 47 хворих. ІІ етап – використання спе-
цифічних гемостатичних препаратів свіже замо-
рожена плазма, кріопреципітат, концентрати 
відповідних факторів згортання крові та донор-
ського тромбоцитарного концентрату. При ви-
користанні цього етапу позитивний ефект спо-
стерігався у 18 хворих: ІІІ етап передбачає при 
неконтрольованій кровотечі призначати як уні-
версальний захід – рекомбінантний активований 
фактор ФVIIа. Цей етап хворим, які знаходились 
під нашим спостереженням не застосовувався. 

Таким чином, проведений нами аналіз до-
зволив визначити найбільш раціональну тактику 
для профілактики геморагічного синдрому у 
пацієнтів, які потребують планових та ургент-
них оперативних втручань на ЛОР-органах на 
фоні патології в системі гемостазу вродженого 
та набутого ґенезу. 

 
© Ю.В. Мітін, В.Л. Дідковский, В.В. Томілін, 2010  
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ВИБІР СПОСОБУ РИНОПЛАСТИКИ ПРИ ДЕФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО НОСА 
 

Пластичні хірурги єдині в тому, що опе-
ративний прийом при сколіозі або горбині спи-
нки носа полягає в мобілізації кісткової пірамі-
ді, але немає єдиної думки щодо оперативного 
доступу. Запропоновано багато варіантів закри-
тої та відкритої ринопластик, але жоден з них не 
є оптимальним з точки зору співвідношення 
травматичність/візуалізація. Особливої уваги 
заслуговують питання кровотечі під час опера-
ції, збереження слизової оболонки порожнини 
носа та використання того чи іншого інструмен-
тарію для мобілізації кісткової піраміди. Метою 
нашого дослідження було порівняти перебіг пі-
сляопераційного періоду та віддалені результати 
ринопластики у пацієнтів із деформацією зов-
нішнього носа в залежності від застосування 
способу оперативного доступу та способу мобі-
лізації кісткової піраміди. Під нашим спостере-
женням знаходилось 67 пацієнтів віком від 19-
ти до 51-го років із деформацією зовнішнього 
носа з яких 24-м було потрібно проведення ко-
рекції тільки кісткової піраміди – сколіоз та 
горбина, 31-му окрім корекції кісткової піраміди 
було проведено звуження кінчика носа, у 12-ти 

хворих окрім сколіозу та горбини спостеріга-
лась сідлоподібна деформація. Всі хворі були 
розподілені на 3 клінічні групи. До першої гру-
пи (21 пацієнт) були віднесені хворі яким була 
проведена закрита ринопластика, до другої гру-
пи (22 пацієнти) – хворі яким було проведено 
відкриту ринопластику. Третю (24 пацієнти) 
групу склали хворі яким було проведено закри-
ту ринопластику за запропонованим нами варіа-
нтом, суть якого полягала в повному виділенні 
піраміди від окістя з зовнішньої поверхні та 
слизової оболонки з внутрішньої поверхні піра-
міди носа з подальшою мобілізацією без засто-
сування доліт, що дозволило мінімізувати трав-
матизацію м’яких тканин. При оцінюванні пере-
бігу післяопераційного періоду використовува-
лись такі критерії – інтенсивність набряку, на-
явність гематом, суб’єктивний стан хворого (по 
бальній шкалі) та час зберігання набряку. Аналіз 
віддалених результатів проводився за антропо-
метричними показниками та суб’єктивною оці-
нкою хворих (бальна шкала). Статистично до-
стовірно кращі результати були досягнуті в 3-й 
досліджуваній групі. 

 
© Ю.В. Мітін, Л.Р. Криничко, О.В. Мотайло, 2010  
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 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ НОСА У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ  
ПІСЛЯ ТРАВМИ 

 

Серед травматичних дефектів носа найча-
стіше, у мирний час, зустрічаються часткові йо-
го дефекти. За період з 1998 року по 2008 рік під 
нашим спостереженням знаходилось 73 пацієнта 
у віці від 17 до 58 років, які потрапили до ЛОР 
стаціонару у гострому періоді (перші 24 години 
після травми) з травматичними дефектами носа 
(утворення «мінус тканинни»). Чоловіків було 
52 (71,2%), жінок – 21 (28,8%). Наскрізних де-
фектів носа було 44 (60,3%) та поверхневих 29 
(39,7%). По відношенню до анатомічних зон 
носа ми рахували невеликими дефекти що захо-
плювали не більше 30% 1-єї анатомічної зони 
(крило, спинка і т.п.) – 11 випадків (15%), сере-
дніми за розміром, якщо дефект охоплював 
100% 1-ї анатомічної зони – 28 (38,3%) випад-

ків, великими, якщо дефект розповсюджувався 
на 2 та більш анатомічних зон 32 випадки 
(43,9%) та субтотальними при відсутності біль-
шості відділів носа 2 випадки (2,8%). У всіх 
хворих при поступленні рана носа та травмати-
чні тканини (транспланти) були забруднені, то-
му макроскопічно, при огляді, ми розподілили 
всі рани на 3 ступеня забруднення . Забруднення 
І ступеню (легке) – 12 (16,4%), забруднення ІІ 
ступеню (помірне) – 45 (61,6%) спостережень та 
забруднення ІІІ ступеню (значне) – 16 (22%). 
Всіх хворих ми розподілили на ряд клінічних 
груп. Головним критерієм розподілу був метод 
реконструкції дефекту носа залежно від клініч-
ного випадку. До першої (група 1) клінічної 
групи ми віднесли всіх хворих, які мали при 
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зверненні відторгнутий фрагмент тканин носа - 
всього 32 пацієнта (43,8%) - 23 чоловіка та 9 
жінок. Всім хворим з цієї групи згідно загально-
вживаної тактики була проведена реплантація 
(повернення) відторгнутих тканин носа після 
первинної хірургічної обробки рани. Враховую-
чи низьку (по даним літератури та за власними 
спостереженнями не більше 10-15%) ефектив-
ність реплантації відторгнутих тканин, перед 
реплантацією ми проводили обробку цих тканин 
за класичною методикою, запропонованою у 
1947 році В.К. Красовітовим. Всіх постражда-
лих з травматичними дефектами носа та відсут-
ністю відторгнутого фрагменту тканин – 41 
хворий (56,2%), 29 чоловіків та 12 жінок – в за-
лежності від методики проведеної реконструкції 
носа ми розподілили на дві клінічні групи. У 
другу (група 2) клінічну групу увійшли хворі 
(всього 17 осіб – 23,3%), яким було проведено 
аутотрансплантацію шкіри чи багатошарового 
шкіряно-хрящового комплексу тканин за мето-
дом Суслова (Кеніга). Що стосується третьої 
(група 3) клінічної групи (24 особи – 32.9%), 
цим пацієнтам дефект тканин носа було закрито 
за допомогою різноманітних варіантів лоскутної 
пластики пелюстковими шкіряними лоскутами 
на живлячій ніжці. Отримані результати після 

статистичної обробки дозволили запропонувати 
кілька висновків.  

Ступінь забруднення рани при адекватній 
хірургічній обробці перед операцією не дає ста-
тистично достовірного впливу на результат ран-
ньої реконструкції дефектів носа. Стосовно ме-
тодів реконструкції та характеру дефектів вста-
новлено наступне: 1.Реплантація відторгнутих 
тканин у зону дефекту носа дає успішне прижи-
влення лише у 33,3±13,0% випадків і тільки при 
реконструкції поверхневих дефектів носа, при-
чиною відторгнення пересаджених тканин у 
88,9% випадків є некроз реплантатів. 2. Аутот-
рансплантація шкіри чи тканинних комплексів 
ефективна у 38,5±15,3% випадків при реконст-
рукції поверхневих дефектів носа, причиною 
відторгнення трансплантатів у 83,2% є некроз 
пересаджених тканин. 3. Пластика дефектів носа 
лоскутами на живлячій ніжці зумовлює вдале 
приживлення пересаджених тканин у 83,3±8,1% 
випадків, навіть при реконструкції наскрізних 
дефектів носа.  

Отже успіх ранньої реконструкції різно-
манітних дефектів носа досягається викорис-
танням методу пластики дефекту лоскутами на 
живлячій ніжці. 
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Ю.В. МІТІН, С.П. ШИЯН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

АРХІТЕКТОНІКА ПОРОЖНИНИ НОСА У ХВОРИХ  
ПІСЛЯ КЛАСИЧНОЇ РЕДРЕСАЦІЇ НОСА У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ 

 

За останні десятиліття травматичні 
ушкодження, разом з онкологічними та серце-
во-судинними захворюваннями, складають 
одну з вагомих проблем сучасної медицини. В 
загальній структурі ЛОР-захворювань травми 
носа займають значне місце та складають від 
10 до 12% від усіх ушкоджень лицевого ске-
лету. 

Клініка оториноларингології НМУ ім. О. 
О. Богомольця на базі Олександрівської Клініч-
ної Лікарні м. Києва традиційно займається на-
данням ургентної допомоги хворим, тому ми 
мали можливість дослідити архітектоніку поро-
жнини носа у хворих після перенесеної травми 
носа та проведеної редресації носа у віддалено-
му періоді. 

В дослідженні прийняли участь 20 паціє-
нтів, які в минулому перенесли травму носа (пе-

релом кісток носа) та яким була виконана зов-
нішньо-внутрішня редресація носа за класичною 
методикою. Характеристика пацієнтів: період 
після травми від 6 міс. до 1,5 року, вік від 20 до 
50 років, чоловіків – 15 (75%), жінок – 5 (25%), 
відсутність повторних оперативних втручань та 
необтяжений медикаментозний та алергологіч-
ний анамнез. Проведене дослідження склада-
лось з: скарг, анамнезу, передньої та задньої 
риноскопії, рентгенографії кісток носа, медич-
ної документації. На кожного пацієнта заведена 
спеціальна карта обстеження.  

Отримані результати обстеження дозво-
лили нам розподілити пацієнтів на три групи. 
До першої групи належали 6 пацієнтів (30%), 
які не мали скарг з боку носа. При об’єктивному 
обстеженні носової порожнини, суттєвої дефор-
мації носової переділки не виявлено, даних за 
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хронічний риніт немає. Друга група: 10 пацієн-
тів (50%) скаржились на періодичне утруднення 
носового дихання, слизові виділення з носа, час-
ті нежиті, чутливість до перепаду температур. 
При об’єктивному обстеженні виявлено помірну 
деформацію носової переділки, набряк нижніх 
носових раковин (ознаки хронічного вазомотор-
ного риніту). До третьої групи віднесено 4 паці-
єнтів (20 %), які скаржились на постійне утруд-
нення носового дихання, слизові виділення з 
носа, постійний нежить, перенесені синуїти. 
При об’єктивному обстеженні виявлено значну 

деформацію носової переділки, ознаки хроніч-
ного гіпертрофічного риніту. 

З отриманих даних обстеження були 
зроблені такі висновки: 1. Пацієнти після трав-
ми носа потребують диспансерного нагляду 
ЛОР-лікаря протягом одного року. 2. З обстеже-
них пацієнтів, у 16 (70%) виявлено порушення 
архітектоніки та функції носової порожнини. 3. 
У разі виявлення патології носової порожнини, 
необхідно своєчасне направлення цих пацієнтів 
на оперативне лікування (септопластику, корек-
цію носових раковин). 

 
© Ю.В. Мітін, С.П. Шиян, 2010  
 
 
 
 
 

Е.И. НАЗАРУК, В.П. ГОНЧАРУК (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

 ТРАВМЫ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
 

Количество травматических повреждений 
лицевого скелета растёт, в связи, с чем сохраня-
ется актуальность вопроса диагностики и лече-
ния переломов стенок околоносовых пазух. 
Лобные пазухи чаще других подвергаются 
травме, в значительной части случаев повреж-
даются и рядом лежащие отделы лицевого ске-
лета и кости черепа, содержимое орбиты и по-
лости черепа. Переломы стенок лобных пазух 
редко происходят без смещения костных отлом-
ков. В большинстве случаев это компрессион-
ные (вдавленные) переломы. Нарушение цело-
стности пазух сопровождается кровоизлиянием 
в полость пазух, окружающие мягкие ткани, что 
может послужить предпосылкой в развитии 
гнойно-воспалительных осложнений. В диагно-
стике повреждений, в настоящее время, доми-
нирует компьютерная томография околоносо-
вых пазух, костей черепа. Исследование позво-
ляет выяснить количество, величину, степень 
смещения и проникновения в рядом лежащие 
структуры костных отломков, что помогает оп-
ределить объём оперативного лечения. В случае, 
когда переломы пазух сочетаются с тяжёлой 
черепно-мозговой травмой, хирургическую по-
мощь оказывают нейрохирурги с привлечением 
отоларинголога. Если черепно-мозговая травма 
лёгкой или средней степени тяжести и не требу-
ет нейрохирургического пособия, в таких случа-
ях, пациенты проходят лечение в отоларинголо-
гическом отделении. По нашему мнению, за-
крытые и открытые переломы лобных пазух со 
смещением костных отломков требуют хирур-
гической ревизии. Целью операции является 

профилактика воспалительного процесса, уст-
ранение или уменьшение степени косметиче-
ского дефекта, восстановление функции естест-
венного соустья поврежденной пазухи с поло-
стью носа. 

Ревизию пазухи предпочтительно прово-
дить в ранние сроки после травмы, как только 
пациент обследован и подготовлен в достаточ-
ной степени для оперативного вмешательства. 

За последние три года в нашем отделении 
наблюдалось 14 пациентов с данной патологией, 
сроки хирургического вмешательства варьиро-
вали от 3 суток до двух недель. Надо сказать, 
что в структуре нашей больницы имеется ней-
рохирургический центр, где оказывается экс-
тренная помощь по поводу острой черепно-
мозговой травмы. В том числе, когда последняя 
сочетается с травмой околоносовых пазух. В 
нашей практике чаще всего встречаются пере-
ломы передней и нижней стенок лобных пазух, 
изолированные или сочетанные, 90% удельного 
веса занимают переломы двух и более стенок 
лобной пазухи. Мы наблюдали смещение от-
ломка передней стенки лобной пазухи, который 
полностью перекрыл, как «шторка», глазное 
яблоко. Вскрытие лобной пазухи проводится 
проведением кожного разреза по брови в проек-
ции костных отломков. Мягкие ткани макси-
мально разводим для полной визуальной оценки 
перелома. Мелкие, свободно лежащие отломки 
удаляются, полость пазухи очищается от кровя-
нистых сгустков, инородных тел, осматривают-
ся внутренние стенки пазухи, оценивается есте-
ственное соустье, слизистая оболочка. Мы на-
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блюдали случай нахождения в лобной пазухе 
морской гальки, плоской, размером около 3 см. 
в диаметре, которая не была замечена хирургом, 
проводящим первичную хирургическую обра-
ботку в городской больнице. Затем, смещённые 
костные отломки, по возможности с надкостни-
цей, бережно устанавливаются в своё анатоми-
ческое положение, фиксируются между собой и 
с неповрежденными участками костей посред-
ством наложения точечных фрезевых отверстий 
и проведения через них сшивающей прочной 
интактной нити. При этом фиксация отломков 
происходит «стык в стык». Незначительный диа-
стаз, в случае отсутствия мелких костных отлом-
ков не влияет на косметический результат опера-
ции. Надкостница и мягкие ткани тщательно по-
слойно ушиваются, особенное внимание следует 
уделять надкостнице в области орбиты. Кожа в 
месте хирургического разреза и, в случае откры-
того перелома, в месте повреждения ушивается 

косметическим швом. В пазуху вводится трубча-
тый дренаж, в виде внутривенного катетера нуж-
ной длины, дренаж удаляется, как правило, через 
сутки, после предварительной аспирации патоло-
гического содержимого и введения в пазуху рас-
твора антибиотика. Если не обнаружено повреж-
дения естественного соустья, то дополнительная 
хирургическая ревизия и формирование его не 
производится. В послеоперационном периоде 
проводится тщательная ежедневная анемизация 
среднего носового хода, смена наружной асепти-
ческой повязки, системная антибактериальная 
терапия, симптоматическое противоотёчное, 
обезболивающее лечение. Кожные швы снима-
лись на 7-8 сутки, выписка производилась на 9-10 
день от проведения операции. Косметические и 
функциональные результаты вмешательства во 
всех случаях оценивали как удовлетворительные. 
Осложнений в послеоперационном периоде не 
отмечалось. 
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А.Н. НАУМЕНКО, А.В. ДИХТЯРУК (КИЕВ, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 
ПОГРУЖЕНИЯ С АКВАЛАНГОМ 

 

Погружения с аквалангом – одно из са-
мых распространенных видов отдыха на воде. 
Однако безопасное погружение требует приоб-
ретение необходимых знаний, тренировку, по-
стоянную практику и планирование своих дей-
ствий. Аквалангист может получить травму, 
приводящую к инвалидности или даже к смерти.  

Существует значительное количество 
факторов, приводящих к несчастным случаям во 
время подводного плавания, и равное количест-
во форм поведения и видов действий, снижаю-
щих вероятность инцидентов с трагическим ис-
ходом.  

Подводные погружения с аквалангом 
включают использование под водой сжатого 
воздуха или любой другой газовой смеси. Инди-
видуальные физиологические особенности и 
отклонения физиологических показателей чело-
века от медицинских стандартов годности могут 
привести к серьёзным последствиям, даже при 
строгом соблюдении установленных правил 
подводных погружений. 

Анализ происшествий при подводных по-
гружениях основан на постоянном исследова-
нии причин их возникновения и методов потен-
циальной защиты от них. 

Все погружения, совершаемые на глубину 
более, чем 42 метра или с остановками для де-
компрессии имеют ряд опасностей. Наиболее 
опасным при погружениях являются физиоло-
гические пределы организма, которые включа-
ют в себя кислородное отравление, наркотиче-
ское воздействие азота и риск, связанный с де-
компрессией.  

Глубинные погружения сопряжены рис-
ком кислородного отравления центральной 
нервной системы и нарушения микроциркуля-
ции верхних дыхательных путей, выходящих за 
пределы 1,4 абсолютных атмосферы [ata] пар-
циального давления кислорода. Однако наибо-
лее распространенное осложнение, связанное с 
изменением парциального давления дыхатель-
ной смеси – явление, так называемого, «блока» 
или «обратного блока», возникающее вследст-
вие обструкции или обтурации слуховой трубы, 
что приводит к тяжелой баротравме. 

Отклонения от физиологической нормы 
могут включать в себя предшествующие травмы 
сосудов, их закупорка, атеросклероз, заболева-
ния сосудов, а также употреблением различных 
лекарств, отпускаемых по рецепту и находя-
щихся в свободной продаже. 
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При использовании деконгестантов перед 
погружением, под действием давления концен-
трация кислорода внутри кровеносных сосудов 
начинает выходить за допустимые пределы, что 
приводит к обратному их действию. 

При нормальных условиях кровяные 
тельца свободно передвигаются внутри сосудов 
и легко отскакивают друг от друга при столкно-
вении. Красные кровяные тельца должны со-
хранять свою подвижность для того, чтобы не-
сти через сеть капилляров кислород, питатель-
ные вещества и забирать продукты распада, уг-
лекислый газ. По мере изменения глубины в 
процессе погружения, в слизистой оболочке но-
са замедляется кровообращение и возникает 
агглютинация кровяных телец. Примерно через 
6 часов агглютинация становится настолько 
сильной, что движение крови в мельчайших 

кровяных сосудах фактически оказывается за-
блокированным. 

Группой риска являются субъекты, зани-
мающиеся погружениями с аквалангом, как в 
рекриационных (до 42 метров), так и техниче-
ских (более 42 метров) пределах с острыми и 
хроническими заболеваниями верхних дыха-
тельных путей, включающих искривление носо-
вой перегородки, острые и хронические риниты, 
синуситы. 

До настоящего времени данный вопрос ис-
следован недостаточно и требует тщательного 
изучения влияния парциального давления газов 
на структуры носа, максимально допустимого 
значения проходимости носовых ходов для безо-
пасного погружения, а также влияния сосудосу-
живающих препаратов на слизистые оболочки 
носа при изменении глубины погружений. 
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О.М. НАУМЕНКО, О.В. ДІХТЯРУК, А.Г. ЗАДОРОЖНА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РАЦІОНАЛЬНА АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ СИНУЇТІВ 
 

Гострі синуїти відносяться до числа най-
більш розповсюджених захворювань хвороб 
ЛОР-органів і з однаковою частотою зустріча-
ються у всіх вікових групах – 17-25 %. За остан-
ні 10 років вдвічі збільшилася кількість хворих 
на гострий та хронічний синуїт, і це стає важли-
вою медико-соціальною проблемою. 

Вибір антибіотиків для лікування гострих 
синуїтів повинен проводитися з урахуванням 
спектру антибактеріальної дії, активності відно-
сно передбачуваних збудників, даних про рівень 
локальної антибіотикорезистентності, потенцій-
ної токсичності препаратів і фармакоекономіч-
них показників. Важливим чинником успіху 
терапії є сумлінне дотримання пацієнтом при-
значеного режиму лікування, що в значній мірі 
залежить від кратності прийому антибактеріа-
льного препарату впродовж дня і тривалість ку-
рсу, що призначається. 

Азитромицин активніший в порівнянні з 
іншими препаратами цього класу не тільки від-
носно грампозитивних, грамнегативних мікро-
організмів, але і деяких анаеробів. 

На базі кафедри отриноларингології НМУ 
імені О.О. Богомольця було проведено вивчення 
клінічної ефективності та переносимості Азиме-
ду при гострому гнійному синуїті у порівнянні з 
оригінальним азитроміцином. У дослідження 

були включені хворі основної (n-25) та контро-
льної (n-25) групи з клінічними та рентгенологі-
чними даними гострого гнійного синуїту рино-
генного походження, які не мали в анамнезі 
алергічної реакції на макроліди, орбітальних або 
внутрішньочерепних ускладнень и знаходились 
на амбулаторному лікуванні. 

Основними скаргами хворих були утруд-
нення носового дихання та гнійні виділення з 
носа, головний біль та болі в проекції пазух, 
підвищення температури тіла до 38° С. Рентге-
нологічно спостерігалось затемнення одної або 
двох приносових пазух з рівнем рідини.  

Схема лікування гострих синуїтів, основ-
ної та контрольної груп, влючала в себе: Азимед 
по 0,5 *1раз на добу впродовж 3 днів; оксимета-
золін в ніс *5раз на добу впродовж 5 днів; аце-
тилцистеїн – 200 по 1 пакету*2 рази на добу 
впродовж 5 днів; німесулід по 0,1 *2 рази на 
добу впродовж 5 днів; левоцетиризин по 0,005 
*1раз на добу впродовж 5 днів (для основної 
групи хворих). Схема лікування контрольної 
групи відрізнялась від основної призначенням 
оригінального азитроміцину. 

Критеріями оцінювання ефективності та 
переносимості препарату на 3 та 5 день після 
лікування були наступними: нормалізація носо-
вого дихання та нормалізація стану слизової 
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оболонки порожнини носа, припинення гнійних 
виділень з носу, нормалізація рентгенологічної 
картини, відсутність алергічних проявів та побі-
чних ефектів. 

Після проведеного 3 денного курсу ліку-
вання динаміка основних симптомів основної 
групи на 3 та 5 день була наступною: відновлю-
валось носове дихання (84% і 92%), відмічалось 
зменшення запального набряку носових раковин 
(76% і 88%), зникали слизово-гнійні виділення в 
носових ходах (92% і 96%), нормалізація рент-
генологічної картини (92% і 100%), відповідно. 
В контрольній групі динаміка була наступною: 
відновлювалось носове дихання (88% і 96%), 
відмічалось зменшення запального набряку но-

сових раковин (80% і 92%), зникали слизово-
гнійні виділення в носових ходах (92% і 92%), 
нормалізація рентгенологічної картини (92% і 
96%), відповідно.  

У дослідженнях Азимед проявляв рівну з 
оригінальним азитроміцином клінічну ефектив-
ність, не поступаючись препарату порівняння, і 
був статистично еквівалентним. Однак, Азимед 
має кілька економічних переваг, і може буди 
витратно-ефективнішою альтернативою оригі-
нальному азитромицину. Клінічна ефективність 
коротких курсів Азимеду при гострих не ускла-
днених синуїтах довела, що їх використання має 
економічні переваги без втрати ефективності і 
обґрунтовано як у дорослих, так і у дітей. 

 
© О.М. Науменко, О.В. Діхтярук, А.Г. Задорожна, 2010  
 
 
 
 
 

О.М. НАУМЕНКО, О.М. ІВАНОВА, А.Г. ЗАДОРОЖНА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОРІВНЯННЯ ДИСРЕГЕНЕРАЦІЙНИХ ЗМІН ЕПІТЕЛІЮ СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК 
НОСА ТА БРОНХІВ У ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС 

 

Повітропровідні шляхи осіб, які брали 
участь у післяаварійних роботах в зоні ЧАЕС, 
стали однією з основних мішеней «чорнобиль-
ського аерозолю», що спричинило розвиток у 
них хронічних ринітів (ХР) та хронічних брон-
хітів (ХБ). Важливе значення у розвитку хроні-
чного запалення мало пошкодження війчастого 
епітелію слизових оболонок (СО) повітроносних 
шляхів та порушення його регенерації. Метою 
роботи було визначення морфологічних проявів 
дисрегенераційних змін у СО носа та бронхів та 
їх порівняння. 

Матеріал та методи. Комплексно, із засто-
суванням оглядових гістологічних, селективних 
гістохімічних та електронномікроскопічних ме-
тодик, досліджено назальні та бронхобіоптати 
від 60 хворих на ХР та ХБ ліквідаторів наслідків 
аварії (ЛНА) на ЧАЕС. 

Результати та їх обговорення. Отриманий 
нами фактичний матеріал свідчить про те, що не 
дивлячись на патогенетичну спорідненість ХР 
та ХБ у хворих-ЛНА, структурні прояви дисре-
генераційних процесів епітелію у різних відді-
лах дихальних шляхів дещо різняться. Зокрема, 
у бронхіальному епітелії висока проліферативна 
активність епітеліоцитів поєднувалась зі зни-
женням їх метаболічної функції, що спричинило 
виникнення базальноклітинної гіперплазії та її 
поєднання із плоскоклітинною метаплазією. На-
томість в епітелії СО носа значне підвищення 

проліферації епітеліоцитів відбувалося при збе-
реженні їх активного метаболізму, внаслідок 
чого розвивалася перехідноклітинна та плоскок-
літинна метаплазії з формуванням шару типових 
шипуватих клітин і значним збільшенням висо-
ти епітелію. Шипуваті клітини, як відомо, є ви-
сокодиференційованими клітинами епідермісу. 
Тобто зони метаплазії епітелію СО носа були 
близькими за структурою до диференційованих 
шарів епідермісу. На відміну від цього, у брон-
хіальному епітелії осередки метаплазій містили 
здебільшого низькодиференційовані базальні 
клітини, а активація проліферативних процесів 
переважно не спричиняла збільшення висоти 
епітеліального шару.  

Така несподівана, на перший погляд, різ-
носпрямованість трансформацій епітеліїв СО 
носа та бронхів має декілька причин. По-перше, 
СО носа більш наближена до довкілля та безпо-
середньо контактує із епідермісом у присінку 
носової порожнини. Тому, досить логічно, що 
метапластичні перетворення війчастого епітелію 
СО носа імітують саме епідерміс, як більш при-
стосований до контакту з навколишнім середо-
вищем. По-друге, епітелій СО носа і СО нижче 
розташованих повітропровідних шляхів мають 
різне ембріональне походження: перший – екто-
дермальне, решта – ентодермальне (Краевский 
Н.А., 1993). Передбачуваною межею з’єднання 
екто- й ентодерми є ділянка носоглотки. Мож-



ХІ з’їзд оториноларингологів України 142 

ливо, саме ембріогенетична неоднорідність епі-
телію СО різних відділів повітропровідних шля-
хів людини є однією з причин різноспрямованих 
перебудов епітеліїв СО носа та бронхів при дис-
регенераційних змінах.  

Висновок. Таким чином, структурні про-
яви дисрегенераційних процесів у верхніх та 
нижніх відділах дихальних шляхів ЛНА на 
ЧАЕС, хворих на ХР та ХБ, дещо різняться, не 
дивлячись на їх патогенетичну спорідненість. 
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М.И.НИКУЛИН, И.М.НИКУЛИН, Е.В.ГАЛКИНА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

РАДИОЧАСТОТНАЯ УВУЛОПАЛАТОПЛАСТИКА ПРИ РОНХОПАТИИ  
И СИНДРОМЕ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА 

 

Около 30% всего взрослого населения по-
стоянно храпит во сне. Храп не только создает 
определенные социальные проблемы, но и явля-
ется предвестником и одним из основных сим-
птомов синдрома обструктивного апноэ сна 
(СОАС). СОАС - это состояние, характеризую-
щееся наличием храпа, периодическим сужени-
ем верхних дыхательных путей на уровне глот-
ки и прекращением легочной вентиляции на 10 
сек и более при сохраняющихся дыхательных 
усилиях, грубой фрагментацией сна и избыточ-
ной дневной сонливостью [Guilleminault C., 
1976]. 

 При тяжелых формах СОАС может отме-
чаться до 400-500 остановок дыхания за ночь 
общей продолжительностью до 3-4 часов, что 
ведет к острому и хроническому недостатку ки-
слорода во время сна. Это в свою очередь суще-
ственно увеличивает риск развития артериаль-
ной гипертензии, нарушений ритма сердца, ин-
фаркта миокарда, инсульта и внезапной смерти 
во сне. ( Р.В. Бузунов и соавт., 2007). 

Проходимость верхних дыхательных пу-
тей зависит от величины их внутреннего диа-
метра, тонуса глоточных мышц и степени сни-
жения давления в трахее и бронхах во время 
вдоха.  

Анатомические причины храпа: 
Врожденная узость дыхательных путей. 
Анатомические дефекты на уровне носа и 

глотки (искривление перегородки носа, полипы, 
увеличение миндалин, удлиненный небный 
язычок, новообразования). 

Ретрогнатия и микрогнатия. 
Сужение дыхательных путей на фоне 

ожирения. 
Миотонические причины: 
Снижение тонуса мышц глотки во сне. 
Нервно-мышечные дистрофические про-

цессы. 

Действие миорелаксантов (снотворные, 
алкоголь). 

Исходя из вышесказанного, пациентам, в 
первую очередь, должно быть рекомендовано: 
снижение веса, отказ от курения и злоупотреб-
ления алкоголем, особенно перед сном и исклю-
чение использования миорелаксантов. 

При отсутствии эффекта от этих процедур 
применяется хирургическая коррекция. Хирурги 
всё больше отходят от классической увулопала-
тофарингопластики, которая заключается в мак-
симально возможном удалении тканей в области 
ротоглотки, включающее тонзиллэктомию, уву-
лотомию, иссечение части мягкого неба и неб-
ных дужек. 

В последнее время отдаётся предпочтение 
малоинвазивным щадящим методикам хирурги-
ческого лечения данной патологии. Широкое 
применение получили такие селективные опера-
тивные вмешательства на небе, как хирургиче-
ское вмешательство (например, с помощью 
микродебридера), лазерная пластика, радиочас-
тотное вмешательство (сомнопластика), крио-
пластика и инъекционные методы. В основе 
всех этих методик лежит принцип нанесения 
дозированной травмы неба различной интен-
сивности (хирургической, термической, холодо-
вой, радиочастотной или химической). При за-
живлении отмечается уменьшение в объеме и 
уплотнение мягкого неба. Небный язычок, при 
этом может быть частично или полностью уда-
лен. В итоге уменьшается или устраняется фе-
номен храпа: биение мягкого неба о стенки ды-
хательных путей. 

В ЛОР-клинике ЗГМУ на протяжении 2-х 
лет используется метод радиочастотной увуло-
палатопластики с температурным контролем 
аппаратом CelonENT (Германия). За это время 
пролечено 21 пациент с ронхопатией в возрасте 
от 18 до 71 года, женщин – 3 (14,2%), мужчин – 
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18 (85,8%). СОАС отмечался у 6 (28,6%), нару-
шение носового дыхания – 7 (33,3%), гипертро-
фия небных миндалин II-III ст. – 1 (4,8%). 

Типы хирургических вмешательств: под-
слизистая радиочастотная термоабляция (РТА) 
мягкого неба – 9, микроувулопалатопластика – 
11, операции в полости носа (септопластика, 
кристотомия, вазотомия) – 7, интратонзилярная 
РТА небных миндалин – 1, электроувулотомия – 
1. 

Оценка эффективности выполненных 
вмешательств производилась как на основании 
устранения местных симптомов храпа, так и 
исчезновения или уменьшения интенсивности 

общесоматических проявлений (нормализация 
сна, восстановление его глубины, исчезновение 
дневной дремоты, нормализация АД). 

Использование данных методик позволи-
ло у (13) 61,9% пациентов полностью устранить 
явления храпа, у (8) 38,1% - значительно 
уменьшить их проявления. У 5 пациентов с 
СОАС значительно уменьшилось количество 
остановок дыхания во сне. 

По нашему мнению используемые мето-
дики являются малоинвазивными, обеспечивают 
дозированное воздействие на глоточные струк-
туры и приводят к хорошему функциональному 
результату. 
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В.І. ОПРИШКО, К.О. КРАВЧЕНКО (ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УКРАЇНА) 

АНТИГІСТАМІННІ ПРЕПАРАТИ У ЛІКУВАННІ АЛЕРГІЧНИХ РИНІТІВ 
 

Алергічний риніт (АР) – системне алергі-
чне захворювання з місцевим проявом запален-
ня в слизовій оболонці порожнини носа, що роз-
вивається після контакту алергену з сенсибілі-
зованою слизовою оболонкою. Дане захворю-
вання широко розповсюджене в усьому світі, 
ним хворіє від 10 до 25% населення. Риніт вва-
жається фактором розвитку астми, навіть не 
враховуючи залежності від алергії. На сьогодні 
вважається, що риніт і астма - дві клінічні сто-
рони одного захворювання дихальних шляхів, а 
ВООЗ підтримує концепцію "одні дихальні 
шляхи - одне захворювання". Тому використан-
ню антигістамінних препаратів при цій патології 
повинно бути приділено достатньо уваги. Для 
лікування АР використовують як системні, так і 
місцеві шляхи введення Н1-антигістамінних 
препаратів.  

За останній час виріс інтерес до викорис-
тання при лікуванні АР препаратів місцевої дії. 
Їх переваги: виключення системних побічних 
ефектів, легке досягнення високих місцевих 
концентрацій препарату, швидкий початок дії – 
через 10-15 хв і тривалість дії до 12 год. Це пре-
парати першого ряду у дітей. Місцево викорис-
товують азеластин (аллергодил), левокабастин 
(гістімед). 

Системні антигістамінні препарати (АГП) 
підрозділяються за часом створення: препарати 
І, ІІ покоління та активні метаболіти ІІ поколін-
ня (ІІІ покоління). АГП І покоління ще назива-
ють седативними із-за їх високої властивості 

проникати через гематоенцефалічний бар‘єр і 
викликати сонливість. Всі вони добре розчиня-
ються в жирах і, окрім Н1-гістамінових, блоку-
ють також холінергічні, мускаринові, серотоні-
нові рецептори. Вони зворотньо пов‘язуються з 
Н1-рецепторами, що обумовлює використання 
високих доз. До препаратів цієї групи відно-
сяться: хлоропірамін (супрастин), дифенгідра-
мін, клемастин (тавегіл), ципрогептадин (пери-
тол), прометазин (пипольфен), квіфенадін (фен-
карол), гідроксизин (атаракс). Побічні ефекти 
АГП І покоління (нейротоксичність, атропіно-
подібна дія, високий ступінь тахіфілаксії, коро-
ткочасність дії, потенціювання дії катехоламінів 
– коливання артеріального тиску, неповне 
пов‘язування з Н1-рецепторами) не дозволяють 
досягати високих концентрацій препарату в 
крові, достатніх для вираження блокади Н1-
рецепторів. В кінці 70-х років на фармацевтич-
ний ринок поступили АГП ІІ покоління, що ма-
ють ряд переваг, в тому числі високу спорідне-
ність з Н1-рецепторами та відсутність антагоні-
стичного впливу по відношенню до таких медіа-
торів, як ацетилхолін, катехоламін, дофамін. До 
ІІ покоління АГП відносяться акривастін (семп-
рекс), азеластин, лоратадин (кларитин, рино-
рал), дезлоратадин (еріус), цетиризин (зіртек, 
цетрин), левоцетиризин, мизоластин, ебастин 
(кестін), норастемізол (сепракор). Перевагами 
препаратів цієї групи є висока специфічність та 
висока спорідненість до Н1-
гістамінорецепторів, швидкий початок дії, вели-
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ка тривалість антигістамінного ефекту (до 24 
годин), відсутність блокади інших типів рецеп-
торів, відсутність проникнення через гематоен-
цефалічний бар‘єр в терапевтичних дозах, від-
сутність тахіфілаксії.  

Поява АГП ІІІ покоління дозволила ще 
більшою мірою знизити співвідношення ризику 
і користі лікування. До цих препаратів відно-
сяться: фексофенадин (телфаст, аллегра), норас-
темізол (сепракор), дескарбоетоксилоратадин. 
Характерними клініко-фармакологічними пере-
вагами цієї групи препаратів є швидка і активна 

всмоктуваність після прийому per os, біотранс-
формується лише незначна частка від прийнятої 
дози препарату, переважне виведення в незмі-
неному вигляді з калом і сечею, швидкий поча-
ток дії і більш виражена блокуюча дія на Н1-
гістамінові рецептори, висока клінічна ефектив-
ність, відсутність кардіотоксичності (не блоку-
ють калієві канали, не подовжують інтервал 
QT), відсутність седативних та психомоторних 
реакцій. 

Необхідно пам‘ятати, що АГП забезпечу-
ють лише симптоматичне лікування при алергії. 

 
© В.І. Опришко, К.О. Кравченко, 2010  
 
 
 
 
 

Б.І. ПАВЛЫК, Д.І. БЕЗБАХ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ ХІРУРГІЧНОГО YAG:ND ЛАЗЕРА  
В ЛІКУВАННІ НОВОУТВОРЕНЬ ГОРТАНІ НА РАННІХ СТАДІЯХ 

 

Лікування новоутворень гортані це актуа-
льне питання в отоларингології. Важливим мо-
ментом в хірургії новоутворень гортані є запобі-
гання рецидивів новоутворень. Застосування в 
мікроларингохірургії гортані YAG:Nd лазера 
дозволяє в багатьох випадках уникнути цього. В 
першу чергу треба враховувати унікальні фізич-
ні властивості неодимових лазерів та діодних 
лазерів зі схожою довжиною хвилі. Можливість 
глибоко, до 5-7 мм, проникати в тканини дає 
можливість видаляти новоутворення з гаранто-
ваним заходом в межі здорових тканин. Якщо 
новоутворення видаляється по контору та вида-
лений матеріал зберігається не ушкодженим та 
відправляється на гістологічне дослідження. 

 Стосовно новоутворень гортані не вели-
ких розмірів стає можливим проводити одномо-

ментне видалення пухлин без попередньої біо-
хімії. 

 Таким чином можна уникати механічно-
го пошкодження тканин новоутворення з неба-
жаними наслідками. Це насамперед в першу 
чергу стосується carcinoma in situm на фоні хро-
нічного дифузного гіперпластичного ларингіту 
та інших гіперпластичних та нодозних процесів. 
Після радикального видалення новоутворення в 
межах здорових тканин подальше лікування ви-
бирається в залежності від результатів гістоло-
гічного дослідження. 

 Можливість ендоскопічного застосуван-
ня YAG:Nd лазера під час мікроларингохірургі-
чного втручання дозволяє максимально знизити 
травматизм самого оперативного втручання збе-
рігаючи його високу клінічну ефективність. 

 
© Б.І. Павлык, Д.І. Безбах, 2010  
 
 
 
 
 

Н.А. ПЕЛЕШЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА)  

ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ 
 

В настоящее время заболеваемость аллер-
гическими болезнями высока. Согласно данных 
статистики, до 25% городского и сельского на-
селения страдают аллергическими процессами. 
По прогнозу ВОЗ, в скором будущем аллергиче-

ские заболевания займут второе место, уступив 
по распространенности лишь психическим бо-
лезням. К тому же, в последнее время отмечает-
ся утяжеление аллергических процессов, разви-
тие полисенсибилизации, частое присоединение 
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различных инфекционных осложнений на фоне 
иммунологических расстройств. 

В структуре аллергических заболеваний 
на первом месте стоит аллергический ринит. 
Аллергический ринит представляет собой гло-
бальную проблему для нашего здравоохранения, 
что вызвано рядом медицинских и социальных 
аспектов.  

Для лечения аллергического ринита, се-
зонного или круглогодичного используют ле-
карственные средства разных групп: кромогли-
каты, топические и системные стероиды, декон-
гестанты и др.  

Однако наиболее часто для лечения ал-
лергических ринитов назначают препараты, ко-
торые блокируют Н1-гистаминовые рецепторы. 
Препарат „Фрибрис” (Мили Хэлскере Лимитед, 
Великобритания), действующим веществом ко-
торого является дезлоратадин – первичный ак-
тивный метаболит лоратадина, который отвеча-
ет всем современным требованиям к антигиста-
минным препаратам. Дезлоратадин на сего-
дняшний день – самый мощный из существую-
щих антигистаминных препаратов, в терапевти-
ческих дозах он обладает антигистаминным, 
противоаллергическим и противовоспалитель-
ным действием. По силе блокирования основ-
ных медиаторов аллергического воспаления эф-
фективность дезлоратадина сопоставима с дек-
саметазоном. 

 Препарат из группы дезлоратадинов – 
«Фрибрис», использовался как монотерапия у 
90 пациентов с аллергическим круглогодичным 
или сезонным ринитом в течение 6 месяцев в 
отделении воспалительных заболеваний ЛОР-
органов в ГУ «Институт отоларингологи им. 
А.И. Коломийченко» АМН Украины. 

Эффективность препарата была доказана на 
основании проведенных клинических исследова-
ний. Препарат был эффективен в отношении 
субъективных симптомов (затрудненное носовое 
дыхание, ринорея, зуд в носу, приступы чихания) 
и объективных симптомов заболевания (улучше-
ние носового дыхания, уменьшение отека слизи-
стой оболочки полости носа и количества слизи-
стого отделяемого в носовой полости, улучшение 
обоняния). Эффективность препарата „Фрибрис” 
подтверждалась рядом лабораторных исследова-
ний (нормализация количества эозинофилов в сы-
роватке крови и в мазках отпечатках со слизистой 
полости носа, а также снижением уровня общего 
IgE до показателей здорового человека). 

Во время проведения клинического ис-
следования данного лекарственного средства, 
ни у одного пациента не было зарегистрировано 
побочных эффектов препарата.  

Мы рекомендуем препарат „Фрибрис”, 
производства «Миле Хэлскере Лимитед» (Вели-
кобритания) для лечения пациентов с аллерги-
ческими круглогодичным и сезонным ринитами.  

 
© Н.А. Пелешенко, 2010  
 
 
 
 
 

Л.І. ПІЛЕЦЬКА, В.І. ПОПОВИЧ, О.Л. ЦИМБАЛІСТА, М.О. ГАЙНАЛЬ, Н.І. КОСТИРКО,  
М.Д. МОРОЗ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

БРОНХО-ОБСТРУКТИВНИЙ СИНДРОМ В ПРАКТИЦІ ЛОР-ЛІКАРЯ 
 

За останні роки збільшення кількості за-
хворювань дихальних шляхів привертає увагу, 
як педіатрів і дитячих пульмонологів, так і ото-
ларингологів, оскільки патологія трахеобронхіа-
льного дерева тісно пов’язана з патологією носа 
та приносових пазух. 

Запальний процес в носі та приносових 
пазухах погіршує перебіг трахеобронхітів, бро-
нхітів та пневмоній у дітей, а часто і є причи-
ною рецидивів даних захворювань. 

Оскільки великий відсоток рецидивуючих 
бронхітів та пневмоній поєднується з патологі-
єю ЛОР – органів, проведенні нами спостере-
ження по лікуванню дітей з такою поєднаною 
патологією є актуальними. 

Враховуючи анатомічну близькість верх-
ніх та нижніх дихальних шляхів, їх ураження 
патологічним процесом є одночасним або поєд-
нується в часі з передуючим ураженням носа чи 
приносових пазух.  

В умовах екологічного неблагополуччя 
сучасна людина зустрічається з великою кількі-
стю патогенних факторів, які постійно випробо-
вують на стійкість імунний бар’єр слизової обо-
лонки верхніх дихальних шляхів, багато дітей 
хворіють первинними чи вторинними імуноде-
фіцитами, відповідно імунна відповідь є недос-
конала. Слизова носа, як перший бар'єр для 
проникнення інфекції по респіраторному трак-
ту, не завжди здатна до елімінації того чи іншо-
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го збудника, тому викликають запальні зміни в 
носовій порожнині чи приносових пазухах, які в 
свою чергу, є пусковим механізмом для розвит-
ку запальних процесів нижніх дихальних шля-
хів.  

Отже санація вогнищ інфекції в носовій 
порожнині та приносових пазухах є необхідною. 
І відповідно, при захворюванні бронхолегеневої 
системи, в об’єм обстежень дітей повинна бути 
включена консультація ЛОР-спеціаліста, оскі-
льки патологічний секрет із носа та носоглотки 
механічно попадає в трахею і бронхи, особливо 
у маленьких дітей. Тому первинним у лікуванні 
дітей з патологією верхніх і нижніх дихальних 
шляхів, є санація носа, носоглотки та приносо-
вих пазух. 

Із численних спостережень за дітьми з по-
єднанню патологією ЛОР-органів і бронхолеге-
невої системи наводимо приклади пацієнтів, що 
лікувались в Івано-Франківській ОДКЛ протя-
гом 2005-2009рр. 

Дитина 8 років, лікується з приводу реци-
дивуючого бронхіту протягом 2-х років. Ефект 
лікування був частковий і нетривалий, кашель 
малопродуктивний, дистанційні свистячі хрипи 
залишались, а задишка відмічалась при фізич-
ному навантаженні. Проявів патології з боку 
ЛОР- органів мати не відмічала. І лише після 

поглибленого обстеження у отоларинголога, 
виявлено патологію приносових пазух. Тільки 
після проведеного комплексного лікування з 
санацією пазух, через короткий проміжок часу 
(2-3 тижні) вдалось усунути патологічні прояви 
з боку легень в повному об’ємі. Спостереження 
в динаміці на протязі року рецидивів бронхіту 
не було, навіть в період високого захворювання 
на ГРВІ. 

 Другим, дуже наочним прикладом ефек-
тивного лікування ураженням трахеобронхіаль-
ного дерева сумісно із ЛОР-спеціалістами є 
хлопчик 7,5 років, який також тривало лікувався 
з приводу рецидивуючого бронхіту. Після кон-
сультації лікаря отоларинголога виявлено аде-
ноїдит, аденоїдні вегетації ІІ-ІІІ ст. Проведено 
ефективне лікування аденоїдиту, що дало пози-
тивний результат, а після виходу дитини із заго-
стрення проведено аденотомію. В результаті – 
відновилось носове дихання, дитина рідше хво-
ріє респіраторними захворюваннями, припини-
лись рецидиви хронічного бронхіту. Наведені 
приклади не є поодинокими, таких дітей над-
звичайно багато і це свідчить про те, що часто 
причиною рецидивуючих бронхітів, є захворю-
вання носа та приносових пазух. І відповідно, 
лікування має бути комплексним, сумісно із 
ЛОР-спеціалістом. 

 
© Л.І. Пілецька, В.І. Попович, О.Л. Цимбаліста, М.О. Гайналь, Н.І. Костирко, М.Д. Мороз, 2010  
 
 
 
 
 

Н.В. ПИЛИПЮК, Т.О. ГОБЖЕЛЯНОВА, А.Н. ЧУМАКОВ, Д.Н. ПИЛИПЮК  
(ОДЕССА, УКРАИНА) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ КИСТ ШЕИ 
 

Гистогенетически боковые, бранхиоген-
ные кисты шеи относятся к дисэмбриональным 
образованиям и возникают при формировании 
жаберного аппарата. Срединные кисты и свищи 
являются результатом внутриутробного нару-
шения обратного развития щитовидно-язычного 
протока. 

Приведенный краткий обзор данных ли-
тературы свидетельствует о том, что врожден-
ные кисты шеи (ВКШ) встречаются во всех воз-
растных группах, не всегда своевременно диаг-
ностируются, могут подвергаться гнойному 
воспалению с образованием свищей, а также 
озлокачествляться. Под нашим наблюдением 
находилось – 59 больных с врожденными кис-
тами шеи, лечившихся в ЛОР онко отделении 
Одесской ГКБ №11 в период с 2005 по 2009 гг. 

Из них мужчин – 31, женщин – 28. Возраст па-
циентов – от 10 до 74 лет. Наиболее часто диаг-
ностирование ВКШ у мужчин отмечено в воз-
расте от 20 до 39лет, у женщин – от 15 до 49 
лет. Из 59 больных с врожденными кистами и 
свищами шеи – у 29 диагностирована боковая 
киста, у 23 – срединная, у 2 – дермоидная киста 
дна полости рта, у 1 – смешанный вариант кис-
ты, у 3 диагностирован бранхиогенный рак, и у 
одной больной 33 лет – рак из щитоподъязычно-
го протока.  

При постановке диагноза нами учитыва-
лись анамнестические данные, клинический ос-
мотр, УЗИ, КТ и МРТ исследования, пункцион-
ная биопсия. При установлении диагноза мы 
проводили дифференциальную диагностику с 
лимфоаденитом, гемобластозами, параганглио-
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мой каротидных телец, опухолями щитовидной 
железы, метастатическими узлами. 

Всем больным проведено хирургическое 
лечение. Пациентам с выявленным раковым пе-
рерождением кист использовались специальные 
способы лечения. 

Применяемая нами своевременная и ра-
дикальная хирургическая тактика позволяла из-
бежать гнойных осложнений, рецидивов и до-
биться хороших функциональных и косметиче-
ских результатов. 

 
© Н.В. Пилипюк, Т.О. Гобжелянова, А.Н. Чумаков, Д.Н. Пилипюк, 2010  
 
 
 
 
 
 

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.А. АСМОЛОВА, Н.В. ЗАЧЕСЛАВСКАЯ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПОСТИМПЛАНТАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА: 
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕЗА, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 

В последние 8-10 лет, в связи с несомнен-
ными и блестящими непосредственными косме-
тическими и функциональными результатами 
имплантационного протезирования в стомато-
логии, выделился особый вид сопряженной па-
тологии. Этот вид патологии, связанный уже с 
отдаленными результатами инновационного 
протезирования, существенно отличается по 
патогенезу и соответственно по подходам к ле-
чению и профилактике от достаточно изучен-
ных банальных одонтогенных гайморитов. При-
нято считать, что одонтогенные гаймориты со-
ставляют 29 %, 3-40 %, 6 % от всех наблюдае-
мых синуситов, встречается при патологии 1/5, 
1/6, 1/7, 2/5, 2/6, 2/7. В 50 % наблюдений ба-
нальных одонтогенных гайморитов в основе 
лежит острый и подострый периодонтит, в 20 %  
– нагноение радикулярных кист и остеомиелит 
лунок зубов, контактирующих с дном пазухи, в 
10 % – абсцедирующая форма пародонтита. При 
выделенной и изученной патологии, названной 
нами постимплантационной болезнью верхне-
челюстного синуса, первично в основе лежит не 
банальное инфицирование синуса и инициация 
острого, подострого и хронического воспаления, 
а значимый местный иммунологический кон-
фликт, обусловленный пребыванием инородно-
го тела в тканях верхней челюсти с последую-
щими вначале дистрофическими, а затем и раз-

личными по патогистологической картине хро-
ническими воспалительными расстройствами. 

Наблюдения по постимплантационной 
болезни верхне-челюстного синуса практически 
отсутствуют в литературе последних лет, так 
как челюстно-лицевые хирурги и ортопеды те-
ряют этот контингент пациентов в связи со спе-
цифичностью патологии, а в ринологии отда-
ленные результаты постимлантационного со-
стояния верхне-челюстного синуса не изучались 
в связи с относительной «молодостью» этой па-
тологии. 

В клинике изучен патогенез, диагностика, 
лечение и разработаны мероприятия для профи-
лактики постимплантационной болезни верхне-
челюстного синуса, которая с различной степе-
нью выраженности имеет место в 100 % наблю-
дений. На основе сравнительной оценки состоя-
ния больных в компенсированной, субкомпен-
сированной и декомпенсированной формах 
постимплантационной болезни верхне-
челюстного синуса в сопоставлении с контроль-
ными группами больных, страдающих хорошо 
известными и достаточно изученными и опи-
санными в литературе банальными гайморитами 
различной этиологии, разработаны диагности-
ческие, лечебные и профилактические алгорит-
мы, позволяющие справляться с этим видом па-
тологии. 

 
© М.Б. Пионтковская, А.А. Асмолова, Н.В. Зачеславская, 2010  
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И.С. ПИСКУНОВ, А.Н. ЕМЕЛЬЯНОВА (КУРСК, РОССИЯ) 

ВАРИАНТЫ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ И ЛОБНЫХ 
ПАЗУХ ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 

Нами был проведен анализ результатов 
компьютерных томограмм головного мозга и 
околоносовых пазух у 4521 пациентов, про-
шедших исследование в отделении компьютер-
ной томографии Курской областной клиниче-
ской больницы с целью изучить варианты ана-
томического строения верхнечелюстных и лоб-
ных пазух. В результате исследования были вы-
явлены следующие варианты развития этих па-
зух: агенезия, гипогенезия, гипергенезия. Кроме 
того, были описаны углубления фронтальных 
синусов: орбитальное, скуловое, височное, пе-
тушиного гребня, этмоидальное, носовое; бухты 
и карманы верхнечелюстных пазух: альвеоляр-

ный, небный, скуловой, инфраорбитальный, или 
передний слезный (прелакримальный), клино-
видный или сфеноидальный, небной кости. 
Данные варианты анатомического строения ло-
бных и верхнечелюстных пазух имеют очень 
важное клиническое значение, создавая условия 
для атипично протекающего патологического 
процесса в вышеуказанных синусах. В этой свя-
зи наиболее информативным методом диагно-
стики является компьютерная томография, по-
зволяющая изучить особенности анатомическо-
го строения фронтальных и максиллярных си-
нусов в сопоставлении их с клиническими дан-
ными. 

 
© И.С. Пискунов, А.Н. Емельянова, 2010  
 
 
 
 

С.З. ПИСКУНОВ, Е.И. КУРЯТИНА (КУРСК, РОССИЯ) 

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ЛОБНОЙ ПАЗУХЕ 

 

После хирургических вмешательств на 
лобной пазухе нередки рецидивы воспалитель-
ного процесса, особенно частые в тех случаях, 
когда радикальная операция не сочетается с эн-
доназальным эндоскопическим контролем вы-
полнения операции. 

На основании опыта хирургического ле-
чения больных с воспалительными и травмати-
ческими поражениями лобной пазухи считаем 
необходимым дать некоторые рекомендации. 

1. В классических руководствах рекомен-
дуется делать разрез по брови. Однако по линии 
разреза погибает часть волосяных фолликулов, 
что создаёт ассиметрию бровей. Целесообразно 
делать разрез кожи над бровью или вертикаль-
ный разрез по морщине с последующим нало-
жением косметического шва. 

2. Всем больным с фронтитом перед опе-
рацией необходимо выполнить КТ околоносо-
вых пазух, чтобы выявить наличие клеток ре-
шетчатого лабиринта в просвете лобной пазухи, 
так как невыполнение их санации приведет к 
рецидиву гнойного процесса. 

3. Формировать соустье необходимо в 
средний носовой ход со стороны лобного кар-

мана, вскрыв пораженные клетки решетчатого 
лабиринта, прилежащие к соустью. 

4. Необходимо сформировать физиологи-
ческий просвет обеих половин носа, для чего 
одновременно с вмешательством на лобной па-
зухе нужно выполнить коррегирующие опера-
ции на перегородке носа, носовых раковинах, 
структурах остиомеатального комплекса. 

5. Перед выполнением трепанопункции 
лобной пазухи необходимо выполнить КТ около-
носовых пазух, чтобы выявить остеомиелитиче-
ское поражение её задней стенки. При дефектах 
задней стенки трепанопункция – противопоказана. 

6. При травматических повреждениях 
стенок лобной пазухи не следует выполнять хи-
рургическое вмешательство по типу радикаль-
ной операции. Необходимо сделать небольшой 
разрез ближе к межпазушной перегородке, 
сформировать окно размерами около 1см, и 
дальнейшие манипуляции производить под кон-
тролем эндоскопа. 

Придерживаясь изложенных принципов, 
удается добиться более высокой эффективности 
лечения воспалительных и травматических по-
ражений лобных пазух. 

 
© С.З. Пискунов, Е.И. Курятина, 2010  
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С.З. ПИСКУНОВ, И.С. ПИСКУНОВ, Ф.Н. ЗАВЬЯЛОВ, Н.М. СОЛОДИЛОВА (КУРСК, РОССИЯ) 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СИНДРОМА МОЛЧАЩЕГО СИНУСА 

 

Синдром молчащего синуса – редко 
встречающееся заболевание верхнечелюстной 
пазухи. В мировой литературе описано всего 
лишь более 100 случаев, в отечественной – два 
случая (С.З. Пискунов с соавт., 2009). 

За период с 2005 года под нашим наблю-
дением находилось 4 больных с синдромом мо-
лчащего синуса. Для всех больных были харак-
терны следующие особенности. 

У всех больных наблюдается односторон-
нее поражение верхнечелюстной пазухи. 

Установить начало заболевания не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием 
каких-либо признаков воспалительного пораже-
ния синуса. 

Отмечается различной степени выражен-
ности западение глазного яблока и мягких тка-
ней щеки на стороне поражения. 

На обзорной рентгенограмме отмечается 
уменьшение размеров верхнечелюстной пазухи, 
истончение ее стенок, опущение нижнеглазнич-
ной стенки, тотальное затемнение синуса. 

На компьютерной томограмме в коронар-
ной и аксиальной проекциях выявляется значи-
тельное уменьшение размеров пазухи; истонче-
ние стенок, вплоть до полной резорбции на от-
дельных участках с пролабированием в дефекты 

стенок прилежащих мягких тканей и содержи-
мого орбиты; увеличение объема орбиты на 
стороне поражения; тотальное однородное зате-
мнение синуса; увеличение среднего носового 
хода больше в его задних отделах за счет сме-
щения латеральной стенки полости носа в сто-
рону пазухи. 

При эндоскопическом исследовании соус-
тье верхнечелюстной пазухи не обнаруживает-
ся, отмечается смещение стенки среднего носо-
вого хода латерально и увеличение его разме-
ров. 

Пораженная пазуха заполняется вязким, 
сливкообразным содержимым, в котором мик-
рофлора не выявляется. 

Предварительные отдаленные результаты 
свидетельствуют о том, что после хирургичес-
кого вмешательства, включающие формирова-
ние стойкого сообщения пазухи с полостью но-
са, которое может быть выполнено эндоназаль-
ным эндоскопическим подходом или после ми-
крогайморотомии, деструктивный процесс в 
теле верхней челюсти прекращается. 

До сегодняшнего дня этиология этого ре-
дкого заболевания, проявляющегося ателекта-
зом верхнечелюстной пазухи и деминерализа-
цией ее стенок, не установлена. 

 
© С.З. Пискунов, И.С. Пискунов, Ф.Н. Завьялов, Н.М. Солодилова, 2010  
 
 
 
 
 
 

О.Г.ПЛАКСИВИЙ, Є.М.ВОЄВІДКА, І.В.КАЛУЦЬКИЙ, О.О.МАЗУР, Н.Г.КУРУЛЯК  
(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ЕНДОЛАРИНГЕАЛЬНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ПРЯМІЙ ПІДНАРКОЗНІЙ 

ЛАРИНГОСКОПІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛОР-КЛІНІКИ ОКЛ 
 

Ендоларингеальні втручання можна про-
водити при прямій і непрямій ларингоскопії. 
Сучасним досконалим методом оперативного 
втручання на гортані є ендоларингеальні втру-
чання при прямій піднаркозній підвісній ларин-
госкопії. В ЛОР-центрі ОКЛ є необхідне облад-
нання для проведення таких операцій і вони з 
успіхом проводяться протягом останніх 14 ро-
ків. За останні 3 роки (2007-2009) у нас лікува-
лися даним методом 162 пацієнти з наступними 

хворобами: нодозні утворення, вузлики співаків, 
крикунів, поліпи, неспецифічні гранульоми (пі-
сляопераційні, інкубаційні, контактні і грану-
льоми невідомої етіології), істинні фіброми та 
гемангіоми; кисти надгортанника та голосових 
складок; набряк Рейнке; пролапс гортанних 
шлуночків; папіломатоз у дітей; передракові 
захворювання (кератоз, гіперкератоз, пахідер-
мія, лейкоплакія), папіломи у дорослих, фіброми 
на широкій основі, контактні виразки голосових 
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відростків черпакуватих хрящів, хронічний ди-
фузний гіперпластичний ларингіт; рак гортані, 
хронічні рубцеві стенози гортані. 

Відповідно по роках – за 2007 рік за до-
помогою даного методу було прооперовано 14 
хворих з нодозними утвореннями (відповідно 4 
фіброми, 5 кист, 5 вузликів), 10 хворих з хроні-
чним гіперпластичним ларингітом (в тому числі 
3 набряки Рейнке), 2 – папіломатозу, 9 – інші 
новоутворення (в тому числі передраки – 1 лей-
коплакія, 3 пахідермії, 1 гіперкератоз), 18 – з 
раком гортані. Потрібно відмітити, що завдяки 
даному методу через прицільність, точність біо-
псії спостерігається практично 100% верифіка-
ція діагнозу «рак гортані». Відносно до статі 10 
з 14 хворих з нодозними захворюваннями – це 
жінки, 7 з 10 хворих з хронічними гіперпласти-
чними ларингітами – це чоловіки, інші ново-
утворення (в тому числі передраки) – перева-
жають чоловіки – 7 з 9. Папіломи розподілилися 
рівномірно – 1 чоловік і 1 дитина жіночої статі. 
З раком гортані явно домінують чоловіки – 17 з 
18. Оскільки чоловіки явно переважають в па-
лінні, то звідси можна зробити висновок – що 
явна перевага чоловіків в раку гортані, хроніч-
ному гіперпластичному ларингіті, передракових 
станах зумовлена саме цим фактором. Відносно 
результату лікування – одужання у всіх хворих з 
нодозними захворюваннями, у половини з кате-
горії «інші гортані» (це ті, що без передраків); з 
покращенням – це три чверті хворих з хроніч-
ними гіперпластичними ларингітами, половина 
хворих з категорії «інші гортані» (це передра-
ки), всі з папіломатозом гортані. У категорії – 
«без змін» звичайно домінує рак гортані (69%) – 
оскільки основна задача в той момент в ліку-
ванні хворих – це верифікація діагнозу. І тому 
подальша доля цих хворих складається по різ-
ному – основна маса продовжує лікування в 
ООД, що і зумовлює даний показник. 

У 2008 році за допомогою даного методу 
було прооперовано 17 хворих з нодозними 
утвореннями (відповідно 6 фібром, 4 кисти, 4 
вузлики, 3 поліпи), 7 хворих з хронічним гі-
перпластичним ларингітом (в тому числі 3 на-
бряки Рейнке), 1 – з папіломатозом, 11 – інші 
новоутворення (в тому числі передраки), 16 – з 
раком гортані. Відносно до статі – 12 з 17 хво-
рих з нодозними захворюваннями – це чолові-
ки, всі хворі з папіломами – це чоловіки, хро-
нічні гіперпластичні ларингіти, інші новоутво-
рення (в тому числі передраки) – переважають 
чоловіки – 5 з 7 і відповідно 9 з 11. З раком го-
ртані явно домінують чоловіки – 15 з16, що ще 
раз підтверджує домінанту негативного впливу 

тютюнопаління на захворювання гортані. Від-
носно результату лікування – одужання у всіх 
хворих з нодозними захворюваннями, у поло-
вини з категорії «інші гортані» (це ті,що без 
передраків); всі з папіломатозом гортані. До 
категорії – «без змін» знову звичайно домінує 
рак гортані (71%). 

У 2009 році за допомогою даного методу 
було прооперовано 14 хворих з нодозними 
утвореннями (відповідно 9 фібром, 1 киста, 2 
поліпи, 2 вузлики), 4 хворих з хронічним гіпер-
пластичним ларингітом (в тому числі 2 набряки 
Рейнке), 2 – з папіломатозом, 10 – інші ново-
утворення (в тому числі передраки), 23 – з ра-
ком гортані. Відносно до статі – 8 з 14 хворих з 
нодозними захворюваннями – це чоловіки, всі з 
хронічними гіперпластичними ларингітами, ін-
ші новоутворення (в тому числі передраки) – це 
чоловіки, всі папіломи – це жінки. З раком гор-
тані знову домінують чоловіки – 21 з 23. Відно-
сно результату лікування – одужання у всіх хво-
рих з нодозними захворюваннями, у половини з 
категорії «інші гортані» (це ті, що без передра-
ків); з покращенням – 90% хворих з хронічними 
гіперпластичними ларингітами, 50% хворих з 
категорії «інші гортані», 100% з папіломатозом 
гортані. До категорії – «без змін» домінанта за 
раком гортані (73%). 

Таким чином, ендоларингеальні втручан-
ня при прямій опорній піднаркозній ларинго-
скопії є дуже ефективними сучасними операці-
ями, що дають можливість дуже точно, приці-
льно взяти і встановити діагноз при онкопроце-
сах гортані, навіть на ранніх стадіях; дуже ефек-
тивна досконала техніка при усіх нодозних за-
хворюваннях гортані; це єдино можлива техніка 
видалення і проведення біопсії при новоутво-
реннях розміщених в важкодоступних місцях 
(передні відділи гортані, гортанні шлуночки, 
підскладковий простір); у дорослих хворих з 
підвищеною збудливістю нервової системи і у 
дітей; у осіб «голосових» професій; при вида-
ленні доброякісних новоутворень на широкій 
основі; декортикації голосової складки при гі-
перпластичних процесах і дискератозах; розти-
ну рубцевих мембран, видаленню рецидивую-
чих утворень; при судинних пухлинах; при хор-
дектомії; при електрокоагуляції та кріодії; при 
введенні паст при паралітичних дистоніях та 
внутрішньогортанних ін’єкціях (при спастичній 
дистонії). Надаючи повноцінну діагностичну та 
лікувальну допомогу в даній сфері, поряд з ін-
шими напрямами діяльності, ЛОР-клініка Чер-
нівецької ОКЛ займає належне місце в ЛОР-
службі України. 
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Розподіл хворих, яким проводилися ендоларингеальні втручання при прямій піднаркозній  
ларингоскопії за 2007-2009 рр. по нозологіям 

Нозологія 2007 р. 2008 р. 2009 р. Всього 
Папіломатоз гортані 2 1 2 5 
Вузлики співаків 5 4 2 11 
Фіброми гортані, гемангіоми 4 6 9 19 
Поліпи - 3 2 5 
Неспецифічні гранульоми 2 2 2 6 
Кисти надгортанника та голосових складок 5 4 1 10 
Хронічний гіперпластичний ларингіт 10 4 2 16 
Набряк Рейнке 3 3 2 8 
Амілоїдоз гортані 1 - - 1 
Пролапс гортанних шлуночків - 1 1 2 
Пахідермія міжчерпакуватого простору 3 4 3 10 
Лейкоплакія 1 1 - 2 
Гіперкератоз 1 2 2 5 
Контактні гранульоми голосових відростків 
черпакуватих хрящів 2 1 2 5 

Рак гортані 18 16 23 57 
Всього 57 52 53 162 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  
З ПАРЕТИЧНОЮ ДИСФОНІЄЮ 

 

Функціональні захворювання гортані – це 
захворювання голосового апарату без органіч-
них уражень. 

Функціональні порушення голосу вклю-
чають кілька нозологічних одиниць: паретична 
дисфонія, фонастенія, функціональна афонія, а 
також спастична дисфонія. Перші три форми 
характеризуються гіпотонусним станом м’язів 
гортані і мають багато спільних ознак клінічно-
го перебігу, етіологічних і патогенетичних чин-
ників, а також подібну тактику лікування. Дис-
фонія – це порушення частоти, сили і тембру 
голосу. 

Функціональні порушення голосу діагно-
стуються на основі аналізу скарг хворих, даних 
анамнезу, загально клінічне обстеження, перце-
птивної оцінки голосу, визначення часу макси-
мальної фонації та ін., непрямої ларингоскопії, 
ларингостробоскопії, мікроларингостробоскопії, 
спектрального аналізу голосу.  

Характерною рисою всіх гіпофункціона-
льних порушень голосу є непостійність ларин-
госкопічної картини та нерізко виражені клініч-
ні ознаки захворювання з боку голосоутворюю-

чого апарату. Тому діагноз конкретної форми 
ФПГ ставиться лише на основі аналізу всіх да-
них комплексного обстеження обізнаним в да-
ній галузі фахівцем. Однак попередній діагноз 
функціонального порушення голосоутворення 
можна поставити на основі загальноклінічного 
дослідження, розширеної непрямої ларингоско-
пії та перцептивної оцінки голосу. 

Ларингостробоскопічна картина при гі-
пофункціональній ларингоскопії – час фонації 
скорочено, при вимові високих або гучних зву-
ків голосова щілина не повністю закривається; 
слабкі фонаторні коливання голосових складок. 

Причини паретичної дисфонії: голосове 
навантаження під час ГРВІ, стресова ситуація, 
гормональна дисфункція, авітаміноз, хронічні 
захворювання носа і БНП, хронічні захворюван-
ня глотки, перенапруження голосових м’язів. 

Оскільки функціональні порушення голо-
су часто розвиваються на фоні невротичних 
розладів, а неврогенний фактор є одним з прові-
дних етіологічних і патогенетичних чинників, 
оцінка функціонального стану нервової системи 
у таких хворих є обов’язковою. У разі необхід-
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ності до процесу лікування залучаються невро-
патологи, психіатри. 

Виділяються гострі і хронічні форми фун-
кціональних порушень голосоутворення. Гострі 
форми виникають раптово і тривалість захворю-
вання обмежується 1 місяцем. При тривалості 
захворювання понад 1 місяць воно переходить у 
хронічну форму.  

При тривалому перебігу захворювання 
формуються стійкі порушення голосової функ-
ції з частими рецидивами, можуть розвинутися 
ускладнення – міопатичні парези голосових 
складок, витончення медального краю, форму-
вання вузликів, розвиток компенсаторної гіпер-
трофії вестибулярних складок та формування 
псевдоскладкового механізму голосоутворення, 
крововилив, “співочі” вузлики. 

Діагностичний план при паретичній дис-
фонії:  

1. Загальноклінічне дослідження. 
2. Непряма ларингоскопія з функціональ-

ними навантаженнями.  
3. Визначення часу максимальної фонації.  
4. Перцептивна оцінка голосу.  
5. Консультація фоніатра, який може само-

стійно провести, а при необхідності зробити слі-
дуюяі призначення: а) мікроларингоскопія; б) 
ларингостробоскопія, мікроларингостробоскопія; 
в) спектральне дослідження голосу; г) фіброла-
рингоскопія; д) дослідження функціонального 
стану ЦНС (ЕЕГ); е) консультація психоневроло-
га, психіатра, невропатолога; є) консультація ен-
докринолога (в разі необхідності в процесі ліку-
вання); ж) дослідження стану ССС, насамперед 
церебральної гемодинаміки (РЕГ, УЗДГ); з) кон-
сультація терапевта; и) дослідження стану слухо-
вої функції; і) МРТ дослідження у випадку підо-
зри на органічні ураження головного мозку.  

При функціональних порушеннях голосу 
медична допомога, зазвичай, надається амбула-

торно. Більш ефективною вона є при умові на-
дання допомоги кваліфікованим фоніатром, або 
лікарем-отоларингологом, обізнаним у даній 
галузі. Особам голосомовних професій видаєть-
ся листок непрацездатності на час лікування для 
забезпечення дотримання голосового режиму. 
При наявності ускладнень і тяжкого перебігу, 
або ж у випадку гострого розвитку виражених 
порушень медична допомога надається в умовах 
стаціонару. Середня тривалість лікування ста-
новить 2 тижні, при хронічних формах і наявно-
сті ускладнень в середньому 1 міс. При суттєво-
му порушенні фонаторної функції хворі потре-
бують її реабілітації після основного курсу ліку-
вання.  

Основні принципи лікування хворих з па-
ретичною дисфонією: усунення причини захво-
рювання; виключення слухового контролю; 
змащування гортані розчином Люголя, інстиля-
ції в гортань вітамінних олійних сумішей, су-
спензії гідрокортизону на фізіологічному розчи-
ні та ін.; фіксація гортані; вібраційний масаж (5-
10 сеансів) та стимуляція гортані (токи Бернара-
ритм синкопа, мільгама в/м з поступовим пере-
ходом на таблетовану форму, препарати жень-
шеню, лимоннику, елеутерококу, пантокрину та 
ін.); голкорефлексотерапія та гіпнотерапія. До-
цільним в лікуванні є масаж шийного відділу 
хребта та ЛФК. 

Результатом надання медичної допомоги 
може бути повне відновлення голосової функції, 
її покращення, або ж досягнення ремісії – в за-
лежності від форми, тяжкості перебігу захворю-
вань та наявності ускладнень. Нерідко лікування 
хронічних форм паретичної дисфонії потребує 
проведення кількох курсів лікування. Окрім то-
го хворі на хронічні часто рецидивуючі форми 
паретичної дисфонії, а також особи голосомов-
них професій потребують спостереження у фо-
ніатричному кабінеті двічі на рік.  
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ  
ТА ХРОНІЧНОЇ ФОНАСТЕНІЇ 

 

Серед функціональних розладів голосової 
функції основне місце займає фонастенія. Фонас-
тенія – це руховий парез гортані. Основними 
причинами фонастенії є голосове навантаження 

при ГРЗ, перенапруження голосового апарату, 
психогенна травма. Розрізняють гостру та хроні-
чну форми фонастенії. Фонастенія діагностується 
на основі скарг хворих, даних анамнезу, загально 
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клінічних обстежень, перцептивної оцінки голо-
су, непрямої ларингоскопії, ларингостробоскопії, 
мікроларингоскопії. Ларингостробоскопічна кар-
тина при фонастенії – амплітуда коливань голо-
сових складок асинхронна (основна ознака). 

Діагностична програма при фонастенії 
включає в себе: 1) загальноклінічне досліджен-
ня; 2) непряма ларингоскопія з функціональни-
ми навантаженнями; 3) визначення часу макси-
мальної фонації; 4) перцептивна оцінка голосу. 
5.Консультація фоніатра, який може провести 
ларингостробоскопію, мікроларингостробоско-
пію, мікроларингоскопію, фіброларингоскопію, 
або при необхідності призначити: ЕЕГ, РЕГ, 
МРТ та консультації відповідних спеціалістів: 
психоневролога, психіатра, невропатолога, ен-
докринолога.  

Принципи лікування гострої фонастенії – 
усунення причин захворювання, суворий голо-

совий режим на протязі 1 тижня, седативна те-
рапія, загальнозміцнююча терапія, полівітаміни, 
дихальна гімнастика. 

Принципи лікування хворих з хронічною 
фонастенією: усунення причини захворювання, 
суворий голосовий спокій на протязі 3-х тижнів, 
загальнозміцнююча терапія, дихальна гімнасти-
ка, фізіотерапевтичні процедури, місцева тера-
пія, фонопедія з 3-4 тижня лікування. 

Результатом надання медичної допомоги 
може бути повне відновлення голосової функції 
або її покращення. Нерідко лікування хронічних 
форм фонастенії потребує проведення кількох 
курсів лікування. Окрім того, хворі на хронічні 
форми фонастенії, а також особи голосових 
професій потребують динамічного спостере-
ження у отоларинголога і фоніатра, як мінімум, 
двічі на рік.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ СЕРРАТА У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ 
НА ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНІ ГНІЙНІ СИНУЇТИ 

 

Мукоциліарна фунцкія слизової оболонки 
верхніх дихальних шляхів змінюється послідов-
но, відповідно стадіям захворювання. При рино-
синуїтах порушується рівновага між секретоут-
воренням серозно-слизових залоз і бокалоподі-
бних клітин та здатністю до евакуації клітинами 
миготливого епітелію порожнини носа і БНП в 
сторону зниження мукоциліарного кліренсу. 
Для порожнини носа, БНП, носоглотки, слухо-
вої труби і барабанної порожнини характерна 
анатомо-фізіологічна цілісність. При оптималь-
ній функції миготливого епітелію і нормальних 
реологічних показниках слизу, що постійно 
утворюється в порожнині носа і БНП, він попа-
дає в рото глотку. Коли кількість секрету збіль-
шується і він стає густим та в’язким, що спосте-
рігається при риносинуїтах, створюються умови 
для попадання секрету в ділянку носових отво-
рів слухової труби, а при фізіологічному відкри-
ванні останніх – у слухову трубу. Розвивається 
запалення слизової оболонки слухової труби, 
порушуються її дренажна, захисна та барофунк-
ції, формується ексудативні та сальпінгоотити. 
Патофізіологічні і клінічні прояви гострих і 
хронічних гнійних синуїтів, сальпінгоотитів, 

ексудативного отиту, гострих гнійних середніх 
отитів свідчать про важливість адекватної оцін-
ки секреторних порушень для патогенетичного 
підходу лікування цих захворювань. 

 Тому серед основних принципів ліку-
вання гнійних синуїтів важливу роль відіграють 
заходи спрямовані на покращення розм'якшення 
і розрідження в'язкого густого секрету, а також 
забезпечення процесу мукорегуляції шляхом 
ефективного виведення секрету за рахунок ак-
тивації моторики миготливого епітелію. 

Одним з таких засобів є препарат серраті-
опептидази Серрата, якому властиві протизапа-
льна, проти набрякова, відновлення мікроцир-
куляції, муколітична властивості. Окрім цього 
він ще й підвищує проникність антибіотиків у 
зону запалення (Коуаnа А., Могі J. еt аl., 1986) 
Серратопептидаза є протеолітичним ферментом, 
виділеним з непатогенної кишкової бактерії 
Serrata Е 15; зменшує запальні процеси, послаб-
лює біль, внаслідок блокування вивільнення 
амінів із запальних тканин. 

Під нашим спостереженням знаходилися 
48 хворих із гострими гнійними синуїтами і 33 
із загостренням хронічного гнійного гаймориту 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 154 

у віці від 16 до 65 років. Серед 48 хворих із гос-
трим гнійним синуїтом у 27 діагностовано гай-
морит, у 3 – фронтит, полісинуїт – 11, гемісину-
їт – 6, пансинуїт – 1. Усі хворі основної групи 
отримували антибактеріальну, гіпосенсибілізу-
ючу, вітамінотерапію, риназолін 0,1% краплі в 
ніс 2 рази на день, спрей Аквамарис через кожні 
2 години в ніс, лікувальні пункції гайморових 
пазух, відсмоктування за Зондерманом, проми-
вання методом переміщення за Проетцом, ФТЛ, 
10 хворих з гемісинуїтом, фронтитом, полісину-
їтом проводились пункція лобної пазухи через 
орбітальну стінку з дренуванням пазухи, серра-
та 10мг по 1 таб. 3 рази на день 7-12 днів у за-
лежності від клінічного перебігу. В контрольну 
групу увійшли 20 хворих із гострим і 18 із заго-
стренням хронічного гнійного синуїту, що 
отримували ідентичне лікування без серрати. 

Усі хворі були обстежені клінічно, рент-
генологічно, проведено дослідження носового 
дихання, ринопневмометрія, ольфактометрія, 
дослідження транспортної функції за допомо-
гою сахаринового тесту до початку і в кінці лі-
кування. В процесі лікування оцінювалися такі 
діагностичні критерії як набряк слизової оболо-
нки носових раковин, наявність гнійних виді-
лень, закладеність носа, об’єм та характер про-
мивної рідини при промиванні гайморових па-
зух, функція носового дихання, транспортна 

функція миготливого епітелію слизової оболон-
ки носа. На основі статистичної обробки резуль-
татів виявилось, що у хворих основної групи 
зменшення набряку, покращення носового ди-
хання, зменшення виділень, збільшення об’єму 
гайморових пазух, відновлення мукоциліарного 
кліренсу відбулося на 2-3 дні раніше, ніж у хво-
рих контрольної групи. Оцінку ефективності 
лікування проводили також по наступним хара-
ктеристикам: одужання, затяжний перебіг, ре-
цидив. У 79 хворих основної групи отримано 
позитивний характер, у 1 хворого з гострим 
гнійним синуїтом мав місце затяжний перебіг і 1 
рецидив на протязі 1 року у хворого з хронічним 
гнійним синуїтом. У хворих контрольної групи 
відмічалися 3 випадки затяжного клінічного пе-
ребігу гострого гнійного синуїту, 1 перехід в 
хронічну форму, у 2 хворих спостерігалися ре-
цидиви захворювання протягом року. 

Результати дослідження дозволяють ре-
комендувати включення препарату Серрата в 
комплекс лікування хворих на гострі та хронічні 
синуїти завдяки його здатності покращувати 
проникнення антибіотиків у вогнище запалення, 
протизапальній, протинабряковій та муколітич-
ній дії. В процесі лікування хворих на гнійні 
синуїти також встановлено, що застосування 
Серрати з НПЗП (німід, нурофен, денебол) 
сприяє посиленню їхньої позитивної дії.  
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Остеома – доброякісна пухлина, що росте 
з кісткової тканини. Вона є однією з самих час-
тих доброякісних новоутворень біляносових 
пазух. Частіше остеома локалізується в лобних 
пазухах (до 70% випадків), рідше в решітчасто-
му лабіринті (22%), гайморовій пазусі (4,1%), 
клиноподібній (2,7%), в порожнині носа –(1)%. 

Гістологічно остеоми поділяються на губ-
часті, компактні і змішані: 

- губчасті остеоми (osteoma spongiosum) 
складаються з кісткових перегородок, між яки-
ми знаходяться кістково-мозкові простори. Губ-
часті остеоми мають чіткі контури, кулясту чи 
грибоподібну форму, правильну будову, ззовні 
оточені кортикальною капсулою; 

- компактні (ебурнеізовані) остеоми 
(osteoma durum s. eburneum) складаються з плас-
тинчастої кістки з мало чисельними вузькими 
гаверсовими каналами без кістково-мозкової 
тканини, мають дуже високу щільність; 

- змішані остеоми характеризуються по-
єднанням ділянок компактної і спонгіозної бу-
дови та спостерігаються в більшості випадків і 
побудовані з наступних шарів: 1) слизова обо-
лонка; 2) окістя; 3) щільної кіски в напрямку до 
центру; 4) губчастої кісткової тканини (часто 
розміщення 2-х останніх шарів інше: в центрі – 
щільна кістка, а ззовні губчаста тканина). 

Остеома відносно рідкісне захворювання 
їх утворення проходить повільно і як правило 
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безболісно. Більшість хворих складають особи 
чоловічої статі віком від 11 до 30 років, хоча 
бувають і у жінок та у більш зрілому віці. 

Остеома росте на протязі багатьох років 
як нерухливе, щільне, безболісне утворення. 
Інколи в результаті травми чи гнійного процесу 
в БНП остеома відділяється від ніжки, втрачає 
живлення і вільно лежить в порожнині, утво-
рюючи так звану «мертву» остеому. Остеоми 
виникають в результаті запального процесу чи 
травми БНП в анамнезі. 

З числа теорій утворення остеом БНП 
найбільш життєздатними є 2: теорія розвитку 
остеом з залишків ембріонального хряща (Ар-
нольда, 1873), і теорія утворення остеом з заро-
дків сполучної тканини – майбутнього окістя, 
тобто з періоста – періостальна теорія А.Г. Фе-
тісова (1931 р.). 

Клінічна картина залежить від локалізації 
остеоми і визначається її розміром і напрямком 
росту. Ринологічна, орбітальна та неврологічна 
симптоматика великих остеом проявляється в 
77-80% хворих. Остеоми БНП невеликих розмі-
рів не викликають ніяких розладів, протікають 
безсимптомно і, як правило, їх виявляють випа-
дково при рентгенологічному обстеженні. 

Остеома характеризується повільним рос-
том і в її розвитку виділяють 2 періода – латент-
ний і явний. Латентний період триває 1-2 роки, 
після чого пухлина може тиснути на стінки БНП 
і розповсюджуватися в орбіту, порожнину носа, 
порожнину черепа. При цьому з’являються сим-
птоми, з приводу яких хворий звертається до 
офтальмолога, невропатолога, ЛОР-лікаря. Час-
то для досягнення великих розмірів остеоми 
необхідно декілька років (3-4 роки), а деколи – 
десятки років. При остеомі пацієнт часто звер-
тається до лікаря з приводу косметичного дефе-
кту в ділянці пазухи чи зміщення очних яблук. 
Остеоми можуть бути: 1)центральними і 
2)периферичними. Найбільш частою ознакою 
остеоми є головний біль. Нерідко навіть мале-
нька по розміру остеома лобних пазух, що лока-
лізується в зоні І гілки трійчастого нерва є при-
чиною сильної головної болі. 

По мірі росту пухлини може з’явитися 
деформація зовнішньої стінки у вигляді щільно-
го і дещо болісного при пальпації вибухання 
при ураженні лобної пазухи. Остеома лобної 
пазухи і остеома гратчастого лабіринту при 
проростанні в орбіту викликають орбітальні 
ускладнення, а при проростанні в порожнину 
черепа з’являються ознаки підвищеного внутрі-
шньочерепного тиску та інші інтракраніальні 
симптоми.  

Отже, остеоми частіше виникають в лоб-
них пазухах чи в решітчастому лабіринті і в бі-

льшості випадків ростуть в напрямку орбіти 
(орбітальні остеоми); рідко вони проростають в 
порожнину черепа (черепні остеоми). 

В І групі симптоматика визначається пе-
реважно порушенням з боку органа зору, в ІІ 
групі на перший план можуть виступити череп-
но-мозкові розлади. 

Основними симптомами з боку органа зо-
ру є вибухання і зміщення очного яблука, екзо-
фтальм, диплопія, зниження зору, птоз, анізоко-
рія. Вони розвиваються повільно, що відповідає 
повільному росту остеом. При остеомі лобної 
пазухи очне яблуко зміщається вперед, донизу і 
латерально, при проростанні її з решітчастого 
лабіринту в очницю – вперед і латерально; на-
явність новоутворення в гайморовій пазусі дає 
зміщення ока доверху і вперед. Остеома основ-
ної пазухи зміщує очне яблуко прямо вперед, 
однак це спостерігається при значному пророс-
танні остеоми в порожнину очниці. Коли остео-
ма локалізується в декількох пазухах, то на ос-
нові напрямку зміщення очного яблука зробити 
висновок про первинне місце локалізації пухли-
ни зробити неможливо. 

Симптоми з боку носа і БНП: утруднене 
носове дихання і носові кровотечі спостеріга-
ються у хворих з остеомою решітчастої пазухи з 
проростанням в ніс, або при остеомі самої по-
рожнини носа. В таких випадках при риноскопії 
можна виявити звуження просвіту носової по-
рожнини, частіше однобічне, викликане наявні-
стю кісткової пухлини. Ізольовані пухлини лоб-
ної і решітчастої пазух в більшості не виклика-
ють ніяких патологічних симптомів, мало в та-
ких випадках дає і риноскопія. В тих випадках 
коли остеома закриває ostium nasi frontale ства-
рюються умови для виникнення мукоцеле. Од-
ночасне поєднання остеоми і мукоцеле веде до 
посиленого стончення і розсмоктування кістко-
вих стінок БНП. 

Черепно-мозкові розлади можуть спостері-
гатися при розповсюдженні остеоми в порожни-
ну черепа, тобто при так званих «черепних ос-
теомах». Їх симптоматика визначається фактора-
ми тиску на передню поверхню лобної долі моз-
ку. Втрата пам’яті, головні болі, судоми в кінців-
ках, порушення психіки, епілептиформні напади 
є основними симптомами черепної остеоми в 
результаті компресії мозкової речовини. При ло-
калізації в області «турецького сідла» можуть 
з’являтися гормональні порушення. Множинні 
остеоми відносяться до казуїстики. Проте вони 
можуть бути частиною синдрому Горднера – 
спадкового захворювання, що проявляється клі-
нічною тріадою: поліпоз товстої кишки, пухлини 
м’яких тканин і множинні остеоми різної локалі-
зації, в тому числі біляносових пазух. 
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Найбільш швидкий ріст остеом відміча-
ється в період статевого дозрівання і статевої 
зрілості; в пізньому періоді пухлина росте дуже 
повільно.Розрізняють три періоди розвитку ос-
теоми: перший (зародковий) співпадає з момен-
том формування БНП; другий – безсимптомний 
продовжується до повного розвитку приносових 
пазух. В більшості випадків остеома, хоча пові-
льно, але неухильно росте, і в кінці кінців на-
ступає третій період – період виражених явищ. 

Частим ускладненням при остеомі є му-
коцеле, піоцеле, вкрай рідко при остеомі лобної 
пазухи може розвиватися абсцес мозку. 

Діагноз встановлюють на основі клінічної 
картини і даних рентгенологічного дослідження 
(остеома на рентгенограмі має вигляд інтенсив-
ного вогнища затемнення) та комп’ютерної то-
мографії, при яких ставиться правильний діаг-
ноз, а також визначаються її розміри, топогра-
фо-анатомічні співвідношення з суміжними об-
ластями, а також структури остеом для вирі-
шення питання оперативного втручання і плану 
самої операції. 

Деколи остеома є випадковою знахідкою 
при рентгенологічному обстеженні. Навіть об-

ширні остеоми можуть тривалий час протікати 
безсимптомно і виявляються випадково. 

Вивчаючи рентгенограму і КТ необхідно 
звернути увагу на досить важливий момент: чи 
заповнює остеома всю пазуху, чи між нею і сті-
нками синуса є повітряний прошарок, що пови-
нно враховуватися на операції, яку необхідно 
починати з цих ділянок. 

Лікування остеом за наявності клінічних 
проявів (орбітальних, неврологічних, ринологі-
чних, косметичних) та вираженої головної болі 
тільки хірургічне. Підхід залежить від локаліза-
ції і розмірів пухлини. Як, правило, проводиться 
лобно-решітчаста трепанація з видаленням пух-
лини. Інколи виявлені випадково при рентгено-
логічному обстеженні остеоми при динамічному 
спостереженні не проявляють тенденції до росту 
і тому вони не завжди потребують оперативного 
лікування. 

Раз на рік проводиться контрольна рент-
генографія лобних пазух чи КТ для порівняння 
її розмірів. У випадках безсимптомного перебігу 
і невеликих розмірах остеоми доцільним є лише 
динамічне спостереження. 
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ТРАВМАТИЧНІ НОСОВІ КРОВОТЕЧІ: КЛІНІКО-АНАТОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ  
ТА СТУПЕНІ ВАЖКОСТІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБ’ЄМУ КРОВОВТРАТИ 

 

Причини носових кровотеч поділяються 
на загальні та місцеві. В клінічній практиці зна-
чно переважають загальні причини носових 
кровотеч. Серед місцевих причин провідне міс-
це займають травми з переломами кісток та пе-
регородки носа, травми БНП, поєднані травми 
БНП, ЧМТ з переломами основи черепа. На ос-
нові аналізу історій хвороб хворих з травматич-
ними носовими кровотечами, що лікувалися в 
ЛОР-центрі ОКЛ та ЛОР-відділенні міської клі-
нічної лікарні №2 за період з 1995 по 2010р., 
нами була розроблена класифікація травматич-
них носових кровотеч та визначено критерії 
важкості останніх в залежності від об’єму кро-
вовтрати.  

Ми пропонуємо наступний варіант кліні-
ко-анатомічної класифікації травматичних но-
сових кровотеч (НК) з критеріями їх важкості.  

Причинні критерії: 

НК при травмах зовнішнього носа і пере-
городки носа (забої і переломи). 

НК при ізольованих травмах БНП. 
НК при поєднаних травмах БНП, орбіти, 

порожнини черепа. 
НК при багаточисленних ізольованих тра-

вмах. 
НК при багаточисленних поєднаних тра-

вмах. 
НК при комбінованих травмах. 
Часові критерії: 
І. Ранні (гострі) НК – виникають відразу 

внаслідок дії травматичного фактору. 
ІІ. Пізні (відтерміновані) НК – виникають 

через деякий час після дії травматичного факто-
ру(години, дні). 

III. По локалізації джерела кровотечі: 
НК з передніх відділів носа. 
НК з задніх відділів носа. 
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НК з верхніх відділів носа.  
IV. За пошкодженням судин: 
Артеріальні. 
Венозні. 
V. За клінічним перебігом: 
Одноразові носові кровотечі. 
Рецидивуючі носові кровотечі. 
VI. В залежності від соматичного стану до 

травми: 
 1. Соматично здорові. 
 2. На фоні обстеженого соматичного ста-

ну( гіпертонічна  
 хвороба, хронічний гепатит, цироз печін-

ки, хронічний  
 гломерулонефрит, цукровий діабет, хро-

нічний алкоголізм і т.п.). 
VII. За характером ускладнень: 
НК з ознаками травматичного шоку. 
НК з ознаками постгеморагічної анемії. 
НК без ускладнень. 
VIII. За ступенем важкості в залежності 

від об’єму крововтрати: 
НК легкого ступеню. 
НК середнього ступеню. 

НК важкого ступеню. 
Критерії визначення ступеню важкості 

НК в залежності від об’єму крововтрати: 
Легка ступінь: втрата ОЦК - до 20%; 
ЧП – 90-100уд./хв.; 
АТ – N або помірне зниження; 
Hb – 100 г/л; 
гематокрит – 30 %. 
Середня ступінь: втрата ОЦК – 20-30%; 
ЧП – 110-130уд./хв.; 
АТ – 90/50мм.рт.ст.; 
Hb – 100-70 г/л; 
гематокрит – 23-30 %. 
Важка ступінь: втрата ОЦК – 30-40%; 
ЧП – 130-140уд./хв.; 
АТ – 60/0 мм.рт.мт.; 
Hb – 50 г/л і нижче; 
гематокрит – 23 % і нижче. 
Найбільш достовірним критерієм ступеню 

важкості крововтрати є гематокрит. Вказана 
вище класифікація може бути використана в 
клінічній практиці для визначення підходів і 
лікувальної тактики при різних видах травмати-
чних носових кровотеч у даної категорії хворих. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ  
З ТРАВМАМИ ГЛОТКИ 

 

Травма глотки – пошкодження органу 
внаслідок дії фізичних або хімічних агентів, зо-
вні або внутрішньо, що приводять до порушен-
ня його цілісності, функції, а також розвитку 
запальних реакцій навколишніх тканин і сусід-
ніх органів, розвитку ускладнень. 

Травми глотки можуть виникати як внут-
рішньо – із середини (ізольовано) так і зовні (під 
час проникаючих поранень обличчя та шиї). 
Внутрішні поранення глотки частіше ізольовані 
і виникають під час пошкодження органа через 
природі шляхи, наприклад, кісткою, стороннім 
тілом. Внутрішні травми можуть виникнути 
внаслідок потрапляння гострих предметів в гло-
тку з їжею, а в дітей внаслідок падіння на тверді 
предмети під час гри, вони можуть бути викли-
кані інструментами при обстеженні глотки. При 
внутрішніх травмах може спостерігатись розрив 
м’якого піднебіння, передніх або задніх підне-
бінних дужок, слизової оболонки піднебінних 

мигдаликів, задньої стінки глотки та грушоподі-
бних синусів. Під час огляду безпосередньо піс-
ля травми знаходять кровотечу або крововилив і 
набряк в місцях пошкодження слизової оболон-
ки; пізніше в області рани з’являються сіруваті 
нашарування, довкола гіперемія і набряк, спо-
стерігається збільшення регіонарних лімфатич-
них вузлів, утворення біляглоткового абсцесу 
або флегмони, особливо коли в рані залишають-
ся невидалені сторонні тіла. 

Зовнішні поранення глотки поділяються 
на різані, колоті, забійні, вогнепальні; вони яв-
ляються комбінованими, ому що предмет, який 
поранив, спочатку травмує тканини обличчя або 
шиї; як правило ці поранення відкриті. Клінічна 
картина при комбінованому пораненні глотки 
залежить від локалізації пошкодження самої 
глотки і тканин шиї. В перший момент після 
травми тяжкими симптомами є кровотеча, кон-
тузія, порушення дихання. Кровотеча може бути 
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зовнішня, внутрішньопорожнинна і внутріш-
ньотканинна, а також первинна – відразу після 
травми і вторинна – через декілька днів після 
неї. Кров може затікати через рану у глотку та 
гортань і викликати порушення дихання, що 
супроводжуються кашлем та задишкою. Пора-
нення, що пошкоджують корінь язика і гортанну 
частину глотки, також можуть порушувати ди-
хання та мовну функцію. При внутрішньопоро-
жнинній кровотечі кров може порушити дихан-
ня до асфіксії; окрім цього, навіть у невеликій 
кількості вона може бути чинником аспіраційної 
пневмонії. Внутрішньотканинні кровотечі мо-
жуть стискувати глотку та відділи дихальних 
шляхів, що розташовані нижче. В подальшому 
вутрішньотканинні крововиливи (гематоми) ін-
фікуються, утворюючи абсцеси та флегмони, які 
можуть викликати розплавлення судинних сті-
нок і вторинну кровотечу. Поранення глотки 
іноді супроводжуються розладами ковтання, що 
пов’язані з порушенням цілісності органа, по-
траплянням їжі у гортань та білю у рані, стінки 
якої стискуються і розтягуються під час ковтан-
ня. Однак через деякий час біль може стихнути, 
проковтування слюни та їжі відновлюється; у 
таких випадках велика небезпека полягає в то-
му, що вони потрапляють до рани, а це інфікує 
її, веде до розшарування тканин і проникнення 
інфекції до параезофагального і медіастінально-
го просторів.  

У перші 2 доби, поки немає інфільтрації 
країв рани, можливе утворення і наростання 
емфіземи – проникнення повітря між тканини. 
Появу емфіземи визначають за припухлістю та 
крепітацією м’яких тканин, спочатку поблизу 
рани, а потім повітря може спускатися міжфас-
ціальним шляхом до середостіння, що діагнос-
тується рентгенологічно. Емфізема сприяє роз-
повсюдженню інфекції, тому що розшаровує 
тканини. 

Під час поранення глотки можуть бути 
пошкодження глоткового нервового сплетення і 
верхнього відділу блукаючого нерва, що супро-
воджується парезом або паралічем м’якого під-
небіння на боці травми. Враження під’язикового 
нерва проявляється відхиленням язика під час 
його висування в бік поранення. Пошкодження 
зворотнього нерва (нижній гортанний) або блу-
каючого нерва завжди призводить до паралічу 
гортані на тому ж боці і появу захриплості. Іноді 
відбувається поранення шийного симпатичного 
ствола, що характеризується тріадою симптомів 

– екзофтальм, звуження очної щілини і зіниці на 
боці ураження (синдром Горнера). 

 Діагностичний алгоритм при травмах 
глотки включає: 

1. Загальний огляд ЛОР органів. 
2. Лабораторне обстеження: загальний 

аналіз крові з лейкоцитарною формулою; цукор 
крові; загальний аналіз сечі; коагулограма; біо-
хімічний аналіз крові; група крові; резус-
фактор.  

3. Рентгенографія, КТ, МРТ органів шиї, 
середостіння, при пошкодженні носової частини 
глотки – рентгенографія порожнини носа, біля-
носових пазух, черепа – одноразово. 

Лікування хворих з зовнішніми та комбі-
нованими травмами шиї проводиться в ЛОР-
відділеннях районних, міських та обласних лі-
карень в залежності від важкості травм. Ліку-
вання поділяється на загальне та місцеве. 

Загальне лікування включає:  
- антибактеріальні препарати (цефалоспо-

рини 1-3 поколінь, амінопеніциліни, лінкозаміни); 
- кровозамінники;  
- протишокові препарати;  
- препарати для парантерального харчу-

вання (гідролізати білка – гідролізат казеїна, 
гідролізин, амінопептид, амінокровин, сбалан-
совані синтетичні амінокислотні суміші – полі-
амін, жирові емульсії, 5-10% розчини глюкози); 

- протиправцева сироватка; 
- симптоматична терапія (знеболюючі, 

протигарячкові препарати); 
- дієта: голод, харчування через зонд, па-

рентеральне харчування, після покращення ста-
ну – щадна рідка дієта, збагачена вітамінами. 

Місцеве лікування: 
- первинний туалет рани; 
- щоденні перев`язки протягом 10-20 діб. 
Окрім того, дана категорія хворих потре-

бує консультації окуліста, невропатолога, сто-
матолога, нейрохірурга. 

При зовнішніх та комбінованих травмах 
можливий розвиток стенозу гортані, флегмони 
шиї, пневмотораксу, медіастиніту, сепсису, а 
також нагноєння ран, алергічні реакції. При ва-
жких комбінованих травмах можливо утворення 
гіпертрофічних та келоїдних рубців, деформа-
цій. В результаті проведеного адекватних ліку-
вальних заходів досягається зупинка кровотечі, 
ліквідація запального процесу, відновлення фу-
нкції органу. Середня тривалість лікування 
складає, відповідно до протоколу, 10-30 діб. 

 
© О.Г.Плаксивий, І.В.Незборецький, Є.С.Мельник, О.Л.Купчик, В.А.Богач, 2010 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ  
З ТРАВМАМИ ГОРТАНІ І ТРАХЕЇ 

 
Гортань – добре захищений анатомо-

функціональний комплекс, який забезпечує 
життєво важливі функції організму. Після чере-
пно-мозкових травм обструктивні ураження ди-
хальних шляхів є другою за розповсюдженістю 
причиною, яка призводить до летального нас-
лідку. Чотири з десяти випадків закритої травми 
гортані оцінюються як летальні. Основними 
причинами даних уражень є автомобільні аварії, 
спортивні травми, удушення, странгуляції, а 
також продовжена інкубація та опіки хімічними 
речовинами. 

Серед механічних травм розрізняють за-
криті та відкриті (поранення) пошкодження гор-
тані та трахеї. 

До закритих травм відносяться: струс, за-
бій, вивихи і переломи хрящів гортані. підшкір-
ні розриви гортані і трахеї, странгуляції. 

Відкриті травми в свого чергу діляться на 
поранення надпідязикової і підпідязикової діля-
нки, поранення складкового відділу та підсклад-
кового простору гортані і трахеї з пошкоджен-
ням або без пошкодження стравоходу. 

Майже при всіх травмах гортані розвива-
ється шок і порушується дихання. Асфіксія мо-
же наступити відразу після травми або розви-
тись через деякий час внаслідок збільшення на-
бряку чи гематоми. 

При забої гортані без перелому хрящів і 
розриву слизової оболонки відмічається незнач-
на припухлість м’яких тканин шиї, подряпини, 
крововиливи в місцях нанесення травми. Біль 
помірна, але може посилюватись при рухах го-
ловою, розмові, кашлі. Ларингоскопічно вияв-
ляється рівномірна припухлість слизової оболо-
нки або крововилив, в деяких випадках може 
спостерігатись гематома в області шлуночкових 
або черпакувато-надгортанних складок, обме-
ження рухливості однієї або обох голосових 
складок, неповне змикання голосової щілини. 

Такі потерпілі повинні бути госпіталізо-
вані незалежно від їх стану на момент огляду, 
оскільки ніколи немає впевненості, що через 
день-два не наступить стеноз гортані. Ендоско-
пічних втручань слід уникати. Назначають ре-
жим мовчання, холод на шию, хлористий каль-
цій в/в, антибіотики з профілактичною метою, 
їжа повинна бути кімнатної температури. По-
трібне спостереження оториноларинголога. 

Вивихи хрящів гортані наступають в пер-
сне-черпакуватому або персне-щитовидному 

суглобах і дуже рідко спостерігається повний 
вивих гортані. 

Вивих черпакуватого хряща проявляється 
дисфонією. При ларингоскопії черпакуватий 
хрящ нахилений або зміщений вперед в простір 
голосової щілини. Голосова складка на боці 
ураження опущена вниз і нерухома. Може бути 
крововилив в задніх відділах гортані на цьому 
боці. 

Вивих в перснещитовидному суглобі ви-
никає рідко і зустрічається при значних травмах 
гортані, які маскують його. Діагноз базується на 
знаходженні патологічної рухливості щитовид-
ного хряща по відношенню до персневидного, 
латеральному зміщені "кадика", косому поло-
женні голосових складок, які зберігають при 
цьому свою рухливість, асиметричності черпа-
кувато-надгортанних складок. 

Тотальний вивих гортані по відношенню 
до трахеї або вище розташованих відділів, су-
проводжується зміщенням гортані в бік і ротаці-
єю навколо вертикальної осі. У потерпілого зна-
чно утруднюється дихання. В таких випадках 
потрібна негайна трахеостомія. 

Вивих черпакуватого хряща визначають 
за допомогою рентгенографії. Назначають ре-
жим мовчання, антибіотитки, аерозолі з судино-
звужуючими препаратами, спостереження чер-
гового оториноларинголога стаціонару. Хірургі-
чне втручання показане лише при появі стенозу. 

Переломи хрящів гортані можуть бути за-
критими і відкритими. Типовими є горизонталь-
ні поперечні переломи обох пластинок щитови-
дного хряща або оскольчасті переломи з верти-
кальним і горизонтально-вертикальним напрям-
ком тріщин. Ізольовано іноді відломлюються 
великі і малі ріжки. В двох третинах випадків 
вертикальних переломів ламається щитовидний 
і персневидний хрящі. Під час травми потерпі-
лий втрачає свідомість, розвивається гортанний 
шок з явищами задишки або зупинки дихання. В 
харкотині з’являється кров, відмічається дисфо-
нія або афонія, біль, кашель. При зовнішньому 
огляді знаходять припухлість в області гортані, 
крововиливи під шкіру, підшкірну емфізему, 
деформацію зовнішніх контурів гортані. При 
ларингоскопії, якщо вона вдається, знаходять 
набряк, крововилив в слизову, гематоми, неру-
хомість половини гортані, звуження гортані на-
бряком або гематомою, поранення слизової обо-
лонки. 
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Найбільш важкими травмами є підшкірні 
поперечні розриви гортані і трахеї, які виникають 
внаслідок безпосередньої дії сили вдару, або від 
перерозтягнення пустотілих органів шиї повіт-
рям, тиск якого підвищується внаслідок удару. 

Підшкірні поперечні відриви гортані від 
трахеї, або розриви останньої протікають над-
звичайно важко і загрожують життю хворого. 
Симптоми наростають блискавично і можуть 
досягти апогею через декілька хвилин або в 
перші години після травми. Смерть наступає 
від асфіксії. В перші хвилини після травми 
швидко наростає емфізема шиї, потім перехо-
дить на грудну клітку, руки, обличчя. Останнє 
стає одутлим, щілини очей звужуються і закри-
ваються. На шкірі і слизових з'являються пете-
хії. Потерпілий проявляє неспокій, виражена 
задишка, дихання шумне, хрипи чути на від-
стані, кашель з виділенням артеріальної крові, 
харкотиння з кров’ю. Голос порушується до 
повної афонії. Якщо емфізема не встигла роз-
повсюдитись можна знайти симптом балоту-
вання шкіри над місцем розриву. Стан потерпі-
лого настільки важкий, що можна запідозрити 
травму грудної клітки. Віддиференціювати до-
помагає анамнез, стенотичний характер дихан-
ня, афонія, болючість шиї, порівняно непога-
ний пульс і більш виражений неспокій хворого. 

Важкий стан спостерігається і при підшкі-
рному відриві гортані від підязикової кістки. Як і 
при поперечному відриві розвивається шок, ди-
хальна недостатність, кровотеча з рота і затікання 
крові в трахею та бронхи, ковтання і фонація із-за 
болю неможливі. Відмічається зміна конфігурації 
шиї, щитовидний хрящ зміщується вниз і від-
стань між підязиковою кісткою і верхнім краєм 
щитовидного хряща збільшується в 2-3 рази по-
рівняно з нормою. При ларингоскопії знаходять 
деформацію надгортанника, нерівність його гор-
танної поверхні, низьке розташування голосової 
щілини, накопичення слини над нею. 

Невідкладна допомога при вказаних трав-
мах гортані і трахеї передбачає налагодження 
нормальної вентиляції легень і усунення ознак 
гортанного шоку. При травмах верхнього відділу 
гортані іноді може бути проведена інтубація тон-
кою інтубаційною трубкою, але якщо є вираже-
ний набряк і стеноз, то потрібно, не мешкаючи, 
накласти трахеостому. Якщо травмовано серед-
ній відділ гортані на рівні голосових складок – 
показана конікотомія. А при підшкірних відривах 
гортані від трахеї або розривах останньої необ-
хідно негайно накласти трахеостому на 1,5-2 см 
нижче розриву. Потерпілому вводять 2 мл 2% 
розчину промедолу або І мл 2% омнопону, в/в 
можна ввести 10 мл 0,5% розчину новокаїну. 

Окрім приведеного вище поділу відкри-
тих травм гортані і трахеї, їх можна класифіку-
вати за характером механізму виникнення пора-
нення. Розрізняють рани. різані, колоті, вогне-
пальні, рвані, розчавлені та інші. 

При поранені гортані або трахеї через ра-
ну з шумом виходить і входить повітря, виділя-
ється піниста мокрота, слиз з домішкою крові. 
Затруднення дихання може розвитись відразу 
або поступово, внаслідок зростання набряку, 
підслизової емфіземи, гематоми тощо. Спостері-
гається афонія, дисфагія, кашель. Рідка їжа при 
ковтанні потрапляє в дихальні шляхи і з кашлем 
виділяється через рану. Швидко розвивається 
підшкірна емфізема, особливо при колотих і 
вогнепальних пораненнях. 

Невідкладна допомога при пораненнях 
гортані або трахеї направлена в першу чергу на 
забезпечення дихання. Для цього при проника-
ючих пораненнях через рану в трахею необхідно 
ввести інтубаційну трубку з роздувною манжет-
кою і роздути останню. Потім з трахеї і бронхів 
відсмоктати згустки крові, мокроту, шматочки 
обірваних тканин. Інтубаційна трубка в данному 
випадку не тільки надійно забезпечує дихання 
але і запобігає подальшому затіканню крові в 
нижні дихальні шляхи. 

Зупинка кровотечі в рані може бути про-
ведена накладанням на кровоточущу судину 
кровоспинного затискувача або при незначній 
кровотечі, тампонадою рани. Проводиться про-
тишокова терапія. 

Враховуючи вищесказане, принагідно за-
значити, що рання діагностика та своєчасне ліку-
вання ушкодженої гортані та трахеї мають велике 
значення у попередженні пізніх ускладнень та 
успіху реабілітації хворих, а симптоматична кар-
тина залежить від механізму ушкодження, стадії 
розвитку процесу: це – дисфагія, стридор, дисфо-
нія, часте дихання, біль при пальпації передньої 
стінки шиї та напруга тканин, крововиливи, а 
також підшкірна емфізема, зміщення хрящів гор-
тані, крепітація при їх пальпації. 

Стаціонарне лікування проводиться 
обов’язково в умовах ЛОР-відділення.  

При дотриманні вищевказаних принципів 
надання медичної допомоги при травмах гортані 
забезпечується сприятливий прогноз з повною 
реабілітацією як дихальної так і голосоутворю-
ючої функцій гортані, однак після таких травм 
можливий розвиток рубцевих стенозів гортані, 
що потребують реконструктивних операцій на 
гортані. Термін непрацездатності визначається у 
залежності від тяжкості травми і може тривати 
від 14 днів до 2-3 місяців.  

 

© О.Г.Плаксивий, І.В.Незборецький, Д.М.Том’юк, Є.С.Мельник, І.В.Калуцький, 2010 
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ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СПАСТИЧНОЇ ДИСФОНІЇ 
 

Функціональні захворювання гортані – це 
захворювання голосового апарату без органіч-
них уражень. Дисфонія – це порушення частоти, 
сили і тембру голосу. Спастична дисфонія – це 
тяжке функціональне порушення голосоутво-
рення, обумовлене дискоординацією дихання, 
фонації та артикуляції. Діагноз спастичної дис-
фонії встановлюється на основі аналізу скарг 
хворих, даних анамнезу, загально клінічного 
обстеження, перцептивної оцінки голосу, часу 
максимальної фонації, непрямої ларингоскопії. 
Бажане також застосування ларингостробоско-
пії, мікроларингостробоскопії, спектрального 
аналізу голосового сигналу. За вираженістю 
клінічної картини та терміну захворювання спа-
стичну дисфонію поділяють на легку, середню і 
тяжку. Ускладненням спастичної дисфонії може 
бути утруднення дихання. Розрізняють спастич-
ну дисфонію як самостійну нозологічну форму і 
як симптом, що може спостерігатися при психі-
чних і неврологічних розладах.  

Медична допомога при спастичній дис-
фонії більш ефективною є при умові надання 
допомоги кваліфікованим фоніатром, або досві-
дченим лікарем-отоларингологом.  

План діагностичного обстеження при спа-
стичній дисфонії включає: 1) загальноклінічне 
отоларингологічне обстеження; 2) непряма ла-
рингоскопія з функціональними навантаження-
ми (до та після лікування); 3) визначення часу 
максимальної фонації (до та після лікування); 4) 
перцептивна оцінка голосу (до та після лікуван-
ня); 5) консультація невропатолога (до та після 
лікування); 6) консультація психоневролога (до 
та після лікування), а також індивідуально у ко-
жному конкретному випадку призначається: 
ларингостробоскопія; фіброларингоскопія (до та 
після лікування); спектральне дослідження го-
лосу (до та після лікування); ЕЕГ, РЕГ, УЗДГ; 
консультація психоневролога, невропатолога, 
нейрохірурга, ендокринолога, пульмонолога; 
об’єктивна аудіометрія; МРТ дослідження (у 
випадку підозри на органічні ураження нервової 
системи). 

Особам голосомовних професій видається 
листок непрацездатності на час лікування для 
забезпечення дотримання голосового режиму. 
Лікування залежить від важкості і може прово-
дитись амбулаторно і стаціонарно. Терапія спа-
стичної дисфонії обов’язково має бути комплек-
сною з урахуванням загального стану хворого, а 
особливо стану його нервової системи, оскільки 

це може бути ознакою органічного ураження 
нервової системи. При спастичній дисфонії лі-
кувальні заходи спрямовані на зменшення гі-
пертонусу, зняття спазму і розслаблення. Ліку-
вання спастичної дисфонії потребує детального 
додаткового обстеження з залученням інших 
медичних спеціальностей, а також комплексно-
го підходу. 

Принципи лікування хворих із спастичною 
дисфонією: усунення причин захворювання, го-
лосовий спокій на протязі 1-3 тижнів в залежнос-
ті від ступеня голосового режиму, седативна те-
рапія (призначення заспокійливих, транквілізато-
рів та антидепресантів по узгодженню з психоне-
врологом), відпрацювання подовженого фона-
ційного видиху, фізіотерапевтичні процедури, 
застосування елементів дихальної гімнастики та 
фонопедичних вправ для формування правиль-
них механізмів голосоутворення, місцеве меди-
каментозне лікування, що включає в себе вли-
вання в гортань лікарських засобів, призначення 
препаратів, що покращують мозковий кровообіг 
та функціональний стан ЦНС. 

Лікування спастичної дисфонії при необ-
хідності проводиться з невропатологом із вклю-
ченням в комплекс лікування раціональної пси-
хотерапії. Середня тривалість курсу консерва-
тивного лікування пацієнтів становить 1 місяць 

На жаль, ефективність лікування спастич-
ної дисфонії залишається невисокою, оскільки 
ця патологія часто супроводжується неврологі-
чними розладами. Результатом надання медич-
ної допомоги може бути покращення голосової і 
дихальної функції, або ж досягнення ремісії – в 
залежності від форми, тяжкості перебігу захво-
рювань та наявності ускладенень. Оскільки при 
спастичній дисфонії страждає і дихальна функ-
ція - при наданні медичної допомоги приорітет 
надається збереженню саме дихальної функції 
навіть за рахунок фонаторної. Найкраща ефек-
тивність досягається при застосуванні комплек-
сних заходів в умовах спеціалізованого фоніат-
ричного та отоларингологічного підрозділу ква-
ліфікованими фахівцями з залученням фахівців 
психоневрологічного профілю. 

Хворі на спастичну дисфонію, особливо 
особи голосових професій, потребують спосте-
реження у фоніатричному кабінеті двічі на рік і 
періодичного лікування. При цій формі хворі 
потребують трудової експертизи, реабілітації 
фонаторної та збереження адекватної дихальної 
функції. 
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ЕТІОЛОГІЧНА РОЛЬ ГЕРПЕСВІРУСІВ У ЧАСТО ТА ТРИВАЛО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ 
 

Дитячі отоларингологи в своїй практиці 
часто зустрічаються із дітьми, які часто (більше 
5 разів на рік) та тривало хворіють. Найчастіше, 
це захворювання ЛОР-органів з важким, хроніч-
ним, часто рецидивуючим перебігом. Таким ді-
тям педіатри та імунологи виставляють діагноз: 
Вторинний імунодефіцит. В практиці імунологі-
чного обстеження пацієнтів з клінічними про-
явами вторинного імунодефіциту є обов’язко-
вим обстеження на герпесвірусну інфекцію, зо-
крема, на вірус Епштейн-Барр. Даний вірус має 
здатність пригнічувати Т-клітинний імунітет, 
порушує продукцію цитокінів (інтерферонів), 
погіршує розпізнавання вірусних антигенів, 
пригнічує ефекторну цитотоксичну функцію 
СД8-кіллерів та NК-клітин. При такому стані 
імунної системи неможлива елімінація вірусу, 
який знаходиться внутрішньоклітинно. В орга-
нізмі створюються умови для поширення і гене-
ралізації вірусу та інших патологічних агентів. 
Персистенція вірусу в епітеліальних клітинах та 
лімфоцитах глоткового та піднебінних мигдали-
ків проявляється у вигляді їх гіпертрофії та час-
тих запальних процесів (аденоїдитів, тонзилі-
тів).  

В зв’язку з цим, в нашій практиці, всі час-
то хворіючі діти (більше 5 разів на рік), з наяв-
ністю полілімфаденопатії, гіпертрофією носо-
глоткового та піднебінних мигдаликів, 
обов’язково обстежуються на герпесвірусну ін-
фекцію (ІФА IgМ, IgG ЕА, IgG ЕВNА, IgG VСА, 
ПЛР. Під нашим спостереженням знаходилось 
86 часто хворіючих дітей із наявністю полілім-
фаденопатії, гіпертрофією носоглоткового та 
піднебінних мигдаликів. 

Тільки в 9 із 86 таких дітей не виявлено 
антитіл до вірусу Епштейн-Барр, що становить 
10% від загальної кількості обстежених дітей. В 
17% дітей виявлено IgG ЕВNА+ IgG ЕА, у 8% 
дітей полімеразна ланцюгова реакція була пози-
тивною. В 81% дітей виявлено імуноглобулін 
пам'яті IgG ЕВNА в різних кількостях. 

IgG ЕВNА 

До 50 50-300 > 300 

25 дітей  27 дітей  17 дітей  

 
Аналізуючи отримані результати ми зро-

били висновок: 
У дітей, які хворіли 5-6 р/рік – IgG ЕВNА 

становив <50, їм призначалась непряма противі-
русна, імуномодулююча та симптоматична те-
рапія. Ефект від лікування був хороший – діти 
менше хворіли, респіраторні захворювання ви-
никали рідко, протікали без ускладнень. 

У дітей, які хворіли 7-10 р/рік – IgG 
ЕВNА становив 50-300, їм призначалась пряма 
противірусна та імуномодулююча терапія. Бать-
ки відмічали покращення стану дітей, захворю-
вання стали рідшими, ремісії тривалішими. Від-
мічалось покращення носового дихання. 

У дітей, які хворіли майже постійно, з не-
великими періодами ремісії IgG ЕВNА становив 
> 300, їм призначалась пряма противірусна та 
імуномодулююча терапія. Однак, значного по-
кращення не відмічалось – захворювання стали 
рідшими, але носове дихання не відновилось. 
Таким дітям проводилась аденотомія, а в деяких 
випадках і тонзилотомія з подальшою противі-
русною та імуномодулюючою терапією. 

 В результаті спостереження за дітьми, пі-
сля проведеного курсу лікування, батьки відмі-
чали, що діти рідше хворіють на гострі респіра-
торні захворювання, покращилось носове ди-
хання, покращився сон і апетит. 

Висновок: всіх часто хворіючих дітей (бі-
льше 5 разів на рік), з наявністю полілімфадено-
патії, гіпертрофією носоглоткового та піднебін-
них мигдаликів, необхідно обстежувати на гер-
песвірусну інфекцію, оскільки саме вірус Епш-
тейн-Барр часто є причиною розвитку вторин-
ного імунодефіциту та лімфопроліферативних 
процесів в організмі дитини. 

 
© В.І. Попович, Л.І. Пілецька, М.О. Гайналь, М.Д. Мороз, В.П. Вальчишин, 2010  
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И.В. ПРИСТУПА, Н.А. ЧУХОЛЬСКАЯ, Ю.В. СЯТКОВСКАЯ  
(ВИТЕБСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО НАСОСА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ 
СИНУСИТОВ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Острый синусит – одно из наиболее рас-
пространенных заболеваний ЛОР-органов, ко-
торое встречается в разных возрастных группах 
и нередко приводит к развитию ряда серьезных 
осложнений. Санация околоносовых пазух явля-
ется необходимым компонентом комплексного 
лечения. 

При синуситах проводится общее и мест-
ное лечение. В местном лечении экссудативных 
форм воспаления верхнечелюстных пазух ши-
роко используется способ повторных промыва-
ний пазухи с последующим введением в нее ле-
карственных веществ. Однако, в процессе лече-
ния необходимы многократные пункции верх-
нечелюстной пазухи, которые нередко плохо 
переносятся больными. 

В последнее время для санации околоно-
совых пазух стал широко применяться метод 
«перемещения». При этом в полости носа и па-
зухах создается разрежение с помощью отсасы-
вателя; содержимое пазух отсасывается в по-
лость носа, а налитая в нее дезинфицирующая 
жидкость устремляется в пазухи. 

Цель исследования – оценить эффектив-
ность лечения острых синуситов с использова-
нием перистальтического насоса для промыва-
ния придаточных пазух носа методом «переме-
щения». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 
Пролечено 62 пациента с диагнозом ост-

рый верхнечелюстной синусит. Все пациенты 
получали антибактериальную терапию, деконге-
станты и муколитические препараты. 

Пациенты были распределены на три 
группы. I группа включала 28 больных, которым 
наряду с общим лечением промывали пазухи 
носа на аппарате «Перистальтик». II группа (23 
пациента) промывали нос самостоятельно в до-
машних условиях (носовой душ). III группа (11 
пациентов), у которых по разным причинам 
промывания носа не проводились. 

Для промывания околоносовых пазух ме-
тодом «перемещения» использовался пери-
стальтический насос «Перистальтик», промыва-
ние проводилось один раз в день 400 мл 0,02% 

раствора фурацилина, назначалось 5-7 процедур 
на курс лечения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Эффективность лечения оценивалась по 

следующим критериям: длительность времен-
ной нетрудоспособности (ВН), необходимость 
проведения пункций верхнечелюстных пазух; 
количество пункций; сроки улучшения клини-
ческой картины; необходимость госпитализации 
и продолжения лечения в условиях стационара. 

ПродолжительностьВН в группе пациен-
тов, использовавших в лечении промывание па-
зух носа на аппарате «Перистальтик» методом 
«перемещения» составила 6,8 дней, необходи-
мость проведения пункций верхнечелюстных 
пазух возникла у 3 больных, в двух случаях 
проведена одна пункция, в одном – две. Улуч-
шениеклинической картины наблюдалось на 3-4 
день. 

Во второй группе, у пациентов, промы-
вающих нос в домашних условиях, средняя про-
должительность ВН составила 7,9 дня, необхо-
димость проведения пункций возникла у 11 па-
циентов, в среднем проведено 2,4 пункции. 
Улучшение клинической симптоматики наблю-
далось на 5-6 день, госпитализация потребова-
лась 3 пациентам.  

В третьей группе, у пациентов, не промы-
вающих нос каким-либо способом, средняя про-
должительность ВН составила 9 дней, пункции 
потребовались 7 больным, в среднем проведено 
3,2 пункции. Улучшение наблюдалось на 7-8 
день, госпитализация потребовалась 2 пациен-
там. 

ВЫВОДЫ. 
Проведённое исследование показало, что 

использование в комплексном лечении острых 
синуситов промывания околоносовых пазух ме-
тодом «перемещения» на аппарате «Перисталь-
тик» приводит к улучшению результатов лече-
ния и сокращению сроков временной нетрудо-
способности. Метод прост в использовании, не 
требует постоянного врачебного контроля и 
может выполняться пациентом самостоятельно 
под наблюдением среднего медперсонала. 

 
© И.В. Приступа, Н.А. Чухольская, Ю.В. Сятковская, 2010  
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Г.С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

АБСЦЕС ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 
 

Абсцес перегородки носа зустрічається 
порівняно рідко. За період з 1965 по 2009 рік 
при роботі в 3 лікувальних закладах (Дзержин-
ській центральній районній лікарні Житомирсь-
кої області, Калуській центральній районній 
лікарні Івано-Франківської області, Тернопіль-
ській обласній клінічній лікарні) ми спостеріга-
ли лише 85 хворих з даною патологією. Вік па-
цієнтів був від 4 до 52 років. Етіологічним фак-
тором абсцесу у більшості хворих (70) було на-
гноєння посттравматичної гематоми. За кілька 
днів до звернення за медичною допомогою вони 
отримали травму носа (удар по носу, падіння на 
ніс). У 13 пацієнтів захворювання виникло після 
перенесеного грипу, ГРВІ, у 1 – після підслизо-
вої резекції перегородки носа. У 1 хворого абс-
цес носив одонтогенний характер. 

Основними симптомами захворювання бу-
ли – закладеність носа (у 100% хворих), болі в 
ділянці носа (у 82%), головні болі (у 12%), під-
вищення температури тіла (у 45%). Пальпація 
зовнішнього носа була болісна (у 100% хворих), 
м‘які тканини зовнішнього носа були набряклі, 

червоні і чутливі при натискуванні на його кін-
чик (у 90%), дихання через ніс було відсутнім (у 
95%), різко утрудненим – (у 5% хворих). При 
передній риноскопії, а іноді навіть при піднятті 
кінчика носа пальцем, виднілись виступаючі в 
носові отвори мішкоподібні яскравочервоні ви-
пинання, що флюктували. Діагноз підтверджува-
вся пункцією абсцесу, при якій отримували гній. 

Лікування заключалось у розкритті абсце-
су. Розрізи слизової оболонки носа проводили з 
обох боків, але на різному рівні, щоб при роз-
плавленні хряща не відбулась наскрізна перфо-
рація перегородки і в зв‘язку з цим – западання 
спинки носа. Порожнину абсцесу промивали 
розчином фурациліну 1:5000, а в останні роки 
почали промивати розчином фурагіну 1:13000, 
який згубно діє на стафілокок, що звичайно ви-
діляють із гною абсцесу. Внутрішньом‘язово 
вводили антибіотики. Ми вважаємо, що розкри-
вати абсцес треба негайно, а лікування проводи-
ти в стаціонарі. Затримка з розкриттям абсцесу 
дуже швидко призводить до розплавлення хря-
ща перегородки носа. 

 
© Г.С. Протасевич, 2010  

 
 
 
 

Г. С. ПРОТАСЕВИЧ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

УСКЛАДНЕННЯ КОНХОТОМІЇ 
 

Основним методом лікування хронічного 
гіпертрофічного риніту є хірургічний – конхо-
томія. Як і кожне хірургічне втручання в отори-
ноларингології, вона може призводити до 
ускладнень. 

Ми проаналізували ускладнення конхо-
томій, виконаних нами особисто за 45 років ро-
боти в 3 лікувальних закладах (Дзержинській 
центральній районній лікарні Житомирської 
області, Калуській центральній районній лікарні 
Івано-Франківської області, Тернопільській об-
ласній клінічній лікарні). Всього за вказаний 
період нами було проведено 378 поверхневих 
конхотомій у хворих віком від 13 до 65 років, 
що страждали на хронічний гіпертрофічний ри-
ніт. Ми врахували всі ускладнення, навіть не-
значні. Тому вважаємо отримані дані з цього 
питання більш-менш об‘єктивними. Показання-
ми до конхотомії було утруднення носового ди-

хання, хронічний катар середнього вуха, хроні-
чний гнійний середній отит, хронічний синуїт 
при наявності хронічного гіпертрофічного рині-
ту. 

Резекція передніх кінців нижніх носових 
раковин проводилась носовими ножицями, зад-
ніх – носовою петлею. Резекція передніх кінців 
нижніх носових раковин виконана у 324 хворих, 
задніх – у 54. 

Для аплікаційної анестезії в якості анесте-
тика брали 2% розчин дикаїну з адреналіном. 
При резекції задніх кінців нижніх носових рако-
вин в анестетик адреналін не додавали. Анесте-
тиком тричі змащували слизову оболонку поро-
жнини носа. В останні роки замість дикаїну ви-
користовуємо лідокаїн. 

Ускладнення, які мали місце в зв‘язку з 
конхотомією, ми розподілили на 4 групи: 1) 
ускладнення під час проведення анестезії; 2) 
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ускладнення під час операції; 3) ускладнення в 
післяопераційний період; 4) ускладнення у від-
далений період. 

1). Ускладнення під час проведення анес-
тезії. Ускладнення спостерігались під час про-
ведення аплікаційної анестезії дикаїном, при 
анестезії лідокаїном вони не відмічались. 
Ускладнення під час змащування слизової обо-
лонки порожнини носа 2% розчином дикаїну з 
адреналіном 1:1000 мали місце 4 рази. Це були 
ускладнення загального характеру (загальна 
слабість, зблідніння обличчя, запаморочення) у 
юнаків віком 13, 14 і 15 років. Вказані явища 
відмічались короткочасно, швидко пройшли і 
цим пацієнтам операція проведена без подаль-
ших ускладнень. 

Ускладнення при аплікаційній анестезії 
дикаїном у спостережуваних хворих, очевидно, 
наступили від передозування анестетика і появи 
в результаті цього інтоксикації. Для попере-
дження інтоксикації дикаїном потрібно слідку-
вати за тим, щоб не передозувати анестетика. З 
цією метою змащують слизову оболонку носа не 
більше 3 разів. При цьому слід завжди віджима-
ти ватничок, щоб видалити надлишок препара-
ту. При суворому дотриманні цих правил подіб-
них ускладнень звичайно не спостерігається. 

2). Ускладнення під час операції. Вони 
можуть бути загальними і місцевими. Із загаль-

них ускладнень ми спостерігали загальну слаб-
кість, поблідніння обличчя, нудоту, з місцевих 
носову кровотечу. Загальна слабкість, поблід-
ніння обличчя, нудота при виконанні операції 
мали місце 3 рази. Вказані явища, очевидно, 
можна пов‘язати із деякою болючістю в момент 
операції, хоча не можна виключити і токсичної 
дії дикаїну, що проявлялась дещо пізніше, ніж в 
описаних вище випадках. Носова кровотеча під 
час операції відмічена 3 рази. Після передньої 
тампонади носа кровотеча припинилась. 

3). Ускладнення в післяопераційний пері-
од. В післяопераційний період ми спостерігали 
носову кровотечу. Після видалення турунд з 
носа. Вона мала місце у 4 хворих. Їм довелось 
провести повторну передню тампонаду носа. 
Іншим ускладненням в післяопераційний період 
була «післяопераційна» ангіна, що виявлена у 3 
хворих. Вона була ліквідована відповідним лі-
куванням, що застосовується при ангіні. 

4). Ускладнення у віддалений період. У 
віддалений період (через 3 – 18 років) проаналі-
зовані дані про наслідки конхотомії у 127 опе-
рованих. Ускладнення відмічені у 11 осіб: утво-
рення синеній в порожнині носа у 3 осіб, атро-
фічний риніт – у 6, синдром порожнього носа у 
2 осіб. В останні роки ми проводимо підслизову 
конхотомію і подібних ускладнень не спостері-
галось. 

 
© Г.С. Протасевич, 2010  
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ВОЛОЧИСЬК; УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ФУРАСОЛ  
ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ФАРИНГІТУ 

 

Гострий фарингіт – гостре розлите запа-
лення слизової оболонки горла – виникає при 
активації сімбіонів порожнини рота і горла під 
впливом різних несприятливих факторів чи по-
падання в організм бактерій (стрепто- чи стафі-
лококів) чи вірусів (грипу, парагрипу, аденові-
русів) (И. Б. Солдатов, 1997). Основними прин-
ципами лікування гострого фарингіту є: призна-
чення теплої не подразнюючої їжі, зрошування 
горла теплим в‘яжучим чи лужним розчином. 
Але в минулі роки вітчизняна медицина не за-
стосовувала фурасол як антибактеріальний пре-
парат для місцевого лікування гострого фарин-
гіту. 

Ми вивчали ефективність застосування 
препарату фурасол в якості місцевої терапії гос-
трого фарингіту. Фурасол – це фурагін розчин-
ний. Фурасол володіє широким спектром анти-
бактеріальної активності і не викликає розвитку 
резистентності мікроорганізмів, що дозволяє 
використовувати препарат багаторазово без 
зниження ефективності; безпечний і зручний в 
застосуванні у дорослих і дітей з 4 років. Під 
нашим спостереженням знаходилось 86 хворих 
на гострий фарингіт віком від 18 до 45 років, які 
лікувались амбулаторно в поліклінічних відді-
леннях Тернопільської обласної комунальної 
клінічної лікарні, Шумської і Теребовлянської 
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центральних районних лікарень Тернопільської 
області, Волочиської центральної районної лі-
карні Хмельницької області. Пацієнти були роз-
поділені на дві групи: основну (49 осіб), місцеве 
лікування яких проводилось фурасолом, та кон-
трольну (37), які місцево лікувались зрошенням 
задньої стінки горла розчином бікарбоната на-
трію. Розчин фурасолу готували безпосередньо 
перед застосуванням. Вміст пакетика розводили 
в склянці гарячої води і використовували на од-
не полоскання. Теплим розчином полоскали го-
рло 3-4 рази на добу. 

Критеріями ефективності лікування були 
суб‘єктивна оцінка терапії хворими (вплив на 
біль в горлі, вплив на кашель, вплив на першін-
ня, вплив на відчуття стороннього тіла в горлі, 
відчуття більш легкого перебігу захворювання, 
відчуття більш швидкого одужання), фарингос-
копічна картина (колір, вологість, консистенція 
слизової оболонки горла). При аналізі результа-
тів лікування відзначено інтенсивніший регрес 
симптомів запалення задньої стінки ротової час-
тини горла серед пацієнтів основної групи. 

Так, 92% хворих, що лікувались фурасо-
лом, вказували на зникнення, 8% – на зменшен-

ня болю в горлі, 95% – на зникнення кашлю, 
89% – на зникнення першіння, 97% – на зник-
нення відчуття стороннього тіла в горлі, 85% – 
на відчуття більш легшого перебігу захворю-
вання, 93% – на відчуття більш швидкого оду-
жання (на 3-4-й день лікування); в контрольній 
групі ці показники були майже наполовину ни-
жчими. Фарингоскопічна картина нормалізува-
лась на 3 – 4-й день лікування у 85% пацієнтів 
основної групи. Слизова оболонка задньої стін-
ки горла у них мала рожевий колір, була норма-
льної вологості, нормальної консистенції; у осіб 
контрольної групи фарингоскопічна картина 
нормалізувалась на 3-4-й день лікування в 48% 
випадків. 

Таким чином, застосування фурасолу для 
місцевого лікування гострого фарингіту підви-
щує ефективність терапії хворих з даною пато-
логією. На основі проведених досліджень можна 
рекомендувати фурасол для місцевого лікування 
гострого фарингіту як антибактеріальний засіб. 
Фурасол може поповнити арсенал середників 
місцевої дії, що застосовуються в лікуванні гос-
трого фарингіту. 
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С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ЗАТРУДНЕННОЕ НОСОВОЕ ДЫХАНИЕ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
 

Наиболее тягостное состояние, связанное 
с патологией полости носа – это нарушение но-
сового дыхания.  

По локализации: одностороннее или 
двустороннее нарушение носового дыхания.  

По сроку: острое или хроническое нару-
шение носового дыхания.  

По вызванной причине: 
- инфекции верхних дыхательных путей 

(бактериальные, вирусные); 
- ринит (аллергический, медикаментоз-

ный, вазомоторный, и др.); 
- синусит; 
- гранулематозные заболевания; 
- искривление носовой перегородки и де-

формация внутриносовых структур; 
- травма носа (гематома перегородки); 
- инородные тела; 
- опухоли носа (доброкачественные, зло-

качественные); 

- атрезия хоан. 
Обструкция носоглотки: 
- аденоидная гипертрофия/аденоидит; 
- инфекции (туберкулез, мононуклеоз, 

сифилис); 
- опухоли носоглотки (доброкачествен-

ные, злокачественные); 
- кисты (Торнвальдта, энцефалоцеле). 
Носовое дыхание, в отличие от дыхания 

ртом, является физиологичным. Его нарушение 
отражается на различных функциях организма. 
Благодаря сложному анатомическому устройст-
ву полости носа создается возможность обеспе-
чить кондиционирование вдыхаемого воздуха, 
заключающееся в его согревании, очистке, обез-
вреживании, увлажнении. 

Диагностика: главную информацию мо-
жет предложить осмотр ЛОР-органов, который 
разрешает выявить анатомические дефекты на 
уровне носа и глотки. Возможно применение 
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дополнительных методов обследования: компь-
ютерной томографии, эндоскопии и риномет-
рии. Необходимо на уровне государства решать 
вопрос об оснащении всех ЛОР-стационаров 
риноманометрами, без которых нельзя объек-
тивно оценивать носовое дыхание. 

В ЛОР-стационарах сегодня самые рас-
пространенные операции – операции в полости 
носа. Хирургические вмешательства в области 
носа базируются на концепциях щадящей эндо-
назальной хирургии и отвечают все современ-
ным тенденциям, принятым в современной 
ЛОР-практике. Многочисленные операции 
имеют своей целью создание нормальной архи-
тектоники (правильного взаиморасположения) 
внутриносовых структур, т.е. производится хи-
рургическое восстановление нормальной анато-
мии носа, что приводит к восстановлению утра-
ченных функций. Зачастую проводится комби-

нация из 2-3 операций, что зависит от степени 
анатомических нарушений в полости носа. 

Крайне важно, проводить работу среди 
населения по сдержанному отношению к сосу-
досуживающим препаратам, как к местным, так 
и к системным. 

Необходимо помнить, что около 30-40% 
населения страдают аллергическими ринитами, 
что требует адекватной терапии диагностики и 
терапии. 

При вазомоторном процессе следует вся-
чески стимулировать симпатический отдел веге-
тативной нервной системы (этим неплохо зани-
маются невропатологи при вегетососудистой 
дистонии по парасимпатическому типу). Симпа-
тический отдел ВНC активизируется при гипер-
капнии или гипоксии, при снижении температу-
ры тела или при переохлаждении, а также при 
психо-эмоциональных встрясках. 

 
© С.М. Пухлик, 2010  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЕЛИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ НА ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБЫ 

 

При аллергии на плесневые грибы источ-
ником аллергенов могут быть: 

1) воздушные массы, несущие споры гри-
бов; 2) пораженные грибком кожа, слизистые и 
ногти человека и животных; 3) затхлые поме-
щения, подвалы и хранилища; 4) почва, листья, 
растительный мусор; 5) продукты питания; 6) 
антибактериальные препараты, полученные в 
результате жизнедеятельности плесневых гри-
бов рода Penicillium (биосинтетические и полу-
синтетические). В научной литературе мало ос-
вещены вопросы медикаментозной аллергии на 
группу пенициллиновых антибиотиков у паци-
ентов с сенсибилизацией на плесневые грибы. 
Остаются невыясненными вопросы превалиро-
вания первоисточника сенсибилизации, воз-
можности перекрестной аллергизации, взаимо-
отношения медикаментозной и других видов 
аллергии в пределах одного организма. 

Целью нашего исследования было выяс-
нить: 1) частоту параллельной сенсибилизации 
на аллергены плесневых грибов (АПГ) и на ан-
тибиотики пенициллинового ряда (АПР) у паци-
ентов с первично выявленной аллергологиче-
ской нозологией (аллергический ринит, бронхи-
альная астма, аллергический дерматит и др.) на 

плесневые грибки; 2) частоту параллельной сен-
сибилизации на АПР и на АПГ у пациентов с 
первично выявленной сенсибилизацией на АПР; 
3) частоту перекрестных реакций с различными 
диагностическими АПГ у пациентов с сенсиби-
лизацией к АПР; 

Мы изучили анамнестические данные, 
данные объективного обследования, данные 
лабораторного обследования в т.ч. иммунотер-
мистометрии (ИТМ) с производственными АПГ 
(Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cladosporium, 
Monilia, Penicillium) и аллергенами растворов 
АПР (амоксициллин, цефтриаксон). Первая 
группа состояла из 67 пациентов, у которых на 
фоне установленной аллергологической нозо-
формы на плесневые грибы, подтвержденной 
ИТМ, была проведена проба с амоксициллином 
и цефтриаксоном. Вторая группа состояла из 48 
пациентов, у которых после установления по-
ложительной пробы методом ИТМ на амокси-
циллин и цефтриаксон, была выполнена аллер-
годиагностика с АПГ. Контрольная группа со-
стояла из 80 пациентов с неотягощенным аллер-
геологическим анамнезом, у которых результа-
ты рутинного аллерготестирования с АПР перед 
их введением по поводу различных воспали-
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тельных заболеваний негрибковой этиологии 
были отрицательными и которым было прове-
дено тестирование методом ИТМ к АПГ. 

  У пациентов первой группы количество 
положительных проб с амоксициллином и цеф-
триаксоном было у 31 (46,3%) пациента. Коли-
чество совпадений в этой группе составило: с 
аллергеном Alternaria – 5,9%, с Aspergillus – 41,8 
%, с Botrytis – 2,9%, с Cladosporium – 7,5%, с 
Monilia – 10,4%, с Penicillium – 65,7%. У паци-
ентов второй группы количество положитель-
ных проб с АПГ было у 29 (60,4%) пациентов. 
Количество совпадений в этой группе состави-
ло: с аллергеном Alternaria – 6,3%, с Aspergillus 
– 52,1 %, с Botrytis – 4,2%, с Cladosporium – 
12,5%, с Monilia – 10,41%, с Penicillium – 79,2%. 
В контрольной группе количество положитель-
ных проб с АПГ составило 6,3%, что может 

быть связано с латентной сенсибилизацией или 
погрешностью метода. 

 Выводы. 1) в первой и второй группах 
наиболее частое совпадение положительных 
реакций с АПГ и АПР происходило с аллерге-
нами Penicillium и Aspergillus (65,7% и 41,8 % 
для первой группы и 79,2% и 52,1 % для второй 
группы). 2) В группе пациентов, где первичной 
была сенсибилизация к амоксициллину и цеф-
триаксону количество совпадений с АПГ чаще, 
чем в группе пациентов, с первично выявленной 
сенсибилизацией к АПГ при (Р<0,05) для 
Penicillium и Aspergillus и при (Р>0,01) для 
Alternaria, Botrytis, Cladosporium, Monilia. 3) пе-
рекрестные аллергические реакции в случае 
сенсибилизации к АПР у аллергена Penicillium 
наиболее выражены с аллергеном Aspergillus 
при (Р<0,01). 
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С.М. ПУХЛИК, И.К. ТАГУНОВА, К.Г. БОГДАНОВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ДЕРИНАТ У БОЛЬНЫХ  
С РЕСПИРАТОРНО-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Проблема поиска эффективных и безо-
пасных подходов к иммунореабилитации детей 
из группы часто и длительно болеющих приоб-
ретает особую актуальность. 

У этой группы детей наблюдается несо-
стоятельность мукоцилиарной защиты с высокой 
инфицированностью вирусными и бактериаль-
ными антигенами, что определяет высокий уро-
вень заболеваемости, аллергизации, раннее раз-
витие хронической патологии органов дыхания. 

Из группы ЧБД нами выделены пациенты 
с аденовирусной инфекцией – одной из наиболее 
частых причин воспалительных заболеваний сли-
зистых оболочек верхних дыхательных путей, 
коньюнктивы – фарингоконьюнктивальная лихо-
радка. Заболевание возникает в виде эпидемиче-
ских вспышек в детских коллективах. Поражения 
глаз предшествуют и сопутствуют поражению 
верхних дыхательных путей. Наблюдается зна-
чительное повышение температуры тела, регио-
нарная аденопатия. Лечение антибиотиками и 
химиопрепаратами неэффективно. 

Нами использован зарегистрированный на 
Украине иммуномодулятор Деринат (дезокси-
рибонуклеинат натрия) – физиологически ак-
тивное вещество природного происхождения – 

натриевая соль высокоочищенной деполимери-
зованной кислоты в форме стерильного раство-
ра ДНК-Na 0,25% в виде капель в глаза и в нос, 
и с использованием небулайзера.  

В первые 3-4 дня заболевания детям до 3 
лет капли закапывали по 2 капли в каждый но-
совой ход 6 раз в день, и по 4 капли до 6-10 раз 
в день детям старше 3-х лет. При использовании 
небулайзера необходимо отлить 1-2 мл препара-
та Деринат, установить II режим работы, ды-
шать ч/з маску или канюлю для носа в течение 
5-7 мин. Процедуру повторять 2 р/сут в течение 
2-3 дней. Курсовая доза составляет 10-35 мл 
препарата. 

В основной группе детей, где применялся 
иммуномодулятор, продолжительность заболе-
вания и катаральных явлений составляла 4,5 
дня. Лихорадочного периода 1,5 дня. В кон-
трольной группе 7,6 дня и 3,2 соответственно. 

Локальное использование Дерината в ком-
плексной терапии респираторно-вирусной инфек-
ции позволило повысить эффективность лечения 
по сравнению с общепринятыми методами. Дос-
тупность, эффективность и простота позволяют 
рекомендовать местное применение Дерината в 
комплексной терапии респираторной инфекции. 

 
© С.М. Пухлик, И.К. Тагунова, К.Г. Богданов, 2010 
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С.М. ПУХЛИК, А.П. ЩЕЛКУНОВ (ОДЕССА, УКРАНА) 

АНАЛИЗ ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ  
 

Воспалительные заболевание околоносо-
вых пазух занимают одно их ведущих мест в 
структуре заболеваний верхних дыхательных 
путей. Острый синусит является наиболее час-
тым осложнением острой респираторной вирус-
ной инфекции (5-10 %), где безусловная роль в 
первичном повреждении слизистой оболочки 
околоносовых пазух отводится респираторным 
вирусам, которые обнаруживаются в полости 
носа и околоносовых пазух более чем у 50 % 
больных острыми гнойными синуситами. 

Нами проведен анализ количества забо-
левших острыми риносинуситами из общего 
количества больных находившихся на излече-
нии в ЛОР-отделении ГКБ №11 г.Одессы за 
2007-2009 годы. 

Всего больных с поражениями придаточ-
ных пазух (2007 – 310 чел., 2008 – 279 чел., 2009 
– 297 чел.). Данная патология в процентном ис-
числении от общего числа больных находив-
шихся на излечении в ЛОР-отделении составля-
ет (2007 – 18 %, 2008 – 17,3 %, 2009 – 19,2 %). 

Из общего числа заболеваний придаточ-
ных пазух носа превалируют комбинированные 
поражения гайморовых пазух и клеток решетча-
той кости (2007 – 40 %, 2008 – 32 %, 2009 – 46 
%), изолированные поражения в меньшей мере 
(2007 – 29 %, 2008 – 29 %, 2009 – 24 %), геми-
синуситы (2007 – 10 %, 2008 – 20 %, 2009 – 
13 %), пансинуситы (2007 – 11 %, 2008 – 8 %, 

2009 – 4%), фронтиты (2007 – 5%, 2008 – 4%, 
2009 – 4%), этмоидиты (2007 – 6%, 2008 – 6%, 
2009 – 4%), сфеноидиты (2007 – 0%, 2008 – 
0,8%, 2009 – 0,7%). 

По половому признаку – мужчины (2007 – 
51%, 2008 – 54%, 2009 – 50%), женщины (2007 – 
49%, 2008 – 46%, 2009 – 50%). 

По возрасту: 18-30 лет (2007 – 64%, 2008 
– 56%, 2009 – 51%); 31-50 лет (2007 – 25%, 2008 
– 36%, 2009 – 35%), 51 год и старше (2007 – 
11%, 2008 – 8%, 2009 – 14%). 

Из микробных возбудителей по данным 
бак. посевов чаще всего встречаются St. aureus – 
30 %, Str. spp. – 25 %, St. haemoliticus – 15 %, St. 
epidermalis – 8 %, E. Colli – 8 %, Klebsiella – 8 %, 
Proteus – 4 %, другие – 2%. Таких популярных 
во всем мире возбудителей как пневмококк и 
моракселла мы практически не встречаем. 

Из приведенных выше данных можно 
сделать выводы, что, в процентном отношении 
от общего числа пролеченных больных в ЛОР-
отделении заболевания ППН составляют при-
близительно на одном уровне около 20 %. Вос-
палительными заболеваниями придаточных па-
зух носа преимущественно болеют люди моло-
дого, трудоспособного возраста, по половому 
признаку – количество заболевших мужчин и 
женщин приблизительно одинаково. Наиболее 
распространены комбинированные поражения 
верхнечелюстных и решетчатых пазух. 

 
© С.М. Пухлик, А.П. Щелкунов, 2010  
 
 
 
 
 
Э.Н. РАМАЗАНОВ, С.В. ЧЕРНЫШЕНКО, Т.А. ДУРЯГИНА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА «ТОНЗИЛЛОР-ММ»  
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

 

Хронический тонзиллит (ХТ) занимает 
центральное место в тонзиллярной патологии. 
Заболеваемость ХТ по разным оценкам состав-
ляет от 22,1 до 40 %. ХТ это инфекционно-
аллергическое заболевание с местными прояв-
лениями в виде стойкой воспалительной реак-
ции миндалин, что морфологически проявляется 
альтерацией, пролиферацией и экссудацией. Как 
известно, небные миндалины пронизаны глубо-
кими лакунами, в которых вегетирует микро-
флора, имеются слущенные эпителиальные 

клетки и лимфоциты. Дренаж содержимого из 
лакун может нарушаться из-за спаек между тка-
нью миндалины и небных дужек. Гипертрофия 
небных миндалин также способствует наруше-
нию дренажной функции лакун. Зевные отвер-
стия лакун нередко закрывает треугольная 
складка Гиса. Воспалительный процесс локали-
зуется часто в области лакун: слущивающийся 
эпителий вместе с лейкоцитами и патогенними 
микроорганизмами превращается в казеозный 
или гнойный детрит, которые называют проб-
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ками небных миндалин. Абсолютным призна-
ком нарушения дренажа лакун являются микро-
кисты. В патогенезе ХТ всегда придавалось 
большое значение нарушению микроциркуля-
ции крови в слизистой оболочке небных минда-
лин и небных дужках. На уровне микроциркуля-
торного русла ткани небных миндалин и в ок-
ружающих их тканях происходят такие измене-
ния, как спазм приносящих артериол, образова-
ние микроаневризм, застойные явления в веноз-
них отводящих сосудах. Выделяют компенсиро-
ванную и декомпенсированную формы ХТ. 
Больных с компенсированной формой ХТ лечат 
консервативно. В терапии компенсированных 
форм очень важно учитывать патогенетические 
механизмы ХТ. Таким требованиям отвечает 
комплексное использование низкочастотного 
ультразвука на аппарате «Тонзиллор-ММ», 
обеспечивающего высокоэффективное лечение, 
способствующего интенсивному механическому 
отторжению некротических масс, удалению 
фибринозных налетов с поверхности миндалин, 
экстракции патологического содержимого из 
лакун, инактивации патогенной микрофлоры, 
депонированию лекарственных веществ в ткань 
миндалины. Лечение больных ХТ с применени-
ем ультразвукового метода может проводиться 
как в стационаре, так и амбулаторно.  

Основными лечебными этапами на аппа-
рате тонзиллор являются следующие: 

Первый этап – санация лакун небной 
миндалины путем их ультразвуковой обработки 
через промежуточный раствор антисептика. 
Этим достигается расширение устьев лакун 
миндалины и очищение их от гнойных пробок, 
детрита, микрофлоры, а также токсинов.  

Второй этап – контактная ультразвуковая 
обработка небной миндалины, обеспечивающая 
импрегнацию (фонофорез) антибактериального 
лекарственного вещества в предварительно са-
нированные (на первом этапе) лакуны миндали-
ны. За период 2008-2009 г.г. нами наблюдались 
69 пациентов (женщин – 41, мужчин – 28) в воз-
расте от 21 до 50 лет с компенсированной фор-
мой ХТ. У всех пациентов в той или иной сте-
пени отмечались боли, дискомфорт, сухость, 
чувство «комка» в горле, неприятный запах изо 

рта, ощущуние инородного тела в глотке. Мест-
ные признаки ХТ проявлялись рыхлыми, рубцо-
во – измененными миндалинами, спаянными с 
небными дужками, края которых были валико-
образно утолщены, гиперемированы. Миндали-
ны имели множество крипт с гнойным экссуда-
том или казеозными пробками. У 31 пациента, 
кроме того, наблюдался регионарный лимфоа-
денит. В первой группе наблюдения (30 чело-
век) применялись: промывания лакун небных 
миндалин антисептиками, оросептики, местные 
и общие иммунокорректоры, гипосенибилизи-
рующие и общеукрепляющие препараты, а так-
же физиотерапевтическое воздействие на мин-
далины и на подчелюстную область (КУФ, ульт-
развук, УВЧ-, лазеро- или магнитотерапия). Во 
второй группе наблюдения (39 человек), кроме 
общих и местных препаратов применяли ваку-
ум-дренаж и озвучивание миндалин на аппарате 
«Тонзиллор-ММ», с использованием 0,9% р-р 
хлорида натрия с добавлением хлорфиллипта, 
дезмистина, метрогила, эктерицида. Общий курс 
лечения составлял в среднем из 5-6 сеансов. 
Эффективность курса лечения оценивалась по 
исчезновению жалоб, улучшению общего со-
стояния, изменению внешних проявлений со 
стороны глотки. Отмечено, что во второй груп-
пе больных улучшение клинической картины 
ХТ происходило в среднем на 3-4 дня раньше, 
чем в первой.  

Таким образом, комплексное использова-
ние низкочастотного ультразвука на аппарате 
«Тонзиллор-ММ» для санации небных минда-
лин имеет ряд преимуществ перед традицион-
ной процедурой промывания лакун небных 
миндалин: 

- лечение является патогенетическим; 
- сочетанное действие ультразвука, ва-

куума, антисептиков в одной процедуре позво-
ляет быстро получить клинический эффект; 

- обеспечение стимуляции гемодинамики в 
небных миндалинах и в окружающих их тканях; 

- обеспечение бактерицидного эффекта и 
коррекции биоценоза лакунарного содержимого 
небной миндалины; 

- стимуляция репаративной регенерации 
паренхимы небной миндалины. 

 
© Э.Н. Рамазанов, С.В. Чернышенко, Т.А. Дурягина, 2010  
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А.C. РАТУШНЕНКО (ИЗМАИЛ, УКРАИНА) 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ГОСПОГРАНСЛУЖБЫ 
УКРАИНЫ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ НА О. ЗМЕИНЫЙ 

 

Пациенты с острыми заболеваниями 
верхних дыхательных путей и уха составляют 
около 25% амбулаторного приема врача общей 
практики. Во многом частота заболеваний ЛОР-
органов определяется климатическими усло-
виями данного региона и социально-бытовыми 
условиями. Темой этого исследования явилось 
изучение ЛОР-заболеваемости личного состава 
Госпогранслужбы Украины проходящего служ-
бу на о. Змеином за 2003-2008гг. 

Краткая характеристика природных усло-
вий. Остров Змеиный (древнее название – Фи-
дониси) расположен в Черном море в 35 км от 
восточного побережья на широте дельты реки 
Дунай. Координаты: 45015'с.ш. 30012’в.д. Имеет 
крестообразную форму, площадь 20,5 га, рас-
стояние между крайними точками – 615 и 560 
метров. По данным Гидрометцентра Черного и 
Азовского морей средняя температура воздуха 
за 2003-2008гг. составила 12,8°С, температура 
воды – 14°С. Наиболее низкие температуры воз-
духа и воды наблюдались с января по март. 
Средняя скорость ветра за эти годы составила 
5,5 м/с, преобладали ветра северного и северо-
восточного направлений. Среднее количество 
ясных дней составило 84 дня в году. Располо-
женный на острове населённый пункт в составе 
Украины имеет официальный статус посёлка 
(посёлок Белое). 

Количество военнослужащих в указанный 
период варьировалось от 30 до 35 человек (офи-
церы, прапорщики и военнослужащие по кон-
тракту). Смена личного состава осуществлялась 
раз в месяц. Кроме того, на острове имеется и 
гражданское население, которое также обслу-
живается в амбулатории. 

За 2003-2008 гг. в амбулатории зафикси-
ровано 1118 обращений, из них 254 по поводу 
ЛОР заболеваний, что составило 23%. 

Из приведенных данных следует, что в 
основном обращения личного состава связаны с 
острыми вирусными и бактериальными заболе-

ваниями верхних дыхательных путей и уха. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что количе-
ство обращений личного состава по поводу ОРЗ, 
острого ларингита, острого тонзиллита, острого 
фарингита приходится на конец первой декады 
времени их пребывания. Также выявлена сезон-
ность заболеваний: наибольшее количество об-
ращений приходится на период с января по март 
(в этот период отмечаются самые низкие пока-
затели температуры воздуха и воды, а также 
наибольшая скорость ветра). 

 
Нозологические 

единицы Офицеры
Рядовые 

контрактной 
службы 

Гражданские 
лица 

ОРЗ,  
о. ринофарингит 3 42 9 

О. ларингит 4 32 3 
О. фарингит 3 33 5 
О. тонзиллит 4 42 9 
Наружный отит 8 24 1 
О. отит 2 11 2 
Фурункул носа 2 8 4 
Носовое  
кровотечение - 2 1 

ВСЕГО 26 194 34 
 
 

Анализ полученных данных позволяет 
сделать следующие выводы.  

Учитывая сложность климатических ус-
ловий несения службы на о. Змеиный, необхо-
димо перед отправкой смены на остров продол-
жать проводить обязательный осмотр личного 
состава с участием отоларинголога. 

Не допускать к отправке на остров лиц с 
проявлениями ОРВИ и хронической патологией 
ЛОР-органов (хронический тонзиллит, аллерги-
ческий ринит и др). 

Улучшить социально-бытовые условия 
несения службы на острове рядовым составом. 

За неделю до отправки на остров и в пер-
вую декаду пребывания профилактически назна-
чать адаптогены, поливитамины и пробиотики. 

 
© А.C. Ратушненко, 2010  
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В.В. РАФАИЛОВ, В.Н.КРАСНОЖЕН (КАЗАНЬ, РОССИЯ) 

К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ 
 

Одной из причин развития хронического 
воспаления глоточной миндалины является не-
адекватная и несвоевременная терапия острого 
аденоидита. Увеличение количества антибиоти-
ко-, и антисептикорезистентных штаммов, 
слишком раннее или частое применение анти-
бактериальных средств лишает организм воз-
можности формировать свои собственные меха-
низмы иммунной защиты и создаёт основу для 
хронизации и рецидивирования воспалительно-
го процесса. 

Бактериальная обсемененность глоточной 
миндалины приводит к гиперплазии лимфоид-
ной ткани. Важная роль при этом отводится из-
менениям кровеносного микроциркуляторного 
русла. При большинстве реактивных гиперпла-
зий лимфоидных образований происходят 
функциональные нарушения сосудистых стенок 
и реологических свойств крови. Патогенетиче-
ски зависимые и стадийнообусловленные вари-
анты течения заболевания многообразны, по-
этому дальнейшее изучение и совершенствова-
ние патогенетически обоснованной терапии 
представляют большой теоретический и практи-
ческий интерес. Препаратам, обладающим им-
мунотропной, антиангиальной и противовоспа-
лительной активностью в этих исследованиях 
уделяется повышенное внимание. 

Цель: Сопоставление морфологической и 
иммунологической характеристики глоточной 
миндалины при различных стадиях воспали-
тельного процесса, определение эффективности 
применения препарата Деринат при аденоидите. 

Материалы и методы: 190 детей в возрас-
те от 2 до 15 лет, разделенных на две группы: 
пролиферативно-гиперпластическую и фиброз-
но-склеротическую. Применен препарат Дери-
нат, обладающий иммуномодулирующим и ан-
гиотропным эффектом. Объектом исследования 
явилась аденоидная ткань. Проводился иммуно-
гистохимический анализ и, при помощи морфо-
метрической сетки случайного шага, измерялась 
площадь кровеносных сосудов. Сывороточные 

иммуноглобулины А, М, G, фагоцитарную ак-
тивность, окислительный потенциал нейтрофи-
лов, ЦИК, гемолитическую активность компле-
мента определяли общепринятыми методами, 
клеточные популяции - CD3+, CD4+, CD8+, 
CD19+ - методом проточной цитофлюоримет-
рии. 

Результаты: При лечении деринатом ран-
них стадий хронического аденоидита у детей 
получены положительные изменения парамет-
ров в Т-клеточном и нейтрофильно-
фагоцитарном звеньях. Кровеносное микроцир-
куляторное русло в первой группе исследований 
занимало в среднем 5,37±0,32% от общей пло-
щади среза. Сосуды были полнокровны, просвет 
их расширен, имело место неравномерное кро-
венаполнение. Сосудистые стенки выглядели 
отечными с накоплением в них кислых мукопо-
лисахаридов. Наблюдался периваскулярный 
отек с отложением «молодого» внесосудистого 
фибрина и увеличение пролиферативной актив-
ности эндотелиальных клеток. У пациентов II 
группы происходило уменьшение площади кро-
веносных сосудов до 3,15±0,27%, с признаками 
тромбообразования и отложением «зрелого» 
или «старого» внутри - и внесосудистого фиб-
рина. Мукоидное набухание сосудистых стенок 
сменялось фибриноидным имели место склеро-
тические процессы. Иммуногистохимически 
определялось снижение пролиферативной ак-
тивности эндотелиальных клеток, уплощение и 
слущивание эндотелия, а также утолщение и 
нарушение непрерывности базальных мембран. 

Выводы: Морфологические изменения 
глоточной миндалины при аденоидите имеют 
стадийность. На ранних стадиях Деринат прояв-
ляет иммунотропную активность, перераспреде-
ляя иммунный ответ и стимулируя в основном 
клеточное звено иммунитета. На поздних стади-
ях проявляется антиангиальный и положитель-
ный гемодинамический эффект, что, положи-
тельно сказывается на состоянии местного им-
мунитета глоточной миндалины. 

 
© В.В. Рафаилов, В.Н.Красножен, 2010  
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ТЕРЕБОВЛЯ, ВОЛОЧИСЬК; УКРАЇНА) 

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГНІЙНОГО ВЕРХНЬОЩЕЛЕПОВОГО 
СИНУЇТУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ ФЛАМІДЕЗ 

 

Актуальність проблеми лікування синуї-
тів зумовлена наступними факторами: знижен-
ням реактивності організму, зростанням кілько-
сті антибіотикорезистентних штамів мікроорга-
нізмів, збільшенням частоти та тяжкості рино-
генних орбітальних і внутрішньочерепних 
ускладнень. Основними принципами лікування 
синуїтів є: відновлення дренажу та вентиляції 
приносових пазух, адекватна антибіотикотера-
пія, застосування анальгезувальних та десенси-
білізувальних препаратів. 

Відновлення дренажних властивостей 
слизової оболонки верхньощелепової пазухи та 
видалення секрету в загальні шляхи міграції 
забезпечується застосуванням судинозвужува-
льних препаратів (галазолін, нафтизин, санорин 
та ін.). Завдання адекватної антибіотикотерапії 
вирішується наявністю широкого вибору анти-
бактеріальних препаратів. Анальгезувальна та 
жарознижувальна дія може бути забезпечена 
застосуванням анальгезувальних препаратів, 
зокрема анальгіну, а десинсибілізувальна дія – 
застосуванням неспецифічних десенсибілізува-
льних середників (димедрол, супрастин, тавегіл 
та ін.). Але в минулі роки вітчизняна медицина 
не застосовувала фламідез як протизапальний, 
анальгезувальний, жарознижувальний та проти-
набряковий засіб. 

Ми вивчали ефективність застосування 
препарату фламідез в комплексній терапії гост-
рих гнійних верхньощелепових синуїтів. Фламі-
дез – це комбінований препарат, що містить такі 
сновні компоненти як парацетамол, диклофенак 
калію, серратіопептидаза, а також допоміжні 
речовини – целюлозу мікрокристалічну, крох-
маль кукурудзяний, повідон, натрію кроскарме-
лозу, магнію стеарат, тальк очищений, титан 
діоксид, макрогол, гідромелазу, барвник тартра-
зин. Фламідез представляє собою протизапаль-
ний препарат, протиревматичний засіб, анальге-
тик, антипіретик. Фармакологічну дію фламіде-
зу визначають його основні складники. Так, па-
рацетамол має знеболювальну та жарознижува-
льну дію. Диклофенаку калію притаманні про-
тизапальні, анальгезувальні, жарознижувальні, 
протиревматичні, антиагрегаційні властивості. 
Серратіопептидаза діє як фібринолітичний, про-
тизапальний та протинабряковий засіб. Серраті-
опептидаза також послаблює біль. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
112 хворих на гострий гнійний верхньощелепо-
вий синуїт віком від 20 до 45 років. 

Пацієнти були розподілені на дві групи: 
основну (72), в схему лікування яких вводився 
фламідез, та контрольну (40), які лікувались за 
традиційною схемою (антибіотики з урахуван-
ням чутливості виділеної з верхньощелепової 
пазухи мікрофлори, анальгетики, десенсибілізу-
вальні засоби, судинозвужувальні краплі до но-
са). 

Фламідез призначали в дозах згідно реко-
мендаціям фірми-виробника (Сінмедик лабора-
торіз – Індія): досередини по 1 таблетці тричі на 
добу, запиваючи 200 мл кип’яченої води. В 
комплексі лікування застосовувались судино-
звужувальні краплі до носа, пункції і промиван-
ня верхньощелепової пазухи розчином фураци-
ліну 1: 5000 з послідуючим введенням в пазуху 
розчину антибіотика, до якого виявлена найбі-
льша чутдивість виділеної мікробної флори. 

Із 72 хворих основної групи у 48 діагнос-
товано однобічний гнійний верхньощелеповий 
синуїт (у 36 – правобічний і у 12 – лівобічний), у 
24 – двобічний гнійний верхньощелеповий си-
нуїт. Серед 40 пацієнтів контрольної групи у 30 
мав місце однобічний гнійний синуїт (у 22 – 
правобічний і у 8 – лівобічний), у 10 – двобіч-
ний гнійний верхньощелеповий синуїт. 

Критеріями оцінки ефективності лікуван-
ня була суб’єктивна оцінка терапії хворими 
(вплив на секрецію з носа, вплив на носове ди-
хання, вплив на головний біль, відчуття більш 
легкого перебігу захворювання, відчуття більш 
швидкого одужання), риноскопічна кртина (від-
сутність виділень в середньому носовому ході, 
колір, вологість, консистенція слизової оболон-
ки порожнини носа), дані про стан верхньоще-
лепової пазухи (об’єм пазухи, відсутність гній-
них виділень в пазусі). При аналізі результатів 
лікування відзначено інтенсивніший регрес 
симптомів запалення верхньощелепової пазухи 
серед пацієнтів основної групи. 

Так, 89% хворих, що отримували фламі-
дез, вказували на зникнення, 11% – на зниження 
секреції з носа, 98 % – на зникнення головного 
болю, 73 % – на відчуття більш легкого перебігу 
захворювання, 52 % – на відчуття більш швид-
кого одужання (на 4-5-й день лікування); в кон-
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трольній групі ці показники були майже напо-
ловину нижчими. Риноскопічна картина норма-
лізувалась на 4-5-й день лікування у 84% паціє-
нтів основної групи. Слизова оболонка носа у 
них мала рожевий колір, була нормальної воло-
гості, нормальної констистенції, без виділень, 
прохідність носа виявилась нормальною; у осіб 
контрольної групи риноскопічна картина нор-
малізувалась на 4-5-й день лікування в 52% ви-
падків. Стан верхньощелепової пазухи (збіль-
шення об’єму пазухи, відсутність гнійних виді-
лень в пазусі) покращився на 4-5-й день ліку-
вання у 86% хворих основної групи; у осіб кон-
трольної групи стан верхньощелепової пазухи 

покращився на 4-5-й день лікування в 50% ви-
падків. 

Таким чином, застосування фламідезу в 
комплексному лікуванні гострого гнійного вер-
хньощелепового синуїту підвищує ефективність 
терапії хворих з даною патологією. На основі 
проведених досліджень можна рекомендувати 
фламідез для лікування гострого гнійного верх-
ньощелепового синуїту як протизапальний, ана-
льгезуючий, жарознижувальний та протинабря-
ковий засіб. Фламідез може поповнити арсенал 
середників загальної дії, що застосовуються в 
лікуванні гострого гнійного верхньощелепового 
синуїту. 

 
© Н.С. Руда, Г.С. Протасевич, І.А. Гавура, О.В. Говда, О.В. Стахів, А.В. Зінько, В.М. Ткачук,  
Д.В. Береговий, Е.В. Савчук, 2010  
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ЛЕЧЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО РИНИТА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

 

Медикаментозный ринит (МР) – патоло-
гическое состояние слизистой оболочки носа, 
возникающее вследствие применения некоторо-
го ряда лекарственных средств, клинически 
проявляющееся затруднением носового дыхания 
и зависимостью от местных сосудосуживающих 
средств (Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, 2006). 
МР – одна из нозологических форм, достаточно 
часто наблюдаемая у пациентов на амбулатор-
ном приеме оториноларинголога и значительно 
ухудшающая их качество жизни. Основную 
роль в возникновении МР играет бесконтроль-
ное использование сосудосуживающих капель 
(топических деконгестантов) с формированием 
последующей зависимости. Чаще всего пуско-
вым моментом для использования топических 
деконгестантов (ТД) без назначения врача явля-
ется острая респираторная вирусная инфекция с 
явлениями ринита и носовой обструкции. Са-
мым распространенным способом лечения МР 
является хирургический, заключающийся в кор-
рекции объема нижних носовых раковин с це-
лью уменьшения обструкции носа. Как альтер-
нативу ему можно рассматривать консерватив-
ное лечение, направленное на восстановление 
физиологической функции слизистой оболочки 
полости носа, уменьшение назальной обструк-
ции, избавление пациента от так называемой 
«нафтизиновой зависимости» (J.T. Ramey et al., 
2006). Терапия медикаментозного ринита долж-

на носить этиотропную и патогенетическую на-
правленность. 

Целью нашей работы являлось определе-
ние эффективности комплексного консерватив-
ного лечения МР, как альтернативы хирургиче-
ским способам облегчения носового дыхания, 
требующих госпитализации пациента и приво-
дящих его к временной нетрудоспособности. 

Материалы и методы. В период 2008-2009 
гг. на базе поликлиник ГБ № 2 и ГБ № 5 г. Ма-
кеевки мы наблюдали 286 пациентов с медика-
ментозным ринитом. Срок использования ими 
ТД колебался от 6 месяцев до 5 лет. Из них 
мужчины составили 111 (38,8 %) человек, а 
женщины – 175 (61,2 %). Жалобы и анамнез у 
этих больных собирали с помощью специально-
го опросника. Всем больным выполнен стан-
дартный ЛОР осмотр, у 47 % пациентов выпол-
нена видеоэндориноскопия, у 24 % больных по-
требовалось выполнение СКТ околоносовых 
пазух. Критерием отбора пациентов для консер-
вативного лечения МР служило отсутствие вос-
палительных и опухолевых заболеваний полос-
ти носа и околоносовых пазух, значительного 
искривления носовой перегородки. Основными 
ТД, применение которых вызвало МР, явились 
нафозалин –54,9 % больных, ксилометазолин – 
21,3 % больных, оксиметазолин – 23,8 % боль-
ных. Кратность приема ТД доходила у отдель-
ных пациентов до 10 раз в сутки. Перед началом 
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лечения с больными проводилась беседа о необ-
ходимости полного отказа от сосудосуживаю-
щих капель на период лечения, у 17 % пациен-
тов потребовалась помощь психолога. 

Все больные получали терапию по разра-
ботанной нами схеме: 

 1. Назальный душ 3-4 раза в сутки; 2. 
Мометазона фуорат 100 мг в виде назального 
спрея в каждую половину носа 2 раза в сутки 
(утром и вечером) на протяжении 3-7 дней с пе-
реходом на 50 мг 1 раз в сутки с утра; 3. Эуфор-
биум композитум по 2 впрыскивания в каждую 
половину носа до 4-х раз в сутки; 4. Лимфомио-
зот по 10 капель 3 раза в сутки внутрь; 5. Сис-
темные деконгестанты – сроком не более 5-7 
дней в начале лечения для уменьшения явлений 
отказа от ТД (чаще всего, однократный прием 
на ночь). Антигомотоксические препараты 
больные использовали на протяжении первых 2-
х недель лечения. Продолжительность всего 
курса лечения составила от 1 до 1,5 месяцев. На 
протяжении этого периода мы оценивали изме-

нение толерантности к ТД, состояние слизистой 
оболочки полости носа, субъективную оценку 
качества носового дыхания. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Субъективное улучшение самочувствия насту-
пило у 80 % пациентов на 5-7 сутки. Явное 
улучшение носового дыхания отмечено у них на 
8-12 сутки. У 71 % пациентов улучшилось каче-
ство сна. Полученное лечение позволило 82 % 
больных МР полностью отказаться от использо-
вания ТД при удовлетворительном носовом ды-
хании. 18 % пациентов от ТД полностью не от-
казались, в последующем им была выполнена 
хирургическая коррекция внутриносовых струк-
тур и проведен повторный курс лечения. 

Выводы. Приведенная выше схема лече-
ния МР доступна в амбулаторной практике ото-
риноларинголога, не требует госпитализации 
пациентов. Достаточная клиническая эффектив-
ность консервативной терапии МР позволяет 
использовать ее как альтернативу хирургиче-
ским способам лечения. 
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ЛАЗЕРНАЯ ПОЛИПОТОМИЯ ПОЛОСТИ НОСА 
 

Бронхиальная астма наблюдается у 50-
60% больных полипозным риносинуситом. Со-
четание бронхиальной астмы с непереносимо-
стью аспирина и полипозного процесса в полос-
ти носа известно под названием аспириновая 
триада. 

Удаление полипов полости носа у боль-
ных аспириновой триадой может привести к 
нарастанию симптомов бронхиальной астмы 
посредством ринобронхиального рефлекса. Вы-
полнение тампонады полости носа после опера-
ции также увеличивает риск нарастания брон-
хообструкции. Кроме того, наличие тампонов в 
полости носа исключает возможность санации 
гайморовых пазух, в частности, проведения 
пункционного лечения, в раннем послеопераци-
онном периоде, что актуально у больных с обо-
стрением гнойно-полипозного риносинусита. 

С учетом выше сказанного, оперативные 
вмешательства при полипозных процессах в 
полости носа должны проводиться с использо-
ванием методик, позволяющих оперировать 
бескровно и исключить этап тампонирования 
полости носа. 

В ЛОР-клинике СПбГМУ имени акад. 

И.П. Павлова в 2009 году прошли лечение 23 
больных полной аспириновой триадой (в воз-
расте от 24 до 74 лет) и 12 больных полипозным 
риносинуситом без сопутствующей бронхиаль-
ной астмы (в возрасте от 31 до 64 лет). Ухудше-
ние течения бронхиальной астмы на фоне обо-
стрения хронического гнойно-полипозного ри-
носинусита отмечено у 44% больных. 

Всем пациентам проведено удаление по-
липов полости носа в условиях местной аппли-
кационной анестезии с помощью полупровод-
никового диодного лазера «Аткус-15» с длиной 
волны 810 нм. 

С целью купирования патологического 
ринобронхиального рефлекса проводилась соот-
ветствующая предоперационная подготовка, 
включающая системную терапию глюкокорти-
костероидами по разработанной схеме и преме-
дикацию (парэнтеральное введение промедола, 
атропина и релиума). Системную антибактери-
альную терапию препаратами макролидов полу-
чили 90% больных аспириновой триадой и 56% 
больных полипозным риносинуситом. 

Оперативное вмешательство выполнялось 
по следующим методикам. Удаление крупных 
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полипов полости носа проводилось путем отсе-
чения ножки полипа лазером контактно на 
мощности 6-7 Вт. Мелкие полипы полости носа, 
а также ножки удаленных полипов подвергались 
методике лазерной интерстициальной термоте-
рапии (ЛИТТ), предполагающей интерстици-
альный разогрев патологической ткани на мощ-
ности 1-2 Вт в течение 0,5-1,5 минут, что приво-
дит к белковой денатурации или коагуляции. 

Во время операции выполнялось удаление 
образующегося при воздействии лазера дыма с 
помощью электроотсоса, что предотвращало его 
воздействие в качестве раздражающего фактора 
на бронхиальное дерево. Во всех случаях к кон-
цу оперативного вмешательства был достигнут 
адекватный гемостаз. Отсутствие тампонов в 
полости носа в послеоперационном периоде по-
зволило в ранние сроки провести пункцию 

верхнечелюстных пазух у больных с обострени-
ем гнойно-полипозного риносинусита. 

Ни в одном случае нами не было отмече-
но ухудшения течения бронхиальной астмы в 
послеоперационном периоде. 

Всем больным в послеоперационном пе-
риоде назначались топические глюкокортико-
стероиды на срок не менее месяца. 

При наблюдении в течение 3 месяцев по-
сле операции ни в одном случае не отмечено 
рецидивов полипозного процесса в полости но-
са. 

Применение лазерной полипотомии носа 
является методом выбора у больных с сопутст-
вующей бронхиальной астмой, поскольку по-
зволяет уменьшить вероятность развития брон-
хообструкции во время операции и в раннем 
послеоперационном периоде. 

 
© М.А. Рябова, Н.А. Шумилова, 2010  
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(ДОНЕЦК, УКРАНА) 

СПИРАЛЕВИДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ  
С 2D И 3D РЕКОНСТРУКЦИЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОМ 

 

Остеомы околоносовых пазух (ОНП) – 
это доброкачественные костные опухоли, харак-
теризующиеся медленным ростом. В течение 
длительного времени они остаются бессим-
птомными и, как правило, диагностируются, 
когда возникает неврологическая симптоматика 
или присоединяются явления синусита. Остео-
мы небольших размеров, от 3 до 5 мм выявля-
ются достаточно редко, их следует дифферен-
цировать с утолщением костных стенок, допол-
нительными костными перегородками, экзосто-
зами. Основным методом диагностики остеом 
является спиральная компьютерная томография 
околоносовых пазух (Ю.М. Овчинников, 1994, 
Н.С. Благовещенская, 1994, Н.К. Санжировская, 
1998; Es van R.J., 2009). 

 Цель работы – оценить возможности спи-
ральной компьютерной томографии околоносо-
вых пазух с 2D и 3D реконструкцией для опти-
мизации хирургического лечения остеом. 

 Материалы и методы. В клинике ЛОР – 
болезней ГУИНВХ им. В.К.Гусака АМН Ук-
раины с 2002 по 2010 годы проведено ком-
плексное клинико-лабораторное и инструмен-
тальное исследование 18 больных с остеомами 
ОНП небольших размеров: от 3 мм до 5 мм. 

СКТ-исследование выполнялось на аппарате 
HiSpeed FX/I (General Electric). Исследование 
проводилось в аксиальной и корональной про-
екциях, при обработке результатов исследова-
ния выполнялась 2D и 3D реконструкция изо-
бражений. Во всех случаях производились мор-
фологические исследования операционного ма-
териала.  

 Полученные результаты и их обсужде-
ние. Диагностика остеом у всех больных по 
данным СКТ не вызывала затруднений. У 11 
больных остеомы локализовались в лобных па-
зухах, у 6 – в клетках решетчатого лабиринта, у 
1 – в основной пазухе. Это были очаги гипер-
денсивной плотности (от 700 до 1500 HU ), не-
правильной формы, с четкими контурами, без 
признаков деформации стенок пазух, у 5 боль-
ных имелась воспалительная гиперплазия сли-
зистой околоносовых пазух. 

Для постпроцессорной обработки исполь-
зовались программы 2D и 3D реконструкция 
изображений фирмы General Electric, была про-
изведена разметка локализации остеом в трех 
взаимно-перпендикулярных плоскостях, акси-
альной, сагиттальной корональной в соответст-
вие с основными костными ориентирами лице-
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вого скелета, также учитывалась толщина жиро-
вой клетчатки. Для решения задач индивиду-
ального планирования доступа оперативного 
вмешательства для реконструкции применялись 
дополнительные косые и другие атипичные 
проекции. 

 Выводы. Применение спиральной ком-
пьютерной томографии с проведением полипро-
екционных 2D и 3D реконструкций, в дополне-

ние с применением программы разметки позво-
ляет с высокой точностью и наглядностью лока-
лизовать остеомы ОНП небольших размеров 
особенно в решетчатом лабиринте, и провести 
оптимальное планирование операционного дос-
тупа, а при операции выполнить костный тун-
нель в нужной направленности к опухоли и уда-
лить ее с минимальной травматизацией окру-
жающих костных структур. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛАКТОБІЦИЛ НА 
ІМУНОКОМПЕТЕНТНІ КЛІТИНИ КРОВІ ІМУНОДЕФІЦИТНИХ ЩУРІВ IN VIVO  

 

Одним із суттєвих механізмів імуномоде-
люючої дії медикаментозних засобів є здатність 
впливати на експресію поверхневих мембран 
імунокомпетентних клітин, які опосередкову-
ють їх функціональну активність.  

Метою роботи було порівняльне вивчення 
впливу різних препаратів лактобацил на вміст 
імунокомпетентних клітин крові дослідних щу-
рів, які експресують Fc рецептор до IgG (FcR+-
клітини), що опосередковує їх участь у широко-
му спектрі реакцій імунологічної реактивності, 
у щурів в умовах норми та імунодефіцитного 
стану, індукованого попереднім введенням цик-
лофасфану.  

Препарати лактобацил вітчизняного (LE 
та LВ3) та іноземного (йогурт фірми Rosell) по-
ходження, які за даними наших попередніх до-
сліджень in vitro мають імуномодулюючу акти-
вність, вводили дослідним щурам зондом per os 
в дозі 5·1010 мікробних тіл на 1 кг маси 9 разів 
протягом двох тижнів. Імунодефіцитний стан у 
дослідних тварин індукували одноразовим вну-
трішньоочеревним введенням циклофосфана із 
розрахунку 40 мг/ кг маси. Вплив препаратів на 
показники імунологічної реактивності у щурів з 
експериментальним імунодефіцитом співстав-
ляли з таким у здорових тварин. Контролем бу-
ли показники відносного вмісту FcR+- клітин 
крові інтактних щурів.  

Проведені дослідження показали, що у 
дослідних щурів з індукованим імунодефіцит-
ним станом відносна кількість клітин крові, які 
експресують Fc-рецептор до IgG, майже вдвічі 
зменшена порівняно з такою у інтактних тва-
рин контрольної групи. Застосування препара-
тів лактобацил на тлі індукованого імунодефі-
циту призвело до суттєвого збільшення кілько-
сті імунокомпетентних клітин крові щурів, то-
ді, як введення лактобацил нормальним твари-
нам не змінило показники імунореактивності, 
що вивчалися. Найбільш виражене збільшення 
відносної кількості FcR+- лімфоцитів було ви-
значено у периферичній крові щурів, які одер-
жували препарати LE та LB3, у яких вміст цих 
клітин збільшився відповідно на 49,4 % та 
43,0% порівняно з 26,6 % приросту таких клі-
тин у крові щурів, які одержували препарат 
фірми Rossel. 

Таким чином, проведені дослідження по-
казали, що препарати лактобацил не пливають 
суттєво на вміст імунореактивних клітин крові у 
нормальних щурів. В умовах імунодефіцитного 
стану усі досліджені препарати стимулюють у 
експериментальних щурів появу клітин крові, 
які експресують Fc-рецептор до IgG. Більш ви-
ражений ефект щодо цих показників у дослід-
них тварин проявляється при використанні віт-
чизняних препаратів LE та LB3. 

 
© М.Б.Самбур, Д.Д.Заболотна, О.Ф.Мельников, М.Д.Тимченко, 2010  
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А. САНДУЛ, Л. ГРОПА, Ч. АНДРОНАКИ, М. ТАНУРКОВА (КИШИНЁВ, МОЛДОВА) 

ЭТИОПАТОГЕННЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА  
И РЕВМАТИЗМА 

 

Связь между хроническим тонзиллитом 
стрептококковой этиологии и возникновением 
ревматизма известна во всём мире благодаря 
многочисленным открытиям в этой области. 

Вирулентными факторами стрептококка 
группы А являются: гилауроновая кислота; М-
протеины; липоевая кислота; протеиназа; пиро-
генные экзотоксины; В-дезоксирибонуклеаза; 
стрептокиназа. 

Патогенетическое значение вышеуказан-
ных факторов в развитии ревматизма неодно-
значно. Стрептокиназа, эритрогенный токсин, 
гилауроновая кислота, стрептолизин-О, облада-
ют высокой иммуногенностью и способствуют 
развитию выраженных аутоиммунных реакций, 
вплоть до клинико-морфологических проявле-
ний системного васкулита. 

Непрямым подтверждением значимости 
стрептококковой инфекции при ревматизме яв-
ляется обнаружение у большинства больных 
различных антистрептококовых антител (анти-
стрептолизин-О, антистрептогиалуронидаза, 
антидезоксирибонуклеаза и др.). 

Для инициирования ревматического про-
цесса обязательной локализацией стрептококка 
группы А является носоглотка и региональные 
лимфатические узлы. 

Для возникновения ревматизма действие 
стрептококка является недостаточным, для это-
го необходима индивидуальная гипперимунная 
реакция организма на антигены, продуцируемые 
данными микроорганизмами. 

У детей старше 4-5 лет при повторном 
контакте со стрептококковой инфекцией на 
уровне носоглотки возникают рецепторы для 
фиксации микроорганизмов. Этот феномен яв-
ляется фактором, который подтверждает на-
следственную предрасположенность к ревма-
тизму. 

 В качестве маркёров предрасположенно-
сти к ревматизму важную роль играет система 
гистосовместимости HLA. Гетерогенное рас-
пространение антител HLA у пациентов позво-
ляет прогнозировать различные формы и вариа-
ции эволюции ревматизма. Одним из ключевых 
элементов в возникновении данной патологии 
являются М-протеины, расположенные на по-
верхности бактериальной стенки. Примерно из 
80 идентифицированных серотипов, были рас-
познаны только несколько, которые провоциро-
вали ревматическую лихорадку. В любом слу-

чае, причина специфического дефекта в сероти-
пе остаётся неизвестной. 

 Возбудитель инфекции прикрепляется к 
клеткам слизистой оболочки носоглотки, в по-
следующем выделяются продукты распада. Они 
представляют собой детерминанты, которые 
взаимодействуют с различными тканями орга-
низма, в особенности с клапанами сердца и 
миокардом. Поздняя диагностика может при-
вести к серьезным последствиям, а острая рев-
матическая лихорадка требует немедленного 
антибактериального и противовоспалительного 
лечения. В Европе существует общее соглаше-
ние о лечении всех случаев фарингита и тонзил-
лита антибиотиками, без обязательной иденти-
фикации возбудителя.  

То, что индивидуальные факторы каждого 
организма могут играть важную роль в патоге-
незе хронического тонзиллита и ревматической 
лихорадки известно на протяжении длительного 
периода времени. Открытие специфических 
HLA факторов при некоторых аутоиммунных 
заболеваниях привело к интенсивному поиску 
соответствующих антигенов при ревматической 
лихорадке. Ayoub был одним из первых, кто 
продемонстрировал высокую частоту антигена 
HLA-DR4 у людей белых расс и HLA-DR2 – у 
темнокожих. К примеру, DRA и DRw6 у афри-
канцев, DR7 и DRw53 – у жителей Бразилии, 
DQw2 в Индии, HLA-B21 и HLA-Cw4 – в Рос-
сии. 

Начиная с 1900 года, различные авторы 
указывали на роль как стрептококка, так и на 
пролиферативный и негнойный характер ревма-
тизма. Эпидемиологические исследования, про-
веденные в 1930 году в Великобритании и США 
продемонстрировали взаимодействие между 
стрептококковым тонзиллитом и ревматической 
лихорадкой. Применение антибиотиков и по-
пытки использования пенициллина в лечении 
тонзиллита стрептококковой этиологии проде-
монстрировали, что в данном случае лечение 
носит предупреждающий характер в возникно-
вении ревматической лихорадки. 

Тонзиллит, вызванный стрептококком 
группы А, является необходимым условием для 
запуска аутоиммунного процесса. У пациентов с 
ревматической лихорадкой, ревматологические 
дефекты прикрепляются к клеткам слизистой 
оболочки глотки. Этот процесс прикрепления, в 
большинстве случаев, ассоциирован с дефекта-
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ми, которые содержат большое количество М-
протеинов, основным фактором является липое-
вая кислота, которая является составной частью 
М-протеина и локализуется в клеточной стенке. 
Она связывается с фибронектином клеток сли-
зистой глотки. Даже если этот процесс присое-
динения является существенным и различен у 
здоровых лиц и у лиц с ревматической лихорад-
кой, его роль в патогенезе ещё до конца не изу-
чена. Продукты распада стрептококов распро-
страняются по организму. Точные механизмы 
их взаимодействия со всеми органами до конца 
не изучены. М-протеины стрептококковых серо-
типов ассоциированных с острой ревматической 
лихорадкой, объединяет один эпитоп с тканями 
сердца, включая миозин и белки сарколеммы. 
Это следует из перекрёстных реакций и воспа-
лительного ответа, который приводит к дест-
рукции клапанов сердца. 

Имеют место клеточные и гуморальные 
иммунные реакции. Гуморальная фаза домини-
рует в острый период ревматической лихорадки, 
в то время когда клеточная фаза проявляется во 
время острого периода и оставляет следы в хро-
нической фазе. Гуморальный ответ на различ-
ные компоненты клеточной стенки стрептокок-
ков отмечается во время первых недель, затем в 

течение нескольких месяцев достигает нормы. 
Во время острого периода все три слоя вовлече-
ны в аутоиммунный воспалительный процесс, в 
результате возникает панкардит.  

Клеточный ответ наблюдается в началь-
ной фазе, проявляется в форме узелков Ashoff, 
локализующихся в толще миокарда. Детальный 
анализ устанавливает наличие воспалительных 
клеток: макрофагов, мононуклеарных клеток, 
фибробластов в ткани клапанов. Т-клетки при-
сутствуют начиная с острого состояния миокар-
дита: доминируют клетки CD4 и увеличивается 
соотношение CD4/CD8. Наличие антитела HLA-
DR на фибробластах указывает на то, что он 
является антигеном для лимфоцитов CD4, таким 
образом вызывая воспалительный ответ на кла-
панах сердца. Клоны CD4 клеток вступают в 
перекрёстную реакцию с фрагментами протеина 
М, преимущественно в клапанном аппарате 
сердца. Клеточный ответ, который проявляется 
однажды в острой фазе, имеет длительные по-
следствия, представленные в форме поражения 
клапанов, в особенности на уровне митрального 
клапана. Это может явиться причиной митраль-
ного стеноза. Даже если воздействует аутоим-
мунитет, в патогенезе ревматизма не доказана 
роль всех выше указанных факторов. 

 
© А. Сандул, Л. Гропа, Ч. Андронаки, М. Тануркова, 2010  
 
 
 
 
 
 

Р.А. СВЄТЛЄЙШИЙ (ЧЕРНІГІВ, УКРАЇНА) 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ КІСТ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ 
 

Кісти верхньощелепних пазух (ВЩП) є 
досить поширеним захворюванням (М.И. Кады-
мова, 1972; А.С. Лопатин, В.С. Нефедов, 2000). 
Загальноприйнято виділяти три види кіст навко-
лоносових пазух: справжні (ретенційні), неспра-
вжні (лімфангіектатичні) і одонтогенні (М.И. 
Кадымова, 1972). 

Кісти ВЩП часто бувають випадковою 
рентгенологічною знахідкою і клінічно ніяк себе 
не проявляють. Клінічними проявами кіст мо-
жуть бути: головний біль, утруднення носового 
дихання, почуття важкості в ділянці проекції 
ВЩП. Разом з тим розміри кісти не завжди ко-
релюють з виразністю клінічної симптоматики.  

Основним видом лікування осіб при на-
явності у них кісти ВЩП – хірургічне. При цьо-
му все частіше застосовуються ендоскопічні 
методи втручання. Для видалення кіст ВЩП 

використовуються два ендоскопічні доступи: 
через середній носовий хід або через передню 
стінку шляхом пункції пазухи троакаром.  

Протягом 2007-2009 рр.. в ЛОР відділенні 
обласної лікарні на лікуванні з приводу кіст 
ВЩП знаходилось 112 хворих віком від 14 до 67 
років (чоловіки – 50, жінки – 62). Діагноз вста-
новлювався на основі даних рентгенографії 
ППН та комп‘ютерної томографії ППН. В пра-
вій ВЩП кісти виявлені у 68 пацієнтів (60,7%), 
в лівій – у 44 (39,3%). У 7 пацієнтів процес мав 
двобічний характер, у 13 – мала місце наявність 
антрохоанального поліпа.  

Видалення кіст ВЩП проводилось із за-
стосуванням ринологічного ендоскопічного 
комплексу „Азимут” (Росія). Для проникнення у 
ВЩП застосовувався підхід через її передню 
стінку за допомогою троакара. Використовува-
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лись ригідні ендоскопи 0º, 30º, 70º діаметром 4 
та 2,7 мм. Оперативні втручання проводились 
під місцевою інфільтраційною анестезією. 

У 7 пацієнтів (6,2%) була проведена дво-
бічна мікрогайморотомія, у 13 – одночасне ви-
далення кісти і антрохоанального поліпа. 

Здебільш післяопераційний період проті-
кав без особливостей, тому антибіотикотерапія 
не проводилась. Всі хворі виписані з одужан-

ням. Рецидив кіст верхньощелепних пазух ми не 
спостерігали. 

Таким чином, використання сучасної ен-
доскопічної техніки є надійним і досить ощад-
ливим методом лікування хворих з кістами 
ВЩП. Доступ через передню стінку ВЩП тех-
нічно досить простий, забезпечує доступність 
для санації всіх відділів ВЩП. 

 
© Р.А. Свєтлєйший, 2010 
 
 
 
 
 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, П.В. АНДРЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИФИКАЦИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 
 

Воспалительная патология лимфаденоид-
ного глоточного кольца Пирогова Вальдейера 
является полем широкой и напряженной дис-
куссии как оториноларингологов, так и специа-
листов смежных дисциплин. Напряженность 
спора обусловлена недостаточной удовлетво-
ренностью оториноларингологов несоответст-
вием современных возможностей лабораторной 
диагностики, устаревшими «классическими» 
симптомами хронического процесса в принятой 
классификации тонзиллитов, размытостью или 
подчас отсутствием критериев для постановки 
диагноза и соответственно определения тактики 
дальнейшего лечения. 

В настоящее время диагноз хронического 
тонзиллита устанавливается на основании нали-
чия сведений о перенесенных ангина, наличии 
фарингоскопических признаков, наличии мета-
тонзиллярных осложнений и данных иммуноло-
гического анализа слюны.  

Мы провели анализ показателей секре-
торной формы IgA в слюне более чем 200 боль-
ных с предполагаемым хроническим тонзилли-
том и более 100 больных после банальной анги-
ны. Исследования проводились дважды, после 
неспецифической стимуляции небных минда-
лин, и/или через 2 недели после окончания ан-
гины. Проводился анализ и классических сим-
птомов хронического тонзиллита. 

Полученные нами результаты говорят не 
только о полной несостоятельности существую-
щих классификаций хронического тонзиллита, но 
и о слабой корреляции между местными фарин-
госкопическими признаками хронического тон-
зиллита и иммунотворной функцией миндалин. 

Помимо этого, местные изменения в тонзилляр-
ной ткани встречаются у лиц, не имеющих в 
анамнезе перенесенных ангин. Также перенесен-
ные эпизоды ангины не всегда приводят к сни-
жению иммунологической реактивности минда-
лин, а в ряде случаев усиливают ее.  

Полученные данные свидетельствую в 
пользу предположения и том, что перенесенная 
ангина (острый тонзиллит) не является априори 
основой для хронизации процесса. Возникает 
гипотеза о «бесследном» течении острого тон-
зиллита. Однако какие маркеры (биохимиче-
ские, иммунологические, гистологические) мо-
гут служить критериями абортивного течения 
острого тонзиллита? Что является показателем 
продолжающегося воспалительного процесса в 
ткани миндалин? Поиск механизмов приводя-
щих к переходу воспаления в персистирующую 
форму упирается в разобщения между данными 
об иммунологическом дефекте и процессе по-
вреждения соединительной ткани. Само по себе 
повреждение соединительной ткани достаточно 
сложный процесс, связанный с особенностями 
ее структуры и функции. Существует достаточ-
но большое количество маркеров ее поврежде-
ния (уровень аутоантител, определенных фер-
ментов, цитокинов).  

По нашему мнению значение связи этих 
маркеров как состояния соединительной ткани и 
состояния небных миндалин является опреде-
ляющим в проблеме тонзиллярной патологии, 
поскольку даст ответы на большинство постав-
ленных вопросов. Выяснение вышеуказанных 
аспектов и составляет программу дальнейшего 
исследования. 

 
© К.Г. Селезнев, П.В. Андреев, 2010  
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, П.В. АНДРЕЕВ, С.Н. СЕРДЮК (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ЛЕЧЕНИЕ СФЕНОИДИТОВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Внедрение в современную врачебную 
практику таких методов исследования как маг-
нитно-резонансная и аксиальная (спиральная) 
томография позволило по-новому взглянуть на 
проблему воспаления основной пазухи в дет-
ском возрасте. Возросло количество выявляе-
мой патологии, и как следствие возникла необ-
ходимость в разработке тактики лечения детей 
со сфеноидитами. 

За период 2005-2009 год в ЛОР-клиниках 
ДОКТМО и областной детской клинической 
больницы г.Донецка пролечено 12 пациентов со 
сфеноидитами. Возраст детей составлял от 8 лет 
до 14 лет. Сроки заболевания составляли пре-
имущественно (в 11 случаях) от 3 месяцев до 
года. Такое длительное течение обусловлено 
невыраженной клинической симптоматикой у 
больных. 9 из 12 пациентов направлены на кон-
сультацию к оториноларингологу после курса 
лечения у невропатолога и проведения КТ или 
МРТ исследования головы. 1 пациенту была 
выполнена двусторонняя эндоскопическая сфе-

ноидотомия в ургентном порядке в связи с раз-
витием вторичного риногенного менингоэнце-
фалита. Всем остальным пациентам первона-
чально назначалась консервативная терапия, 
включающая в себя антибиотикотерапию, про-
тивоотечную, муколитическую терапию, про-
мывание околоносовых пазух по Проетцу. По-
ложительный эффект достигнут в 6 случаях, что 
подтверждено последующими исследованиями. 
У 5 пациентов, в связи с сохраняющейся невро-
логической симптоматикой, была проведена 
эндоскопическая сфеноидотомия. В 4 случаях 
соустье было закрыто из-за воспалительного 
отека либо полипозной тканью, а в пазухе обна-
ружено слизисто-гнойное отделяемое. У 1 паци-
ента выявлено мукоцеле основной пазухи. 

Патология основной пазухи в детском 
возрасте требует более пристального внимания 
со стороны как оториноларингологов, так и нев-
ропатологов, поскольку несвоевременное выяв-
ление данной патологии может приводить к раз-
витию грозных осложнений. 

 
© К.Г. Селезнев, П.В. Андреев, С.Н. Сердюк, 2010  
 
 
 
 
 

К.Г. СЕЛЕЗНЁВ, В.В. АНДРЮЩЕНКО, Е.Я. КУЗЬМЕНКО, Э.М. ДОЛЖЕНКО,  
Д.Е. КУЗЬМЕНКО (ДОНЕЦК , УКРАИНА) 

ГИГАНСКАЯ БОКОВАЯ КИСТА 
  

Источником боковых кист шеи являются 
остатки 2-3-й жаберной дуг, которые не под-
верглись эволюции в процессе развития орга-
низма. В месте с тем Wild и соавторы (1987) 
придерживаются теории боковых кист шеи 
вследствие нарушения обратного развития ти-
мофарингеального протока, нарушения эмбрио-
нального развития шейных лимфатических уз-
лов. Данная патология встречается не только в 
детском возрасте, но и в пожилом возрасте 
(описано В.В. Кизим и соавт. – ЖУНГБ, 2003). 
Приводим собственное наблюдение. Больной 
Пащенко Ф.В., 1974 г.р., поступил в ЛОР отде-
лении с 18.11.09. с жалобами на гнусавость го-
лоса, периодическое затруднение дыхания, дис-
комфорт в горле, затруднение глотания и нали-
чие опухолевидного образования больших раз-
меров на шее слева. Считает себя больным в 
течение более 10 лет, когда впервые заметил 

небольшое образование на шее слева. Не лечил-
ся. Образование с годами постепенно увеличи-
валось. Опухолевидное образование резко уве-
личилось за последние 2 года. В течение по-
следних двух месяцев образование увеличилось 
до огромных размеров, в связи с чем больной 
был госпитализирован в ЛОР-клинику для опе-
ративного лечения.  

При внешнем осмотре на шее слева 
больших размеров, практически от сосцевидно-
го отростка и до ключицы, овальное, гладкое, 
безболезненное образование, эластичной конси-
стенции до 12-8-6 см, кожа над ним не измене-
на, ближе к средней линии подкожно пальпиру-
ется пульсирующая сонная артерия.  

Ларингоскопия: слизистая розовая, 
г/складки розовые, подвижны, просвет широкий, 
левая боковая стенка гортаноглотки резко выпя-
чивает, слизистая над выпячивание гладкая. 
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МРТ шеи от 19.11.09.-новообразование 
боковой поверхности шеи. Вовлечение в про-
цесс сонных артерий не выявлено. Отсутствие 
визуализации яремной вены обусловлено сни-
жением кровотока. 

24.11.09 произведена операция - удаление 
боковой кисты шеи. Хирург (профессор Селез-
нёв К.Г.) Во время операции обнаружено, что 
образование интимно связано с сонной артерией 
и резко сдавливало яремную вену, отодвигая 
последнюю резко кзади. Яремная вена расшире-
на, извитая, кровоток в ней до удаления кисты 
не пальпировался. Тяж кисты тянулся к позво-
ночнику, последний взят на зажим, прошит, 
киста отсечена. Ложе ушито Z-образным швом. 
Рана дренирована. Размеры кисты- 12см-8см-6 
см. Вес- 96 гр.  

П\о период без особенностей. Рана зажила 
первичным натяжением. Дренаж удалён на 3 
сутки. Швы сняты на 7 сутки. 

В п/о периоде получал: аксетин 1,5 в/в-5 
дней, кеталонг в/м 3 суток, транексам в/в 3 су-
ток, ежедневно перевязки.  

ПГИ № 61195-202 от 02.12.09.- резко отёч-
ная фиброзная ткань, эктазия лимфатических 
капилляров, в одном из полей зрения плоскоэпи-
телиальная выстилка, что позволяет думать о 
боковой кисте с вторичными изменениями. 

 Вышеописанный случай интересен для 
отоларингологов и челюстно-лицевых хирургов 
тем, что во время операции обнаружена киста, 
интимно связанная с сонной артерией на боль-
шом протяжении, чего не выявлено было на 
МРТ шеи в дооперационном периоде. 

 
© К.Г. Селезнёв, В.В. Андрющенко, Е.Я. Кузьменко, Э.М. Долженко, Д.Е. Кузьменко, 2010  
 
 
 
 
 
 

К.Г. СЕЛЕЗНЁВ, Д.М. БАЙРАК (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ, 
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ РОНХОПАТИЕЙ 

 

Современная медицина характеризуется 
внедрением методов медицинской психологии в 
клинику соматических заболеваний. Этот про-
цесс во многом обусловлен развитием реабили-
тационного направления, одним из самых важ-
ных принципов которого является личностный 
подход. Поэтому особенности личности больно-
го, его позиция по отношению к своему заболе-
ванию и лечению являются существенными 
факторами успешности реабилитации. 

В связи с этим нами было проведено пси-
хологическое исследование методами клиниче-
ской беседы, исследования отношения к болез-
ни (см. табл.) и самооценки Дембо-Рубинштейн 
126-ти пациентов, страдающих хронической 
ронхопатией, вызванной различными этиологи-
ческими факторами. Обследование больных 
осуществлялось на этапе диагностики, а также в 
отдаленном периоде (от 2-х месяцев до полуто-
ра лет после лечения).  

Выявлено, что среди всей группы наибо-
лее часто встречается анозогнозический тип 
реагирования (22,22%): отражает отрицание бо-
лезни с отчетливыми тенденциями рассматри-
вать симптомы болезни как проявления «не-
серьезного» заболевания и, как следствие, не-
редко провоцирующими отказ от обследования 

и лечения.  
Следующая подгруппа часто встречаю-

щихся типов представлена смешанным (меж-
блоковым) (17,46%), включающим в себя объе-
динение: сенситивного с эргопатическим 
(8,73%), сенситивного с тревожным (6,35%), 
сенситивного с анозогнозическим (1,59%) и 
эгоцентрического с анозогнозическим (0,79%) 
типов. Доминирует в подгруппе (50,0%) эргопа-
тический-сенситивный тип. 

Следующий по частоте встречаемости 
«чистый» тип – эргопатический (16,67%), ха-
рактеризующийся «уходом от болезни в рабо-
ту». Отношение к обследованию и лечению у 
больных обусловлено, прежде всего, стремлени-
ем, несмотря на заболевание, продолжать рабо-
ту и во что бы то ни стало сохранить свой про-
фессиональный статус. 

Гармоничный тип выявлен лишь в 11,91% 
случаев. Более редкими в данной выборке явля-
ются такие типы реагирования как сенситивный 
(4,76%), тревожный и ипохондрический (по 
0,79%).  

В «чистом» виде не выявлены неврасте-
нический, меланхолический, апатический, эго-
центрический, дисфорический и паранойяльный 
типы, вошедшие в состав диффузного (11,91%).  
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Блоки Тип внутренней картины болезни Абс. % 
1. Гармоничный 15 11,91
2. Эргопатический 21 16,67
3. Анозогнозический 28 22,22I 

4. Смешанный внутриблоковый 14 11,11
5. Тревожный 1 0,79 
6. Ипохондрический 1 0,79 II 
7. Смешанный внутриблоковый 3 2,38 
8. Сенситивный 6 4,76 III 
9. Смешанный внутриблоковый - 0 

I-III 10. Смешанный межблоковый 22 17,46
I-III 11. Диффузный 15 11,91

 Всего 126 100,0
 
Прежде всего, необходимо обратить вни-

мание на доминирование в исследуемой группе 
т.н. первого блока – наиболее адаптивных типов 
отношения к болезни. Этот факт связан с малой 
выраженностью клинических проявлений, от-
сутствием грубых последствий возможного опе-
ративного вмешательства (отсутствие значи-
тельных косметических дефектов, сохранность 
голоса и др.), а также наличием психологиче-
ских механизмов защиты в виде анозогнозии. В 
целом, величина первого блока достигает 61,9%, 
что отражает благоприятность психологическо-
го анамнеза в случае оперативного вмешатель-
ства. Однако, высокой является частота случаев 

относительно неблагоприятных типов реагиро-
вания на болезнь: смешанного межблокового – 
17,46% и диффузного – 11,91%.  

Заслуживает особого внимания и сле-
дующий факт: из 109 больных, прошедших по-
вторное исследование, у 19 (17,43%) зафиксиро-
вано несоответствие объективных и субъектив-
ных данных, что нельзя игнорировать при фор-
мировании окончательных выводов. Важным 
считаем наблюдение корреляции преимущест-
венно объективного оценивания результатов 
лечения мужчинами (в среднем на 8,8%) и субъ-
ективного женщинами (в среднем на 12,3%), что 
обнаруживает наглядное несоответствие ука-
занных параметров при учете результативности, 
в общем, в 21,1% по группам.  

Полученные данные позволяют лечащему 
врачу в более полном объеме прогнозировать 
исход медицинской реабилитации, планируя 
схему лечебно-диагностических мероприятий в 
соответствии с возможностями пациента.  

При условии такого подхода, любое ле-
чебно-диагностическое мероприятие будет реа-
билитационным, так как будет направленно на 
получение максимально высоких результатов 
реабилитации, на достижение пациентом высо-
кого уровня качества жизни. 

 
© К.Г. Селезнёв, Д.М. Байрак, 2010 
 
 
 
 
 
 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, И.Е. БЕРЕСТ (ДОНЕЦК, ЛУГАНСК; УКРАИНА) 

РОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ МУКОЦИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА 

 

В настоящее время существует несколько 
теорий патогенеза вазомоторного ринит -ве (1 ׃
гетативного дисбаланса с гиперреактивностью 
нейрососудистой системы слизистой оболочки 
носа под воздействием раздражающих факторов 
(Гаджимирзаев Г.А., 1994); 2) патологии щито-
видной железы с развитием специфического 
микседемного отека слизистой (Линьков В.И. и 
соавт., 1998); 3) снижения функциональной ак-
тивности реснитчатых клеток за счёт изменений 
реологических свойств носового секрета (Ри-
хельманн Г., 1994) и нарушения Са-Мg-АТФаза-
обусловленного энергетического обеспечения 
движения ресничек (Пажинский Л.В., 2000). 

Под нашим наблюдением находилось бо-
лее 300 больных вазомоторным ринитом в воз-
расте от 15 до 58 лет. Пациенты были распреде-

лены на три клинические группы в зависимости 
от выбранного метода лечения: I – курс внутри-
носовых инъекций дексаметазона; II – орошения 
полости носа изотоническим раствором морской 
соли; III – орошения полости носа физиологиче-
ским раствором (0,9% NaCl).  

Оценивая эффективность лечения в груп-
пах, выявлен высокий процент (89%) «хоро-
ших» и «удовлетворительных» результатов во 
второй клинической группе, а наименее выра-
женный эффект в третьей – 18 %. Полученный 
эффект объясним с точки зрения последней тео-
рии: изотонический раствор морской соли, из-
меняя реологические свойства носового секрета, 
обеспечивая клетки мерцательного эпителия 
ионами магния, нормализует деятельность му-
коцилиарной системы. 
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Таким образом, мы склонны считать ос-
новополагающей в патогенезе вазомоторного 
ринита теорию восстановления функциональной 

активности реснитчатых клеток мерцательного 
эпителия полости носа. 

 
© К.Г. Селезнев, И.Е. Берест, 2010  
 
 
 
 
 
 

К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, С.А. ДОЛЖЕНКО, С.Н. СЕРДЮК, О.В. МАЛЕЕВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДИСФОНИЙ 

 

Реабилитация больных с нарушениями 
голоса входящих в группу лиц голосовой про-
фессии, является актуальной и трудной задачей 
в работе фониатров.  

Нами обследовано 233 больных с функ-
циональной дисфонией. Все они являлись лица-
ми голосовой профессии. Среди них - 169 чел. 
преподаватели школ, ВУЗов, 16 чел. драматиче-
ские актеры, 48 чел вокалисты. Возраст от 18 до 
58 лет. Гипотонусная дисфония была диагно-
стирована в 218 случаях, гипертонусная в 4, фо-
настения в 11. Больные жаловались на быструю 
утомляемость голоса, охриплость, уменьшение 
звучности голоса, ощущение слизи на голосо-
вых складках. Схема обследования пациентов 
включала тщательный сбор анамнеза, отоларин-
гологический и фониатрический осмотры, оцен-
ку голоса. Данное исследование позволяло оп-
ределять такие параметры голосового аппарата 
как степень смыкания, регулярность колебания 
голосовых складок. 

Лечение функциональных дисфоний было 
комплексным. По возможности устранялись при-
чины, вызвавшие заболевания. Проводилось ме-
дикаментозное лечение и фонопедические заня-
тия. Всем больным проводилась электростиму-
ляция мышц гортани аппаратом «Стимул 1»  

Электростимуляция – метод лечебного 
воздействия импульсными токами в целях укре-
пления и восстановления работоспособности 
мышц и нервов. Лечебное действие обусловлено 
тем, что подаваемые на ткани серии импульсов 
чередуются с периодами покоя. Помимо возни-
кающего двигательного возбуждения и сокра-

щения, импульсные токи усиливают крово- и 
лимфообращения, стимулируют обменно-
трофические процессы. Дозирование процедур 
электростимуляции осуществлялось индивиду-
ально по силе раздражающего тока. У пациен-
тов во время процедуры наступали интенсив-
ные, видимые, но безболезненные сокращения 
мышц. Длительность посылок радиоимпульсов 
и период повторения 2,5 -2,5 – посылка 2, 56 с 
периодом 5,12. 

Степень нормализации голосовой функ-
ции оценивались по следующим параметрам: 
увеличение длительности фонационного дыха-
ния, интенсивности голоса, отсутствие добавоч-
ных призвуков, расширения диапазона звуча-
ния, улучшения адаптации к голосовым нагруз-
кам. Кроме того учитывались субъективные 
ощущения пациентов. Результаты восстановле-
ния голоса оценивались по 3х балльной шкале 
по методике Иванченко Г.Ф., Орловой О.С.  

В результате лечения больных с функ-
циональными нарушениями голоса были полу-
чены следующие результаты: нормальный голос 
(1 балл) был получен у 83% пациентов, 2 балла 
улучшение голоса – 14, 3 балла (без эффекта) у 
3%. 

Таким образом, комплексное лечение 
больных гипотонусной дисфонией, дополненное 
электростимуляцией мышц гортани аппаратом 
«Стимул 1» является эффективным. Процедура 
безопасна, не выявлено побочных эффектов и 
нежелательных явлений. На фоне проведения 
электростимуляции мышц гортани, заметно 
снижаются сроки восстановления речи. 

 
© К.Г. Селезнев, С.А. Долженко, С.Н. Сердюк, О.В. Малев, 2010  
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, А.М. КАРДАШ, С.Н. СЕРДЮК, К.А. КАРДАШ, П.В. АНДРЕЕВ,  
С.А. ДОЛЖЕНКО (ДОНЕЦК) 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ЛОБНОЙ ОБЛАСТИ 
 

Среди черепно-мозговых травм лобно-
лицевые составляют особую группу. Особен-
ность этих травм обусловлена прежде всего со-
путствующим переломом основания передней 
черепной ямки, а также повреждениями лица, в 
особенности носа и околоносовых пазух. Пере-
ломы основания передней черепной ямки, со-
стоящего из тонких костных пластинок, обра-
зующих свод околоносовых пазух и глазниц, 
часто сопровождаются разрывом твердой моз-
говой оболочки. Таким образом, появляется па-
тологическое сообщение полости черепа и го-
ловного мозга с околоносовыми пазухами. Бла-
годаря такому сообщению эти повреждения яв-
ляются по существу открытыми травмами чере-
па независимо от того, сопровождались ли они 
открытым или закрытым переломом черепа.  

Травмы с сопутствующим переломом ос-
нования передней черепной ямки касаются 
обычно тех областей черепа, которые находятся 
в диапазоне компетенции специалистов по 
крайней мере двух дисциплин, а именно нейро-
хирургии и оториноларингологии. Лечение, 
проводимое специалистом одного профиля, не-
достаточно, так как делает невозможным широ-
кое изучение патологии и анализ радикальных 
методов лечения обсуждаемых травм. Трудно-
сти эти особенно возрастают в тех случаях, ко-
гда необходимо одновременно оперировать как 
внутри черепной коробки, так и в полости носа 
и околоносовых пазухах. 

Преобладает мнение, что наиболее пра-
вильным методом оперативного вмешательства 
при разрывах твердой мозговой оболочки в об-
ласти основания передней черепной ямки явля-
ется обнажение основания черепа посредством 
двусторонней лобной краниотомии. Последняя 
обеспечивает наиболее удобный доступ ко все-
му основанию передней черепной ямки и делает 
возможным зашивание всех разрывов, даже в 
области свода основной пазухи. 

В противоположность этому у многих 
больных при открытых переломах с множест-
венными отломками, охватывающими лобную 
кость и лобные пазухи, можно создать доста-
точный доступ ко всему основанию передней 
черепной ямки путем удаления отломков и со-
ответствующего расширения костного дефекта. 

Если рана находится в средней части лобной 
области, вблизи средней линии, доступ к осно-
ванию черепа по обеим сторонам становится 
возможен. В таких случаях вместо краниотомии 
производится краниэктомия. Обладая опреде-
ленным хирургическим опытом, этим методом 
можно обработать разрывы твердой мозговой 
оболочки даже в области свода основной пазу-
хи. Костный дефект, конечно, в этих случаях 
обычно большой, но зато тщательное удаление 
остатков слизистой оболочки из лобной пазухи 
создает благоприятные условия для последую-
щего пластического закрытия дефекта тантало-
вой пластинкой и восстановления правильной 
формы лба. 

Во многих нейрохирургических клиниках 
при открытых переломах лобных пазух с по-
вреждением ее церебральной стенки произво-
дится ревизия пазухи и удаление костных от-
ломков с дальнейшим ее пломбированием про-
такрилом с целью отграничения твердой мозго-
вой оболочки от полости носа. 

В ЛОР и нейрохирургической клинике 
ДонНМУ за период 2009-2010 годы, находились 
на лечении 7 пациентов, которым ранее была 
произведена пломбировка лобных пазух протак-
рилом. Во всех случаях произошло инфициро-
вание пазухи, так как пластический материал 
играл роль инородного тела в пазухе, и прово-
цировал развитие воспалительного процесса. 
Отоларингологами совместно с нейрохирургами 
всем наблюдаемым больным была выполнена 
операция с удалением протакрила из пазухи и 
закрытием костного дефекта церебральной 
стенки Тахокомбом. Переднюю стенку модели-
ровали титановой пластиной. В результате ле-
чения воспалительные явления были купирова-
ны. За время наблюдения в послеоперационном 
периоде признаков рецидива не было. 

Учитывая наши наблюдения, можно сде-
лать выводы, что применять протакрил для 
пломбировки околоносовых пазух нельзя. Луч-
шим материалом, по нашему мнению, для за-
крытия дефекта церебральной стенки, можно 
считать Тахокомб. Все операции, при сочетан-
ных травмах черепа необходимо выполнять со-
вместно двум специалистам – нейрохирургам и 
отоларингологам. 

 
© К.Г. Селезнев, А.М. Кардаш, С.Н. Сердюк, К.А. Кардаш, П.В. Андреев, С.А. Довженко, 2010  
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, С.К. ШАШКИН, П.В. АНДРЕЕВ, Т.С. БУХАРОВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОСТИМУЛЛИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ 
 

Проблема хронического тонзиллита и его 
адекватного лечения достаточно стара, однако 
не теряет своей актуальности и на современном 
этапе развития медицинской науки. Обобщая 
существующие аспекты проблемы тонзиллита 
можно говорить о состоянии динамического 
равновесия между самим заболеванием и мето-
дологией его лечения. С течением времени по-
являются все новые препараты и технологии 
диагностики и лечения, которые казалось бы 
должны окончательно решить вопрос излечения 
хронического тонзиллита. Однако, с другой сто-
роны изменяется и характер течения патологи-
ческого процесса на который влияют как эндо-
генные так и экзогенные факторы. Как и в дру-
гих областях науки развитие движется по спи-
рали и на смену одним методам приходят дру-
гие, казалось бы, давно известные, но в опреде-
ленном смысле измененные, модифицирован-
ные. 

Не останавливаясь подробно на этиопато-
генезе хронического тонзиллита, что не входит 
в цель данного исследования, постараемся осве-
тить наш подход к использованию в комплекс-
ном лечении хронического тонзиллита у детей 
таких физиотерапевтических методов как лазе-
ротерапия и микроволновая резонансная (МР) 
терапия. 

Вышеперечисленные методы использу-
ются нами в только в комплексном лечении на-
ряду с хорошо себя зарекомендовавшими клас-
сическими: промыванием лакун, смазыванием и 
массажем миндалин и слизистой глотки различ-
ными антисептиками, медикаментозным лече-
нием, электро- и фонофорезом и т.д.. 

 Лазеротерапия производится с помощью 
инфракрасного лазера частотой 80 Гц гаппарата 

«Узор» на зональную проекцию миндалин и на 
точку IG17 с экспозицией 256 с. МР терапия 
осуществляются при помощи аппарата микро-
волновой резонансной терапии «Порог -3» с 
экспозицией по 5 минут на каждую из точек – 
P11, GI4, IG17. 

Нами было проанализировано 103 паци-
ента в возрасте от 7 до 14 лет, получавших ле-
чение по поводу хронического тонзиллита. Па-
циенты были разделены на контрольную (51 
ребенок) и группу наблюдения (52 человека). В 
контрольной группе пациенты получали весь 
спектр консервативной терапии (в том числе и 
интратонзиллярное введение тимогена). В груп-
пе наблюдения вместо интратонзиллярного вве-
дения иммуностимулятора использовали курс 
лазеро- и МР-терапии. 

При анализе полученных результатов от-
мечено что иммуностимулирующий эффект в 
обеих группах практически не отличался. В 
контрольной группе увеличение уровня JgA в 
слюне более чем в 1,3 раза наблюдалось у 47 
(92,1%) пациентов, а в группе наблюдения у 46 
пациентов (88,4%). Процент стойкой ремиссии 
(более 5-6 месяцев) составлял 75,6% в кон-
трольной группе и 76,1% в группе наблюдения. 

Таким образом, образом иммуностимули-
рующий эффект физиотерапевтических методов 
сравним с использованием интратонзиллярного 
введения иммуностимуляторов. Учитывая раз-
витие возможных отрицательных эмоциональ-
ных реакций у детей на инъекционный методы 
терапии, можно рекомендовать широкое вне-
дрение данных типов физиотерапии как метода 
неспецифической иммуностимуляции, особенно 
у эмоционально-лабильных и детей раннего 
возраста. 

 
© К.Г. Селезнев, С.К. Шашкин, П.В. Андреев, Т.С. Бухарова, 2010  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ФАРИНГІТУ ТА КЛІТИННОГО СКЛАДУ 
РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ У ДІТЕЙ ПІСЛЯ ЗАГОСТРЕНЬ ЗАПАЛЬНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 
 

Методами клінічної отоларингології, але-
ргології и цитології було обстежено 45 дітей у 

віці від 3 до 14 років із наявністю фарингіту, 
якій виникав після гострих запалень глоткового 
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мигдалика, загострення хронічного тонзиліту, 
або після сезонних ГРВІ . Середній термін про-
тікання запального процесу в слизовій оболонці 
глотці тривав 7,4 дні. При фарингіті, що виник 
після запалення глоткового мигдалика, трива-
лість була менш ніж середня, а найдовше запа-
лення слизової глотки було після ГРВІ. При фа-
рингіті після ГРВІ або гострого фарингіту пере-
важала гранульозна форма фарингіту, після за-
гострення хронічного тонзиліту – бокова гіпер-
трофічна. Серед обстежених дітей 15 пацієнтів 
(33%) скаржилися на різні прояви алергії, пере-
важно на харчові продукти. 

Дослідження ротоглоткового секрету ме-
тодами цитохімії було проведено у всіх обсте-

жених та у 9 практично здорових дітей того ж 
віку, згідно рекомендацій Д.І. Заболотного та 
співавт. (2009), та встановлено, що при всіх еті-
ологічних варіантах фарингіту кількість нейт-
рофільних лейкоцитів біла в 2-3 рази вище, ніж 
у контролі, тоді як відносна кількість епітеліа-
льних клітин була майже однаковою в групах. 
Кількість лімфоцитів була збільшена у три рази 
(до 9%) у пацієнтів із фарингітом при наявності 
скарг на алергічні реакції. При детальному ана-
лізі числа епітеліальних клітин звертає на себе 
увагу значна більшість (в 4 рази) числа клітин 
плоско клітинного епітелію, особливо його по-
верхневих форм у хворих с фарингітом після 
ГРВІ. 

 
© В.П. Семенюк, Л.В. Петрешин, Л.М. Непран, Е.І. Рабій, 2010  
 
 
 
 
 
О.Б. СЕМЧУК, В.І. ПОПОВИЧ, Б.Г. СЕМЧУК, Д.Т. ОРІЩАК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, УКРАЇНА) 

ДИНАМІКА ЗМІНИ СПЕКТРОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОЛОСУ ХВОРИХ  
НА ГОСТРИЙ ЛАРИНГІТ В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ 

 

Гострий ларингіт є одним з найбільш по-
ширених захворювань голосового апарату, тому 
важливе значення має не тільки його детальна 
діагностика й адекватне лікування, а і спостере-
ження за перебігом захворювання та недопу-
щення хронізації процесу. Особливо доцільним 
при цьому є спостереження за функцією голосо-
вого апарату за допомогою сучасних неінвазив-
них методів, одним з яких є комп’ютерний спе-
ктральний аналіз голосу (Д.І.Заболотний і спі-
вавт., 2003; О.Б.Семчук, 2005). Враховуючи, що 
більша частина пацієнтів з гострим ларингітом 
лікуються амбулаторно, вирішено такий аналіз 
провести саме серед пацієнтів ЛОР-кабінетів 
поліклінік. 

Метою нашого дослідження було визна-
чити динаміку змін спектру голосу дорослих 
хворих гострим ларингітом за допомогою 
комп’ютерного спектрального аналізу голосу, 
при якому спектр голосу визначався за допомо-
гою звукового редактора на персональному 
комп’ютері і фіксувався у вигляді графіків, на 
яких відображена частотно-амплітудна залеж-
ність складових компонентів спектру коливань 
при вимові голосних звуків. Контрольну групу 
склали 28 здорових людей (по 14 чоловіків та 
жінок). В досліджувану групи входили 32 паціє-
нти з гострим ларингітом (15 чоловіків та 17 
жінок), що супроводжувався хрипотою. Всім 
досліджуваним проводилась непряма ларинго-

скопія та запис голосу на персональний 
комп’ютер з одночасним оцифровуванням. Лі-
кування проводилось за традиційною схемою 
(голосовий режим, антибактеріальна, протиза-
пальна, гіпосенсибілізуюча терапія, інстиляції в 
гортань лікарських середників, олійно-трав’яні 
інгаляції, фізіотерапевтичні процедури). Дослі-
дження спектру проводились першого, п’ятого 
та десятого дня від початку лікування. Для до-
слідження спектру ми використали звуковий 
редактор ADOBE AUDITION 3.0 та розроблену 
нами методику проведення комп’ютерного спе-
ктрального аналізу (О.Б. Семчук, 2006). 

Отримані графіки спектру голосу аналізу-
валися за наступними показниками: 

1. Частота та амплітуда основного тону 
фонації. Як показав аналіз, частота основного 
тону у хворих гострим ларингітом знижується 
порівняно з нормальним голосом на 22 – 38 Гц 
на 1-й день, на 5-й день зниження значно менше 
(12-23 Гц), на 10-й – всього 4-7 Гц. Амплітуда 
основного тону у хворих першого дня менша на 
12-21 дБ, п’ятого дня – на 12-17 дБ, десятого 
дня – всього на 3-8 дБ. В чоловіків спостеріга-
ється деяке відставання нормалізації показників 
основного тону (на 2-4 дБ). 

2. Кількість обертонів. При гострому ла-
рингіті виявлено зменшення кількості обертонів 
на 7-15 у високочастотній ділянці спектру пер-
шого дня, на п’ятий день – на 5-12, на десятий 
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день – на 3-7 обертонів. В чоловіків зменшення 
кількості обертонів було більш відчутним (різ-
ниця з жінками складала 2-5 обертонів). 

3. Амплітуда обертонів, її співвідношення 
з амплітудою основного тону. Саме різниця в 
амплітудах обертонів є одним з факторів індиві-
дуальності тембру голосу кожної людини. Як 
показує аналіз, для нормального голосу харак-
терним є дещо менша амплітуда обертонів у 
порівнянні з основним тоном. При гострому ла-
рингіті спочатку спостерігається незначне пере-
важання амплітуди обертонів над основним то-
ном (на 2-5 дБ першого дня), на п’ятий та деся-
тий дні лікування амплітуда обертонів співроз-
мірна з амплітудою основного тону. 

4. Форма базисної лінії на графіку, яка ві-
дображає рівень шумового компоненту і наяв-
ність зон з підвищеною та зниженою акустич-
ною енергією, в тому числі так званих формант. 
Базисна лінія в нормі знаходиться на рівні при-
близно мінус 80 дБ. В спектрі голосу хворих на 
гострий ларингіт проявляється зниження усіх 

формант, в результаті чого голос втрачає норма-
льні якості, та підвищення рівня базисної лінії 
на 22-30 дБ першого дня, 15-24 дБ на п’ятий 
день та 8-16 дБ на десятий день від початку лі-
кування. В чоловіків відставання в нормалізації 
показників шумового компоненту голосу порів-
няно з жінками складало 5-11 дБ. 

Таким чином, порівняльне дослідження 
змін спектру голосу пацієнтів з гострим ларин-
гітом під час лікування дозволяє детально про-
стежити динаміку відновлення показників нор-
мального голосу, а також виявляє відмінності 
такого відновлення в чоловіків і жінок. Очевид-
но, що при неадекватному лікуванні та недо-
триманні голосового режиму відновлення нор-
мального голосу сповільнюється, що буде зафі-
ксовано на спектрограмі і дасть змогу лікарю 
вчасно зреагувати та виправити ситуацію. Ви-
вчення динаміки змін спектру голосу при гост-
рому ларингіті запобігає рецидивуванню та 
хронізації патологічного процесу, що є особливо 
важливим для осіб голосо-мовних професій. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОЗА ВЕН ГЛАЗНИЦЫ У ДЕТЕЙ 
 

Тромбозы вен глазницы у детей встреча-
ются крайне редко (Р.А. Абызов, 2006; Rodney 
P. Lusk, 1992; Б.В. Шеврыгин, 1998), следова-
тельно, их диагностика на начальных стадиях 
представляется затруднительной вследствие 
схожести с осложнениями при воспалительных 
заболеваниях придаточных пазух носа. По-
видимому, на ранних стадиях, тромбоз вен ор-
биты является защитой от проникновения ин-
фекции дальше по сообщающимся венам в ка-
вернозный синус. 

 Целью работы было выявление наиболее 
ранних и характерных признаков, которые мог-
ли бы позволить отличить наличие тромбоза вен 
глазницы при флебитах вен лица от начальных 
стадий орбитальных осложнений синуситов (ре-
активный отек век, отек клетчатки орбиты, про-
стой периостит орбиты).  

Оценка полученных результатов позволи-
ла сделать вывод о главенствующей роли пра-
вильно и тщательно собранного анамнеза забо-

левания, который позволяет еще до использова-
ния дополнительных методов исследования 
(рентгенография ППН и КТ) как можно ранее 
заподозрить, а затем и верифицировать тромбоз 
вен глазницы вследствие воспалительных забо-
леваний носа (фурункул) и, что самое главное, 
не допустить проведения этому пациенту опера-
тивного вмешательства, которое в данном слу-
чае не показано и может только усугубить 
имеющийся патологический процесс. 

Таким образом, при своевременно вери-
фицированном диагнозе “тромбоз вен глазни-
цы” вследствие перенесеного накануне фурун-
кула носа и проведенной адекватной консерва-
тивной терапии, заключающейся в назначении 
антибактериальной терапии и прямых антикоа-
гулянтов (гепарин) с доведеним времени свер-
тывания крови до 20 минут под контролем коа-
гулограммы, дезинтоксикационной терапии, 
прогноз всегда благоприятный с исходом в вы-
здоровление. 

 
© Н.Н. Сидоренко, А.Г. Тарасенко, Н.А. Сидоренко, 2010  
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В.А. СМЕЯНОВ, Е.В. СМЕЯНОВ (СУМЫ, УКРАИНА)  

ГИПЕРТРОФИЯ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ У ВЗРОСЛЫХ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

 

Наиболее изучена зависимость наруше-
ния функции носа и околоносовых пазух от за-
болеваний глоточной миндалины у детей. Толь-
ко лишь единичные сведения о гипертрофии 
глоточной миндалины у взрослых пациентов, её 
частоте и воздействии данной патологии на по-
лость носа и околоносовые пазухи присутству-
ют в литературе. 

Целью работы явилось изучение влияния 
гипертрофии глоточной миндалины у взрослых 
на полость носа и околоносовые пазухи. 

Было проведено скрининговое обследова-
ние 450 взрослых пациентов с хронической па-
тологией полости носа и околоносовых пазух 
(ОНП), включающее изучение жалоб, анамнеза 
и видеоэндоскопию полости носа и носоглотки 
.У 20,2% больных (91 чел), среди которых был 
проведен анализ состояния полости носа и око-
лоносовых пазух,была выявлена гипертрофия 
глоточной миндалины. 

Исследуемую группу составляли 40% 
женщин (180 чел) от 17-58 лет и 60% мужчин 
(270чел) от 18-62 лет. В протокол обследования 
входила видеоэндоскопия полости носа и носо-
глотки, компьютерная томография (КТ) ОНП и 
носоглотки в коронарной и аксиальной проек-
циях, видеоэндоотоскопия и гистологическое 
исследование глоточной миндалины. 

По результатам видеоэндоскопии и КТ 
самой распространённой являлась гипертрофия 
глоточной миндалины 1-й степени – 54,9% (50 
чел), на втором месте – 2-я степень гипертрофии 
– 32,9% (30 чел) и 12,2% (11 чел) составляла 
гипертрофия 3-й степени. В группе обследуе-
мых у 73,6% (67 чел) установлена деформация 
перегородки носа и 35,1% (32 чел) – хрониче-
ский риносинусит. 

Для пациентов с гипертрофией глоточной 
миндалины 2-3-й степени характерными жало-
бами были заложенность носа, выделения из 
носа, чувство затекания слизи в глотку. В 78% 
случаях с помощью видеоэндоотоскопии было 
установлено наличие экссудативного процесса 
(аденоидита). 

Результатом работы стало обнаружение 
связи между гипертрофией глоточной миндали-
ны и хроническими заболеваниями полости но-
са и околоносовых пазух у 97,7% больных, что 
позволяет констатировать факт значительного 
влияния гипертрофии глоточной миндалины на 
состояние полости носа и околоносовых пазух у 
взрослых. Поэтому видеоэндоскопия полости 
носа и носоглотки должна проводиться, как од-
но из обязательных методов скринингового об-
следования, у каждого больного с хронической 
патологией носа. 

 
© В.А. Смеянов, Е.В. Смеянов, 2010  
 
 
 
 

В.А. СМЕЯНОВ, Е.В. СМЕЯНОВ (СУМЫ, УКРАИНА)  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЛОР-ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ПОЛИКЛИНИКИ 

 

Современный этап развития здравоохра-
нения характеризуется широким применением 
экономических методов управления, углублен-
ным анализом состояния оказания стационарной 
и амбулаторно-поликлинической помощи насе-
лению и реформированием их с учетом сего-
дняшних и перспективных потребностей, вне-
дрением в практику деятельности медицинских 
учреждений современных, прогрессивных форм 
и методов диагностики, лечения и профилакти-
ки заболеваний.  

В настоящее время с учетом мирового 
опыта пересматривается и постепенно приво-

дится в соответствие с реальными потребностя-
ми соотношение амбулаторно-поликлинической 
и стационарной помощи населению. Ключевым 
направлением реформирования практического 
здравоохранения является перенос центра тяже-
сти в его деятельности на всемерное развитие и 
совершенствование амбулаторно-поликлини-
ческой помощи. 

Одной из таких форм организации оказа-
ния медицинской помощи населению являются 
дневные стационары.  

В последние годы в структуре больных, 
госпитализированных в отоларингологические 
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отделения, на первое место вышли заболевания 
носа и ППН, среди которых более половины 
составляют больные с острой патологией ППН, 
полипозно-аллергическим этмоидитом, вазомо-
торным ринитом. Учитывая это мы решили изу-
чить возможность лечение таких больных в ус-
ловиях лечения дневного стационара поликли-
ники. 

Под нашим наблюдением с 2007 по2009г 
находилось 248 больных (от14 до 82лет) с диаг-
нозом острый гнойный риносинусит, 176 боль-
ных(от 12 до 50лет), с диагнозом вазомоторный 
ринит и 71 больной с диагнозом хроническим 
полипозно-аллергическим этмоидитом (от18 до 
73 лет).  

Все больные были пролечены в условиях 
дневного стационара на базе курса оторинола-
рингологии медицинского института СумДУ в 
линейной поликлинике станции Сумы. Больным 
были проведены лабораторные, рентгенографи-
ческие, видеоэндоскопические обследования. 
По показаниям больные консультированы 
смежными специалистами: терапевтом, кардио-
логом, невропатологом, окулистом, стоматоло-
гом, аллергологом. 

Пациентам с острым гнойным риносину-
ситом проводилось лечение: дренажи гайморо-
вых пазух, комплексное противовоспалитель-
ное, иммуномодулирующее и десенсибилизи-
рующее лечение, промывание полости носа по 
Проетцу, физиотерапия. Средний койко-день 
составлял 7,2 дня.  

Больным с диагнозом вазомоторный ри-
нит проводилась радиочастотная биполярная 
вазотомия. Средний койко-день лечения соста-
вил 2,1-дня. 

Пациенты с хроническим полипозно-
аллергическим этмоидитом проводилась эндо-
скопическая полипоэтмоидотомия в сочетании с 
назначением эндоназальных глюкокортикоид-

ных препаратов в течении месяца по схеме. 
Средний койко-день составил 5,6-дня. 

Осложнений во время операций и в по-
слеоперационный период не отмечалось. После 
лечения все больные были выписаны с улучше-
нием или с выздоровлением.  

В круглосуточный стационар больные с 
перечисленными заболеваниями направлялись 
только при наличии сопутствующей патологии 
требующей более сложных оперативных вмеша-
тельств: искривления носовой перегородки, по-
липоз придаточных пазух носа, гнойный фрон-
тит осложненный периоститом и тд.  

 Средний койко-день при остром гнойном 
риносинусите снизился на 22%, вазомоторным 
ринитом в 4 раза, хроническим полипозно-
аллергическим этмоидитом в 1,6 раза по срав-
нению со средними сроками лечения в кругло-
суточном стационаре.  

Выводы:  
1. В условиях дневного стационара поли-

клиники больные с острыми гнойными заболе-
ваниями придаточных пазух носа, хроническим 
полипозно-аллергическим этмоидитом и хрони-
ческим вазомоторным ринитом могут получать 
полный объем диагностических консультатив-
ных и лечебных, в том числе хирургических ме-
роприятий. 

2. При лечении в режиме дневного ста-
ционара, больные могут вести активный образ 
жизни, с сохранением привычного режима, до-
машнего окружения и питания, что способству-
ет более быстрому выздоровлению и возвраще-
нию к трудовой деятельности. 

3. Дневные стационары – одна из совре-
менных и экономичных форм оказания медицин-
ской помощи, позволяющая проводить в амбула-
торных условиях диагностические, лечебные и 
реабилитационные мероприятия тем больным, 
которые до этого нуждались в госпитализации. 

 
© В.А. Смеянов, Е.В. Смеянов, 2010  

 
 
 
 

В.А. СМЕЯНОВ, Е.В. СМЕЯНОВ (СУМЫ, УКРАИНА)  

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ИНТУБАЦИОННОГО НАРКОЗА 
 

С внедрением в повседневную практику 
международных стандартов оказания медицин-
ской помощи оториноларингологическим боль-
ным значительно снизился процент проведения 
оперативных вмешательств под местной анесте-
зией. Все чаще пациент отдает предпочтение 
общей анестезии. В силу анатомии ЛОР-органы 

относятся к верхним дыхательным путям, и лю-
бое кровотечение в данной области может при-
вести к аспирации. По этой причине для безо-
пасной вентиляции легких анестезиологом про-
изводится интубация трахеи.  

Одной из основных жалоб пациентов в 
послеоперационном периоде является боль в 
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горле различной интенсивности. При фаринго-
скопии, в раннем послеоперационном периоде, 
довольно часто определяются гиперемия, сса-
дины задней стенки глотки и мягкого неба. Это 
связано с нахождением здесь интубационной 
трубки в течении операции, а также с тем, что 
анестезиолог, при проведении туалета глотки 
нередко травмирует слизистую оболочку. 

В дальнейшем, особенно при операциях в 
полости носа, когда производится тампонада 
полости носа, пациент вынужден дышать через 
рот. Ротов ое дыхание приводит к сухости сли-
зистой оболочки полости рта и глотки, что в 
свою очередь нарушает барьерную функцию 
слизистой и создает предпосылки для развития 
воспаления.  

В качестве препарата позволяющего мак-
симально уменьшить приведенные жалобы нами 
был выбран «Трахисан». Препарат предназна-
чен для лечения воспалительных и инфекцион-
ных заболеваний полости рта и глотки. Может 
использоваться для профилактики инфекций 

перед оперативным вмешательством в полости 
рта и глотки, т.е. максимально соответствует 
предъявляемым требованиям. Входящий в со-
став препарата лидокаин является безопасным, 
давно используемым анестетиком, хлоргекси-
дин – прекрасный антисептик, тиротрицин – 
топический антибиотик. 

Под наблюдением находилось 43 паци-
ента, которые были разделены на две группы. 
В первой (22 чел.) больные получали стандарт-
ную терапию, во второй (21 чел.) в раннем по-
слеоперационном периоде назначался трахисан 
по 1 таблетке 3-4 раза в день сублингвально. 
Было проведено анкетирование по следующим 
позициям: 1) боль в горле в покое, 2) боль в 
горле при глотании, 3) чувство сухости в горле, 
4) общее самочувствие. В первой группе боль-
ные перестали предъявлять указанные жалобы 
на 5-7 день, во второй – через 3-4 дня. Побоч-
ных эффектов и аллергических реакций  
при назначении Трахисана нами отмечено не 
было. 

 
© В.А. Смеянов, Е.В. Смеянов, 2010 
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И.Я. СОКОЛЕНКО (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ФАРИНГИТОВ 
 

Хронические фарингиты по-прежнему ос-
таются существенной проблемой для практи-
кующего врача отоларинголога. Они возникают 
в результате воздействия вредных химических 
агентов (химические производства, курение и 
др.), постоянных голосоречевых нагрузок, воз-
действия разных видов бактериальной, грибко-
вой флоры и вирусов, при наличии хронических 
заболеваний носа и придаточных пазух, после 
перенесенных тонзилэктомий и т.д. Больные с 
различными видами хронических фарингитов 
предъявляют массу жалоб: боли в горле, перше-
ние, сухость, чувство жжения,  наличие инород-
ного тела в горле и т.д. Все вышеперечисленные 
жалобы существенно понижают качество жизни 
этих людей.  

Не смотря на наличие очень большого ко-
личества средств для лечения хронических фа-
рингитов, ни одно из них по-прежнему не явля-
ется панацеей для данного заболевания, что за-
ставляет отоларингологов вести постоянный 
поиск все новых и новых способов решения 
этой проблемы. Мы для лечения этой патологии  

пременяем комплексные биологические препа-
раты Траумель С и Мукоза композитум. 

Препарат Траумель С оказывает мощный 
противовоспалительный эффект, хорошо купи-
рует болевой синдром и тормозит нарастание 
отека. Наличие в составе препараты двух видов 
эхинацеи определяет выраженный иммуномо-
дулирующий эффект препарата. Кроме того, 
оказывает общее действие на организм, которое 
проявляется улучшением общего состояния, 
нормализацией сна, аппетита, исчезновением 
астено-депрессивного синдрома, который часто 
присутствует у данной категории больных. 

 Мукоза композитум оказывает противо-
воспалительный, регенерирующий, иммуномо-
дулирующий эффект, а так же положительно 
влияет на окислительно-восстановительные 
процессы в организме. Используется для лече-
ния заболеваний слизистых оболочек верхних и 
нижних дыхательных путей,  желудочно-
кишечного тракта,  мочеполовых путей. Оба эти 
препарата обладают рядом преимуществ: не 
имеют возрастных ограничений (кроме индиви-
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дуальной непереносимости), не оказывают по-
бочные эффекты, характерные для НПВС, по-
этому могут применяться длительно. 

Нами пролечено 73 пациента с различны-
ми формами хронического фарингита. В частно-
сти 48 пациентов с хронических субатрофиче-
ским фарингитом, 16 с хроническим катараль-
ным фарингитом и 9 с хроническим гипертрофи-
ческим фарингитом. Лечение проводилось сле-
дующим образом: препараты Траумель С и Му-
коза композитум вводились в равных соотноше-
ниях в объеме 2 мл в среднюю треть боковой по-
верхности глотки по 1 мл с каждой стороны, ос-
тальные 2,4 мл вводились внутримышечно. Инъ-
екции проводились в первую неделю через день, 
во вторую два раза в неделю и затем при необхо-
димости один раз в неделю три-пять недель. 

У больных с хроническим субатрофиче-
ским фарингитом улучшение состояния наблю-
далось у 42 человек (87,5%), у больных с хрони-
ческим катаральным фарингитом у 13 человек 
(81,25%), у больных с хроническим гипертро-
фическим фарингитом у 7 человек (77,8%). При 
этом отмечалось улучшение состояние слизи-
стой не только слизистой задней стенке глотки, 
но и миндалин, кроме того, наблюдалось 
уменьшение регионарных лимфоузлов, если они 
были увеличены в начале лечения. В результате 
лечения значительно улучшилось состояние 
больных, уменьшились боли,   першение и су-
хость в горле, а так же их самочувствие в целом.  

Таким образом, можно рекомендовать 
данный метод для лечения разных форм хрони-
ческого фарингита в условиях поликлиники. 
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О.Н. СОПКО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ХРАП, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА 
 

Храп является звуковым феноменом, воз-
никающим при вибрации орофарингеальных 
структур. Существенное влияние на развитие 
храпа влияют особенности анатомии глоточного 
отдела верхних дыхательных путей, во-первых 
отсутствует плотный каркас, во-вторых конфи-
гурация претерпевает изменения во время пере-
хода в горизонтальное положение за счет кау-
дального смещения корня языка, в-третьих про-
свет глотки может быть сужен за счет патологии 
как самой глотки, так и парафарингеального 
пространства: врожденная узость просвета глот-
ки; особенности строения мягкого неба и небно-
го язычка (парусный тип строения мягкого неба, 
низко расположенный свободный край мягкого 
неба); гиперплазия тканей мягкого неба и неб-
ного язычка, гиперпластические формы фарин-
гита, гипертрофия небных миндалин; снижение 
тонуса мышц мягкого неба в результате заме-
щения мышечной ткани соединительнотканны-
ми волокнами, возникающее при длительном 
храпе; отложения жировой ткани в подслизи-
стом слое глотки при ожирении; гипертрофия 
мышц боковых стенок глотки, сформированная 
в результате храпа; доброкачественные и злока-
чественные образования глотки (Плужников 
М.С., Блоцкий А.А. 2001). К другим причинам, 
наиболее редким, способствующим развитию 
обструкций верхних дыхательных путей можно 

отнести: макроглоссию, миодистрофию, миопа-
тию, множественные системные атрофии, моз-
говые инсульты, эндокринные заболевания, сер-
дечно-сосудистые заболевания, врожденные и 
приобретенные аномалии, последствия наруше-
ния мозгового кровообращения, приводящие к 
слабости мышц полости рта и глотки (Бабак 
С.Л. 1998).  

В клинику оториноларингологии СПбГМУ 
им. акад. И.П.Павлова обратился пациент И., 
21года с жалобами на храп в течение 4 лет. Па-
циент – студент 4 курса медицинского факульте-
та, проходящий ежегодные медицинские профи-
лактические осмотры. Объективно- правильного 
нормостенического телосложения, рост 178 см, 
вес – 76 кг. Состояние удовлетворительное. Кож-
ный покров и видимые слизистые оболочки 
обычной окраски. На момент осмотра патологии 
ЛОР-органов не выявлено. Незначительное уве-
личение языка в размере. Внутренние органы без 
патологии. С целью определения степени храпа и 
количества сонных апноэ пациенту было выпол-
нено кардиореспиратрное мониторирование: 
время обследования – 6,4ч., индекс апноэ-
гипопноэ – 12 соб/час, храп- 10 соб/час, мини-
мальная сатурация- 87 %, базальная сатурация – 
97 %. Что соответствует средней степени апноэ и 
средней степени тяжести храпа. Дыхательные 
усилия грудной клетки и брюшной стенки при 
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отсутствии оро-нозального воздушного потока, 
зафиксированные у пациента свидетельствуют о 
наличии обструктивных апноэ. Единственной 
выявленной причиной, вызывающей обструкцию 
верхних дыхательных путей во время сна у дан-
ного пациента была определена макроглоссия. 
Макроглосия может быть следствием ряда сис-
темных заболеваний – аденома гипофиза, ами-
лоидоз, миксидема на фоне гипотиреоза. Пациент 
был направлен на консультацию невролога и эн-

докринолога. Выполнено компьютерное томо-
графическое исследование головного мозга на 
котором выявлена аденома гипофиза. Спустя 1 
месяц после трансназального удаления аденомы 
гипофиза, со слов родственников, храп значи-
тельно уменьшился, остановки дыхания не за-
фиксированы. 

По нашему мнению интерес данного на-
блюдения состоит в том, что храп являлся лишь 
единственным проявлением аденомы гипофиза.  

 
© О.Н. Сопко, 2010  
 
 
 
 
 

И.К. ТАГУНОВА, С.М. ПУХЛИК, В.В. ДОВЖЕНКО, А.В. АНДРЕЕВ (ОДЕССА, УКРАИНА) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КРИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ 

 

Последние десятилетия все шире приме-
няется метод криохирургического лечения. Ак-
туальным является применение метода при ле-
чении гемангиом-доброкачественных сосуди-
стых новообразований, растущих достаточно 
агрессивно. Опухоли с локализацией в носо и 
ротоглотке встречаются довольно редко. При 
такой локализации  опухоль, зачастую, является 
труднодоступной. 

Среди инвазивных методов лечения ге-
мангиом наиболее эффективным является хи-
рургический метод. Однако, в тех случаях, когда 
разрез прошел в пределах опухоли, весьма зна-
чительна опасность кровотечения, а обширный 
дефект ткани требует обязательного наложения 
швов. Одним из наиболее удачных методов ле-
чения гемангиом, расположенных в труднодос-
тупных участках, является криотерапия. Крио-
деструкция осуществляется аппаратом, в кото-
ром  в качестве хладоагента применяется жид-
кий азот с температурой -1960. В результате ло-
кального замораживания возникает сосудистый 
спазм и стазы, что приводит к нарушению мик-
роциркуляции в капиллярах и артериолах, воз-
никновению ишемического некроза, асептиче-
ского воспаления в ткани гемангиомы с после-
дующим её склерозированием.  

Опухоль гладкостенная, покрыта тонкой 
слизистой  оболочкой. Во время криовоздейст-

вия  в результате эффекта кристаллизации жид-
кости на поверхности наконечника, склеивания 
с тканью опухоли, аппарат становится не мо-
бильным, манипуляции затруднены, любое не-
осторожное движение может нарушить целост-
ность опухоли, что может привести к кровоте-
чению.  Эффект намерзания увеличивает пло-
щадь поверхностного замораживания, но 
уменьшает глубину промерзания. Известно, 
что применение материалов, обладающих 
большой теплопроводностью в качестве про-
кладки, увеличивает глубину промерзания, а 
применение материала, обладающего ещё и 
гидрофобными свойствами, позволяет устра-
нить негативный эффект намерзания и склеи-
вания, что значительно упрощает манипуляции 
в зоне криовоздействия, не травмирует опу-
холь, позволяет обработотать опухоль по всему 
периметру до момента развития перифокально-
го отёка. 

Криохирургия надёжный, проверенный 
годами, и в то же время, перспективный метод,  
требующий дальнейшей разработки. Упрощение 
метода позволяет более популяризировать 
криохирургию, ряд характеристик и особенно-
стей которой, заставляет признать её преимуще-
ства перед многими традиционными способами 
лечения. 

 
© И.К. Тагунова, С.М. Пухлик, В.В. Довженко, А.В. Андреев, 2010  
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И.А. ТАЛАЛАЕНКО, Д.С. БОЕНКО, А.И. ГРИНЧАК, Н.А. ГЛАДКОВА, А.Ф. ПАТОКА,  
А.М. ПУШКАРУК (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ОЦЕНКА ОБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НОСА 
МЕТОДОМ ПЕРЕДНЕЙ АКТИВНОЙ РИНОМАНОМЕТРИИ 

 

Носовая обструкция является основным 
синдромом в ринологии. Дыхание является ос-
новной функцией носа, его состояние определя-
ется рядом факторов, ведущими из которых яв-
ляются анатомо-морфологические характери-
стики внутриносовых структур.  

Целью нашего исследования являлась 
оценка объективных количественных показате-
лей носового дыхания в группе здоровых доб-
ровольцев методом передней активной ринома-
нометрии (ПАРМ).  

Материалы и методы. В 2009 году в До-
нецком ринологическом центре обследовано 20 
добровольцев в возрасте от 20 до 27 лет, кото-
рые не предъявляли жалоб со стороны ЛОР-
органов и были здоровы в соматическом и ри-
нологическом плане. Мужчин было - 9, женщин 
- 11. ПАРМ проводилась с помощью аппарата 
«Flowhandy ZAN-100 USB» (производства Гер-
мании) при градиенте давления 150 Паскалей. 
Исследование осуществляли до и после анеми-
зации слизистой оболочки носа 0,1% раствором 
нафтизина.  

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Никто из обследованных не предъявлял 
жалоб на ЛОР-органы, субъективная оценка но-
сового дыхания у них была хорошей. Эндорино-
скопическая картина во всех случаях соответст-
вовала норме. Объективные показатели, полу-
ченные нами при ПАРМ, были достаточно од-
нообразными. Так, объемный поток (ОП) возду-
ха до анемизации колебался справа от 619 до 
649 см3/с, слева от 622 до 647 см3/с, суммарный 

ОП - от 1255 до 1287 см3/с. После анемизации 
ОП справа составлял 628 - 648 см3/с, слева 626 - 
652 см3/с, а суммарный ОП 1270 - 1315 см3/с. 
Достоверной разницы между показателями ОП 
правой и левой половины носа не обнаружено 
(ρ≥0.05), однако отмечено достоверное (ρ≤0.01) 
увеличение ОП после анемизации. Эта разница, 
по всей видимости, объясняется деконгестив-
ным эффектом нафтизина. 

Показатели сопротивления воздушному 
потоку (СВП) в обеих половинах носа составля-
ли 0,23 – 0,24 Па/см3/с, общее СВП было кон-
стантным и составляло 0,12 Па/см3/с. Анемиза-
ция слизистой оболочки не влияла на СВП. По-
лученная в ходе исследования константность 
СВП, очевидно, также объясняется отсутствием 
внутриносовой патологии и нормальной физио-
логией носового дыхания у обследованных 
субъектов. «Респираторные» кривые во всех 
случаях были симметричными. Процедура 
ПАРМ во всех случаях хорошо переносилась, 
была безболезненной и неинвазивной.  

Выводы.  
1. Передняя активная риноманометрия 

является новым функциональным методом ис-
следования, который позволяет объективно оце-
нить состояние носового дыхания.  

2. Дальнейшая разработка метода перед-
ней активной риноманометрии является пер-
спективной для определения степени нарушения 
носового дыхания и тактики лечения ринологи-
ческих больных, а также научных исследований 
в ринологии. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУР ОСТИОМЕАТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
 

Анатомические особенности остиомеа-
тального комплекса у больных с хроническими 
воспалительными заболеваниями передней 
группы околоносовых пазух (ОНП) недостаточ-
но освещены в медицинской литературе.  

Целью нашей работы являлось изучение 
особенностей строения структур остиомеаталь-
ного комплекса у пациентов с хроническими 
воспалительными заболеваниями передней 
группы ОНП по данным эндориноскопии.  
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Материалы и методы. В январе и февра-
ле 2010 года в Донецком дорожном ринологиче-
ском центре наблюдалось 60 больных хрониче-
скими воспалительными заболеваниями перед-
ней группы ОНП. Мужчин было 39 (65,0%), 
женщин – 21 (35,0%). Возраст больных колебал-
ся от 17 до 70 лет: 6 (10,0%) пациентов находи-
лись в возрасте до 20 лет, 15 (25,0%) – от 21 до 
40 лет, 27 (45,0%) – от 41 до 60 лет и 12 
(20,00%) – старше 60 лет. Их обследование 
включало осмотр ЛОР-органов, видеоэндорино-
скопию, компьютерную томографию носа и 
ОНП и переднюю активную риноманометрию.  

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Внутриносовые аномалии встречались у 
всех больных в различных сочетаниях. Искрив-
ления носовой перегородки определялись у 55 
(91,6%) пациентов. Изменения средней носовой 
раковины обнаружены у 21 (35,0%) больного: у 
15 (25,0%) – её буллезная гипертрофия, у 8 
(13,3%) – парадоксальный изгиб, у 5 (8,3%) – 
удвоение. Эти аномалии у 8 (13,3%) пациентов 
были односторонними и у 13 (21,6%) – двухсто-
ронними.  

Патологические варианты строения 
крючковидного отростка (гиперплазия, девиа-
ция, смещение) обнаружены у 18 (30,0%) боль-

ных, в большинстве случаев они были двухсто-
ронними. У 2 (3,3%) пациентов крючковидный 
отросток был пневматизирован, у 1 (1,7%) - от-
мечена их аплазия, которая сочеталась с аплази-
ей решетчатых пузырей.  

Избыточная пневматизация клетки носо-
вого бугорка имела место у 6 (10%) больных, у 5 
(8,3%) из которых она была двухсторонней.  

Незначительная пневматизация решетча-
того пузыря констатирована у 21 (35,0%), уме-
ренная – у 11 (18,3%), выраженная – у 29 (48,3%) 
пациентов, при этом у 18 (30%) больных его ги-
пертрофия была двухсторонней. Двухсторонняя 
эктопия решетчатого пузыря к своду среднего 
носового хода обнаружена у 1 (1,6%) больного. У 
12 (20%) пациентов в ходе риноэндоскопическо-
го исследования обнаружены добавочные соус-
тья верхнечелюстной пазухи.  

Выводы.  
У всех больных с хроническими воспали-

тельными заболеваниями передней группы око-
лоносовых пазух имеют место анатомические 
аномалии структур остиомеатального комплек-
са, которые встречаются в различных сочетани-
ях. Наиболее вариабельной структурой остио-
меатального комплекса в этой группе пациентов 
является средняя носовая раковина. 

 
© И.А.Талалаенко, С.К.Боенко, Л.В.Кот, А.Ф.Патока, А.И.Гринчак, А.М.Пушкарук, 2010  
 
 
 
 
 

В.П. ТЕРЕЩЕНКО, О.М. ІВАНОВА, В.М. ЮЩЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОНИКНОСТІ ЕНДОТЕЛІЮ  
ПРИ ПОЛІПОЗНИХ РИНОСИНУЇТАХ 

 

Поліпозні риносинуїти – хронічна запаль-
на патологія носової порожнини та параназаль-
них синусів, найчастішою ознакою якої є вира-
жений набряк слизової оболонки (СО) носа. Па-
тогенетично значущим у цьому сенсі є пору-
шення структури ендотелію судин. Метою ро-
боти було визначення морфологічних проявів 
реалізації механізмів підвищеної проникності 
ендотелію при поліпозних риносинуїтах. 

Матеріал та методи. Комплексно дослі-
джено операційний матеріал СО носа від 68 
хворих на поліпозні риносинуїти. Застосовані 
оглядові гістологічні, селективні гістохімічні та 
електронномікроскопічні методики досліджен-
ня. 

Результати та їх обговорення. За резуль-
татами морфологічних спостережень у 44% хво-
рих визначений едематозний тип назальних полі-

пів (НП). При їх дослідженні виявилось, що мік-
росудини концентрувались переважно субепіте-
ліально та демонстрували ознаки підвищеної 
проникності. Ендотеліоцити були набряклі, су-
динні базальні мембрани іноді поставали муль-
типлікованими; у просвіті судин спостерігались 
еритроцитарні сладжі і крайове стояння лейкоци-
тів; відбувалась міграція останніх крізь стінку 
судин – все це характерне для запального проце-
су. Ендотелій деяких поверхневих капілярів був 
фенестрований, що типове для цих судин, бо 
сприяє зволоженню вдихуваного повітря. Спо-
стерігались також ділянки пошкодження та від-
шарування ендотелію, оголення базальної мем-
брани, що частково було спричинене активова-
ними лейкоцитами і що, в свою чергу, обумов-
лювало набряк екстрацелюлярного матриксу. 
Оголення базальної мембрани часто супрово-
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джувалось адгезією тромбоцитів та тромбозом. 
Вогнещево виявлялась гіперплазія мікросудин. 
Відомо, що розмір НП корелює з рівнем експресії 
фактора росту ендотелію, який обумовлює знач-
не підвищення капілярної проникності та форму-
вання набряку тканин, й щільністю (кількістю) 
судин. При поліпозі СО носа його визначають у 
цитоплазмі ендотеліальних клітин, базальній 
мембрані судин, периваскулярному просторі, в 
епітеліальних клітинах, у плазматичних клітинах, 
лаброцитах (Gosepath J., 2005). За іншими дани-
ми (Ahmed S.K., 2008), при порівнянні мікросу-
дин НП з такими у контрольній групі пацієнтів 
показано, що немає значної різниці ні у капіляр-
ній щільності, ні у капілярній проліферації, ні у 
щільності капілярної поверхні, що заперечує зна-
чну роль ангіогенезу у назальному поліпозі. 

За нашими спостереженнями більш гли-
бокі зони власної пластинки набряклих НП були 
позбавленні мікросудин. Спостерігались цілі 
поля своєрідного запустіння, які виглядали еле-
ктронопрозорими гомогенними масами без во-
локон з маловиразними зонами ущільнення, що, 
можливо було зумовлене збільшенням концент-
рації альбумінів в екстрацелюлярному матриксі 
НП, що доведено іншими дослідниками 
(Pawankar R., 2003). 

Характерною ознакою едематозних НП 
була присутність крупних венозних тонкостін-
них синусів у напівстуленому стані, розташова-
них паралельно один одному. Стінка таких си-
нусів дуже тонка и складалася з шару ендотелі-
оцитів, базальної мембрани та поодиноких пе-
рицитів чи гладком’язових клітин. Розташовані 
глибше венозні синуси мали потовщену стінку 
за рахунок мультиплікації базальної мембрани, 
збільшення шарів міоцитів та периваскулярного 
склерозу. Спостерігались ознаки пошкодження 
стінок кавернозних судин: значний набряк та 
вакуолізація ендотелію, десквамація ендотелію 
та оголення базальної мембрани. Не можна ви-
ключати й збільшення проникності судин за ра-
хунок скорочення та віддалення ендотеліоцитів 
один від одного під впливом медіаторів запа-
лення – гістаміну, брадікініну, лейкотриєнів, IL-
1, ФНП, γ-інтерферону. Порушення стінок су-
дин спричинювало крововиливи різних розмірів, 
документовані нами. 

Висновок.  
Таким чином, при поліпозному риносину-

їті присутні всі відомі на сьогодні механізми 
підвищення проникності ендотелію при запа-
ленні, що слід враховувати у вимірі патогенети-
чної терапії. 
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МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИНОСЕПТОПЛАСТИКИ 
 

Вопрос о возможности проведения рино-
септопластики в детском возрасте большинст-
вом оториноларингологов решен положительно. 
Это связано не только с углублением наших 
знаний о функциях носа и их связи с различны-
ми системами организма, но и с наличием 
большого количества предложенных и внедрен-
ных в практику видов оперативных вмеша-
тельств на перегородке носа часть из которых 
позволяет сохранить «зоны роста». Далеко не 
последнюю роль сыграли как положительный 
клинический опыт и отличные результаты в от-
даленном периоде наблюдений за пациентами, 
так и широкое использование при данных опе-
рациях последних достижений медицинской 
техники и изделий медицинской индустрии. 

В отделе ЛОР-патологии детского возрас-
та ГУ «Институт оториноларингологии им. 
проф. А.И. Коломийченка АМН Украины» ри-

носептопластика (357 вмешательств) проводит-
ся под общим ингаляционным наркозом с ис-
пользованием искусственной вентиляции лег-
ких. Чаще всего это низкопоточная анестезия 
севофлураном (212 ) с внутривенным методом 
индукции в наркоз. Умеренная гипотония дос-
тигается введением клофелина и незначитель-
ным увеличением концентрации анестетика в 
дыхательной смеси. 

Местная инфильтрационная анестезия в 
области переднего края четырехугольного хря-
ща осуществляется с помощью карпульного 
шприца, позволяющего на выходе при мини-
мальном количестве ультракаина (1,7 мл) от-
слоить слизистою оболочку с надхрящницей от 
хряща. 

Оперативное вмешательство проводится с 
использованием микроскопа, бинокулярной лу-
пы, эндоскопической аппаратуры и соответст-
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вующего набора микроинструментов. Перечис-
ленные оптические системы детализируют изо-
бражение, а микроинструменты минимизируют 
травму тканей. Искривленные участки в костной 
части носовой перегородки и на дне полости 
носа выкусываются микрощипцами, сбиваются 
долотом или истончаются и спиливаются с по-
мощью бормашины режущими и алмазными 
наконечниками. 

При выполнении резикционно-
тканевосполняющих операций (91) применяют-
ся пресс-формы. С их помощью удаленные 
хрящевые и костные фрагменты выравниваются 
и реимплантируются. Недостаток местного ма-
териала для армирования каркаса носовой пере-
городки (24 больных) или прикрытия ее сквоз-
ных перфораций (9 пациентов) восполняется 
забором хряща или фасции с других участков 
тела больного. Возможно также и использова-
ние биоимплантов Тутопласт® (реберный хрящ 
– у 11, фасция височной мышцы – у 5 больных) 
изготовленных на государственном научно-
производственном предприятии МОЗ Украины 
«Биоимплант» совместно с компанией Tutogen 
Medical GmbH. Они в отличии от известных 
биологических пластических материалов лише-
ны антигенных свойств, всех известных на сего-
дня инфекционных агентов, а также не имеют 
остатков консервантов в готовом продукте. Лег-
ко моделируются и представляют возможность 
замещать значительные по объему участки по-
врежденной или отсутствующей ткани. Фикса-
ция ткани пациентов, а также биоимплантов по 
месту расположения проводилась с помощью 

медицинских клеев или различных видов шов-
ного материала. 

Вмешательство заканчивалось тампона-
дой общих носовых ходов, которая осуществля-
лась как марлевыми тампонами в комбинации с 
шинированием носовой перегородке пластина-
ми отмытой рентгеновской пленки, так и мира-
целевыми тампонами. Последние созданы на 
основе гидроксиллированного поливинилацета-
та или комбинации последнего с микродисперс-
ной целлюлозой hemax (усиленный гемостати-
ческий эффект). Их приминение позволяет по-
лучить равномерное давление на слизистую 
оболочку носовой полости, частичное носовое 
дыхание (при использовании тампона с воздуш-
ной трубкой) сразу после вмешательства и пре-
дупредить такие осложнения как носовое крово-
течение и гематома носовой перегородки.  

Таким образом, комплексное использова-
ние вышеперечисленных технических средств и 
изделий медицинской индустрии, при проведе-
нии данной операции, позволило нам ускорить 
ее проведение, повысить качество работы хи-
рурга и свести к минимуму, как травму тканей, 
так и количество осложнений, что в свою оче-
редь улучшило течение послеоперационного 
периода и позволило перевести часть больных 
на амбулаторное лечение через сутки после 
вмешательства. Наличие же положительных 
результатов в ближайшем и отдаленном перио-
де, у более чем 350 прооперированных больных 
в возрасте от 5 до 18 лет, еще раз доказало, на 
наш взгляд, возможность и необходимость про-
ведения риносептопластики в детском возрасте. 
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Г.Е. ТІМЕН, Л. А. КУДЬ, Л.І. КОБЗАРУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ГОСТРИМ ГНІЙНИМ РИНОСИНУСИТОМ 
НЕІНВАЗИВНИМ МЕТОДОМ 

 

Насьогодні проблемою захворюваності та 
лікування дітей на гострий гнійний риносинусит 
займаються багато вчених, але єдиного підходу 
в лікуванні цієї патології в дитячому віці, на-
жаль, не визначено.  

 Метою роботи було порівняння результа-
тів лікування дітей з гострими гнійними рино-
синуситами, лікування яким проводилось пунк-
ційним та неінвазивним методами. 

Під нашим спостереженням знаходилось 
53 дітей з гострими гнійними риносинуситами. 

Пацієнтів було розподілено на дві групи. 
В основну групу, де лікування проводилось не-
інвазивним методом, увійшло 29 дітей, та 25 
дітей склало контрольну групу, де лікування 
включало пункцію верхньощелепних пазух. 

В лікування хворих двох груп входили: 
антибіотикотерапія, антигістамінні препарати, 
муколітики та секретолітики, інтраназальні де-
конгестанти, фізіотерапія. В основній групі ді-
тям проводилось промивання носової порожни-
ни по Проетцу та вони додатково отримували 
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протизапальний препарат ереспал, а хворим ко-
нтрольної групи виконувалась пункція верх-
ньощелепних пазух.  

Обстеження включало отоларингологіч-
ний огляд, ендоскопічне дослідження носової 
порожнини, рентгенографію (УЗД) ППН (перед 
початком та після закінчення кусу лікування), 
оцінку стану функцій носової порожнини (саха-
ринова проба, визначення прохідності природ-
ного отвору верхньощелепних пазух, ринопнев-
мометрія), локальної імунної системи, мікробіо-
логічне дослідження носового секрету. Для ста-
тистичної обробки отриманих даних ми викори-
стовували параметричну методику (критерій 
Стьюдента). 

В результаті отриманих даних встановле-
но, що у дітей основної групи покращення ди-
хальної функції носа, транспортної функції ми-
готливого епітелію слизової оболонки носової 
порожнини, мікробіологічної картини та прохі-
дності природного отвору верхньощелепних 

пазух на 5-7 дн. та 10-14 дн. від початку ліку-
вання були достовірно кращими в порівнянні з 
даними, отриманих у хворих контрольної групи, 
р<0,05.  

У дітей основної групи з гострими гній-
ними риносинуситами була також достовірна 
позитивна динаміка одного з показників місце-
вого імунітету - рівня SIg A в порівнянні із кон-
тролем, відповідно в основні й групі М+-м: 
1.181+-0.082, в контрольній М+-м: 0.409+-0.053, 
р<0,05, що стосується рівнів ІgG и IgA, то вони 
суттєво не відрізнялись від контрольної групи 

Отримані дані свідчать про те, що неінва-
зивний метод лікування гострого гнійного рино-
синуситу в дитячому віці за деякими даними 
кращий за пункцій ний, а за деяким імунологіч-
ними показниками не поступаються йому. 

Таким чином, на сьогоднішній день неін-
вазивний метод – є методом вибору лікування 
гострих гнійних риносинуситів. 
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(КИЕВ, УКРАИНА) 

ЮНОШЕСКАЯ АНГИОФИБРОМА НОСОГЛОТКИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОТДЕЛА ЛОР-ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА) 

 

За 24 летний период (09.04.86.-01.03.10) 
под наблюдением в отделе ЛОР-патологии дет-
ского возраста находилось 87 (госпитализиро-
вано – 86) детей с ангиофибромами, что соста-
вило 14,8 % от всех детей с новообразованиями 
ЛОР-органов, которые находились на стацио-
нарном лечении. 

Распределение детей по возрасту с диаг-
нозом: ангиофиброма основания черепа был 
следующим: от 4 до 6 лет – 2 детей, от 7 до 10 
лет – 17, от 11 до 13 лет – 29, от 14 до 17 лет – 
39 детей. Все пациенты были мужского пола. 

При анализе данных анамнеза ни у одного 
больного не обнаружено клинических призна-
ков, которые указывали бы на наличие эндок-
ринных нарушений, черепно-мозговых травм, 
также отсутствовали аллергологический и на-
следственный факторы.  

На момент госпитализации затруднение 
носового дыхания или его полное отсутствие 
одной или двумя половинами носа наблюдалось 
у всех 87 детей, гипо-, аносмия – у 21, носовые 
кровотечения – у 69, одностороннее снижение 

слуха – у 27, головная боль – у 45, экзофтальм – 
у 3, выделения из носа – у 65, деформация лице-
вого скелета – у 8 больных. 

Распределение больных по стадиям про-
цесса (В.С. Погосов и соавт., 1987) было сле-
дующим: 1 стадия: – 2 больных. 2 стадия – 10 
больных. 3А стадия – 29 больных. 3В стадия – 
34 больных. 4 стадия – 12 больных. 

У 56 больных отмечена левосторонняя 
локализация процесса, у 30 – правосторонняя. 

Диагноз ангиофиброма основания черепа 
устанавливался на основании: анамнеза, объек-
тивных, лабораторных, рентгенографических 
(регнтгенография околоносовых пазух, КТ, 
МРТ), инструментальных, эндоскопических, 
патогистологических методов исследования. 
Все больные проконсультированы педиатром, 
невропатологом, офтальмологом. 

Всем 86 больным с ангиофибромой осно-
вания черепа были произведены хирургические 
вмешательства. В качестве основного оператив-
ного доступа использована гайморотомия по 
Денкеру, а в случаях интракраниального рас-
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пространения новообразования она дополнялась 
боковым краниофациальным подходом к осно-
ванию черепа (последние проводились совмест-
но с нейрохирургом). При трансназальной отсе-
паровке опухоли иногда использовали микро-
риноскопию.  

У одного больного с интракраниальным 
распространением опухоли, который отказался 
от оперативного вмешательства, проведена лу-
чевая терапия (30 Гр.). Лечение, как ни парадок-
сально, привело к регрессу опухоли. При осмот-
ре весной 2006 года по данным риноскопии, эн-
доскопии, ЯМРТ опухолевая ткань не определя-
лась. 

Деваскуляризация юношеских ангиофиб-
ром основания черепа методом эндоваскуляр-
ной окклюзии приводящего сосуда у 6 больных 
и диссеменированной эмболизации у 5 больных, 
при оперативном вмешательстве не позднее 1-5 
суток после манипуляции приводило к умень-
шению интраоперационной кровопотери. 

Следует отметить, после эмболизации 
приводящего сосуда у больных возникали го-
ловные боли, нарушение чувствительности в 
области иннервации тройничного нерва, трофи-
ческие изменения слизистой оболочки полости 
рта на соответствующей стороне.  

Кровопотеря при проводимых нами опе-
рациях, в среднем, составляла около 250-300 мл. 
Правда, в отдельных случаях, общее количество 
потерянной больными во время удаления ан-
гиофибромы носоглотки крови составляла до 
500 мл. Большинство операций сопровождались 
внутривенными трансфузиями, включающими 
кровезаменители, а по показаниям – эритроци-
тарную массу, и компоненты крови. 

15 больным проведено морфометриче-
ский анализ КТ изображений ангиофибромы, 
выполнено RGB моделирование опухоли, про-
веден предварительный рассчет интраопера-

циоооной кровопотери. Точность данной мето-
дики составила около 15% при сравнении полу-
ченных результатов с фактическими. 

Ни в одном случае не перевязывались на-
ружные сонные артерии. 

После удаления опухоли проводилась ре-
визия послеоперационной полости с последую-
щей ее тампонадой марлевым тампоном, пропи-
танным синтомициновой эмульсией и передней 
тампонадой полости носа. Больному на 18 - 24 
часа накладывалась монокулярная давящая по-
вязка на стороне вмешательства, а также праще-
видная повязка. 

Тампоны из полости носа и трепанацион-
ной полости, как правило, удалялись на сле-
дующий день. При удалении тампонов сущест-
венной кровопотери не наблюдалось. 

В послеоперационном периоде больным 
назначали: антибактериальную, дегидратацион-
ную, десенсибилизирующую, симптоматиче-
скую терапию, систематический туалет носа и 
трепанационной полости с мазью Симановско-
го. При необходимости проводили коррекция 
водно – электролитного баланса. 

Послеоперационный период у всех боль-
ных протекал гладко.  

Результаты лечения больных ангиофиб-
ромой основания черепа при наблюдении от 1 
года до 20 лет были следующими: выздоровле-
ние достигнуто у 68 больных. Синехии, полипы 
в трепанационной полости, в отдаленном после-
операционном периоде, были отмечены у 10 
больных, рецидивы новообразования развились 
у 6 детей однократные у 4 больных у 1 с 3А ста-
дией, у 2 с 3В стадией и у 1 с 4 стадией, дву-
кратные у 2 больных (1 больной с 3В стадией и 
1 с 4 стадией). 

 Малигнизации рецидивирующей опухоли 
не наблюдюдалось ни в одном случае. 

 
© Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, С.П. Чубко, Л.И. Кобзарук, А.С. Мудрый, 2010  
 
 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПАРАЛІТИЧНИЙ СТЕНОЗ ГОРТАНІ ТА СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД  
НА ВИБІР ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

Серед існуючих методів хірургічного лі-
кування хворих на паралітичний стеноз існують 
різноманітні методи, деякі з них ще й сьогодні 
використовуються в практиці: 

- Хордотомія, аритенохордотомія (в т. ч. і 
підслизова по С.Я. Бокшейну), що проводяться 
через попередньо проведену ларингофісуру (ла-
рингостому); 
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- Пластична арітенохордотомія; 
- Переміщення голосової складки через 

вікно в пластинці щитовидного хряща латераль-
но; 

- Операція Реті; 
- Операція В.І. Воячека (зворотна гор-

тань) та К.Г. Селезньова; 
- Різноманітні латерофіксації голосової 

складки, екстраларінгеальним підходом; 
- Ендоскопічна хордоарітеноїдотомія з 

латерофіксацією еластичного конуса; 
- Нейропластика; 
- Нейроміопластика. 
Незважаючи на велику кількість хірургіч-

них методів, виникає питання – чи вирішена 
проблема хірургічного лікування хворих на се-
рединний стеноз гортані? На це питання слід 
дати стверджуючу відповідь. 

На даному етапі найефективнішим, ощад-
ливим і найпростішим є ендоскопічна хордоарі-
тоноїдотомія з переміщенням еластичного кону-
са в латеральну сторону. Але для його реалізації 
потрібно мати: хірургічний мікроскоп; мікрого-
ртанні інструменти та інші життєзабезпечуючі 
апарати і таке інше.  

Такий метод відноситься до органозбері-
гаючих методів, що забезпечує стійке віднов-
лення адекватного дихання зі збереженням фо-
наторної функції гортані. Але основною вимо-

гою до нього є можливість атравматичного про-
ведення опорної ларингоскопії. 

При наявності протипоказань до неї, а це 
патологічні зміни в шийному відділі хребта, в 
щелепно-лицевої області, коротка і товста шия 
слід використовувати відкритий метод через 
боковий розтин тканин шиї в напрямку задньої 
поверхні гортані та стравоходу з послідуючим 
екстраларингеальним переміщенням голосової 
складки (еластичного конуса) в латеральну сто-
рону з фіксацією її до заднього краю пластинки 
щитоподібного хряща. 

Але ця операція потребує попередньої тра-
хеостоми, якщо вона відсутня на відміну від ен-
доскопічної хордорітоноїдотомії з латерофіксаці-
єю еластичного конуса до основи вестибулярної 
складки чи черпало-надгортанної складки.  

Враховуючи майже безперспективні ме-
тоди нейропластики та нейроміопластики голо-
сового апарату гортані, а також існуючі пробле-
ми щодо різноманітних методів хордотомії зов-
нішнім доступом через ларінгофісуру (ларінгос-
тому) необхідно віддавати перевагу методу ен-
доскопічної аритенохордотомії з латерофіксаці-
єю еластичного конусу, як найбільш ефектив-
ному і ощадливому методу в лікуванні хворих 
на паралітичний стеноз гортані. В окремих ви-
падках застосовувати екстраларингіальну лате-
рофіксацію голосової складки. 

 
© Ф.О. Тишко, 2010  
 
 
 
 
 

Ф.О.ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РИНО-ОДОНТОГЕННІ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНІ СИНУЇТИ.  
ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК ТА ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА 

 

За походженням верхньощелепні синуїти 
поділяються в основному на рино- та одонто-
генні. Але цей розподіл треба вважати як умов-
ним тому, що саме верхньощелепні синуїти є 
поліетіологічні. В розвитку їх мають вагоме 
значення декілька причинних факторів: хроніч-
не порушення носового дихання, наявність вог-
нищевої інфекції в каріозному зубі чи навколо 
нього та провокуючий фактор, яким може бути 
гостра вірусна інфекція, грип чи іншої природи 
захворювання порожнини рота. Таким чином, в 
місці найменшого опору (locus minoris 
resistentia) виникає запалення різного характеру. 

Одонтогенні верхньо-щелепні синуїті, як 
відомо, є первинно хронічними. На фоні вірус-
ної інфекції відбувається звичайне загострення 

загального процесу, що розцінюється помилко-
во часто як гострий верхньощелепний синуїт. 

Патологічні зміни характерні для запа-
лення починаються в слизовій оболонці бухти 
альвеолярного відростка. Окрім них з’являється 
кисти, псевдо-кисти, поліпи, гранульоми, каріо-
некротичні зміни в області „лунки” зуба. З цієї 
причини одонтогенні верхньощелепні синуїти 
підлягають хірургічній санації, обов’язковим 
елементом якої є екстракція хворого зуба і гай-
моротомія. Така тактика лікування доцільна в 
гострому періоді, тобто під час загострення. В 
період ремісії доцільно притримуватися іншої 
тактики: класичне лікування причинного зуба з 
метою його збереження, септопластика для від-
новлення носового дихання з одночасною гай-
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моротомією при виражених патологічних змінах 
слизової оболонки (поліпи, гранульоми, кисти) з 
видаленням останніх та резекцій верхівок коре-
нів зубів при їх високому розташуванні. 

Одночасно видаляється пломбірувальний 
матеріал, що потрапив у верхньощелепну пазу-

ху при пломбуванні зубних каналів. Неушко-
джена слизова оболонка зберігається максима-
льно. 

Саме такої тактики ми притримуємося в 
своїй практиці протягом останніх, майже два-
дцяти років, і маємо позитивні результати. 

 
© Ф.О. Тишко, 2010  
 
 
 
 
 

Ф.О. ТИШКО, С.Г. ГИЧКА, І.О. КУЗЬМУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ НОСОВОЇ ВЕНОЗНО-АРТЕРІАЛЬНОЇ ДІСЦИРКУЛЯЦІЇ У 
ХВОРИХ НА ВИКРИВЛЕННЯ НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ І ВАЗОМОТОРНИЙ РИНІТ 

 

До відомих функцій носа слід додати іще, 
на нашу думку, насосну функцію, завдяки якої 
відбувається нормальний кровообіг в артеріях і, 
особливо, венах, а також зумовлює покращення 
резорбції спино-мозкового ліквору. 

Ми вважаємо, що ніс дійсно виконує цю 
функцію, завдяки якій покращується відток ве-
нозної крові із венозних кавернозних сплетінь 
носових раковин (нижніх і частково середніх). 

Викривлення носової перегородки викли-
кає порушення носового дихання і таким чином 
є однією із причин розвитку порушення крово-
обігу в артеріовенозній системі носа, що в свою 
чергу є причиною розвитку вазомоторного рині-
ту. 

З метою підтвердження нашої точки зору 
на етіопатогенез вазомоторного риніту ми про-
вели ряд патологоанатомічних і гістохімічних 
досліджень 18 біоптатів слизової оболонки і 
підслизового шару нижніх носових раковин взя-
тих під час вазотомії у хворих на викривлення 
носової перегородки в поєднанні з вазомотор-
ним ринітом. 

Матеріал фіксувався в 10% нейтральному 
формаліні, проводився по спиртах і заливався в 
парафінові блоки, з яких готувались парафінові 
зрізи товщиною 6-8 мкм. Отримані гістологічні 
препарати зафарбовувались гематоксиліном та 
еозином і вивчались з використання мікроскопа 
„Olympus DP-Soft”. 

В результаті дослідження виявлені суттєві 
зміни судинної системи слизової оболонки та 
підслизового шару нижніх носових раковин. 
Венозні судини підслизового шару характеризу-
вались варикозним розширенням з нерівномір-
ним потовщенням стінок, в яких визначались 
склеротичні зміни і ознаки гіалінозу. Структурні 
зміни стінок артерій характеризувались гіпер-
трофією м’язового шару і гіалінозом. Особливі-

стю топографії судин було те, що вони безпосе-
редньо прилягають до кісткової тканини, утво-
рюючи жорстку архітектоніку судинного спле-
тіння. Гіпертрофія м’язового шару стінок арте-
рій свідчить про наявність місцевої артеріальної 
гіпертензії і здатність судин до спазму. 

Структурні зміни артеріол і дрібних арте-
рій слизової оболонки носа аналогічні, однак 
калібр судин значно менший. Венули і дрібні 
вени розширені, стінки поодиноких судин вог-
нищево потовщені за рахунок склеротичних 
змін. В просвіті окремих вен спостерігається 
тромбоутворення. 

Підслизовий шар значно потовщується за 
рахунок склеротичних процесів і гіалінозу. 
Морфогенетичним механізмом утворення гіалі-
ну може бути значна плазморагія. В результаті 
судинне сплетіння вогнищево відділяється від 
власне слизової оболонки і очевидно формує 
артеріо-венозні анастомози. 

Слизова оболонка внаслідок тиску з боку 
вен зазнає атрофічних змін і вогнищево потон-
шується. В поряд розташованих ділянках слизо-
вої оболонки визначається компенсаторна вог-
нищева гіперплазія епітелію слизових залоз і 
можуть формуватись фіброзно-залозисто-
ангіоматозні поліпи. Як правило, має місце хро-
нічна запальна інфільтрація власної пластинки. 
Однак, активність запальних процесів не відпо-
відає ступеню вираженості склеротичних змін і 
змін судинної системи, що свідчить про незапа-
льний механізм формування вазомоторного ри-
ніту. 

Оптична ендоскопія порожнини носа ха-
рактеризується наявністю на слизовій оболонці 
нижніх носових раковин паралельних полосок 
червоного кольору в чергуванні з білими, роз-
ташованих вподовж всієї довжини раковин в 
поперечному напряму. Ми називаємо це симп-
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томом „пральної дошки”, який відсутній при 
алергічному риніті. 

Таким чином, порушення носового дихан-
ня внаслідок викривлення носової перегородки є 
ймовірною причиною вазомоторного риніту че-
рез формування синдрому назальної хронічної 

венозно-артеріальної дисциркуляції. Розуміння 
патологічних змін венозно-артеріальної системи 
слизової оболонки нижніх носових раковин хво-
рих на викривлення носової перегородки в поєд-
нанні з вазомоторним ринітом визначають вибір 
методу хірургічного лікування хворих. 

 
© Ф.О. Тишко, С.Г. Гичка, І.О. Кузьмук, 2010  
 
 
 

Ф.О. ТИШКО, Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КЛІНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ РИНІТУ 

 
Риніт, як гостре чи хронічне запалення 

слизової оболонки носа, є однією з багатьох 
хвороб верхніх дихальних шляхів і характеризу-
ється сукупністю клінічних симптомів, низкою 
морфологічних і патолого-фізіологічних змін 
слизової оболонки порожнини носа при гостро-
му процесі на всьому своєму протязі, при хроні-
чному переважно в області носових раковин. 

В залежності від клінічного перебігу хво-
роби і патологічних змін риніти розподіляють на 
різноманітні форми і відповідно до цього засто-
совуються різноманітні методи лікування. З цією 
метою створені відповідні класифікації риніту. 

Але існуючі сьогодні класифікації ринітів 
не задовольняють вимоги клініцистів 

Ці класифікації базуються на різноманіт-
них факторах як клінічного, так і морфологічно-
го змісту. Існуючі класифікації хронічних рині-
тів базуються на патологоморфологічній термі-
нології. Зрозуміло, що клініцист не має юриди-
чного права користуватися цією термінологією, 
- наприклад, хронічний гіпертрофічний (гіпер-
пластичний) риніт, фіброзна форма. Адже на 
мікроскопічному рівні лікар хворого не обсте-
жує. 

З погляду на це пропонується клінічна 
класифікація для обговорення цієї проблеми. 

За перебігом хвороби залишається: 
Гострий та хронічний риніт. 
Гострий у свою чергу розподіляється в 

нашій редакції на: 
Гострий простий риніт, який поділя-

ється на стадії: 
І – початкова (початкових реакцій); 
ІІ – обструктивна; 
ІІІ – ексудативна; 
ІV – регресивна. 
Гострий рецидивуючий риніт. 
Гострий ринальний синдром (як синд-

ром гострих інфекційних захворювань, інтокси-

кації отруйними речовинами, реакція на меди-
каменти). 

Приклад діагнозу. Гострий медикаменто-
зний ринальний синдром. 

При наявності синдрому ГРВЗ не слід об-
межуватися діагнозом – гострий риніт. У таких 
випадках ставиться основний діагноз. 

Хронічний риніт пропонується розділити 
на такі клінічні форми: 

Хронічний риніт: 
Простий (замість терміну катаральний); 
Обструктивний (замість терміну гіпер-

трофічний (гіперпластичний)). Існуючі форми 
(назви) хронічного гіпертрофічного риніту такі, 
як кавернозна, фіброзна, пиптикоподібна, полі-
позна та інші слід вилучати із вжитку. 

Вазомоторний риніт (замість терміну 
нейровегетативна форма вазомоторного риніту), 
який, як правило, спостерігається у пацієнтів з 
вегето-судинною дистонією (гіпотонічна та 
змішана форми). 

Алергічний риніт: 
Сезонний; 
Постійний. 
Сухий (замість атрофічний) риніт. 
Характеризується атрофічно-дистрофіч-

ними змінами структур порожнини носа, поді-
ляється, в нашій редакції на: 

Передній сухий риніт; 
Дифузний сухий риніт; 
Атрофічний назофарингіт. 
Озена (пропонується виділити в окрему 

форму). 
Окремою формою слід виділити профе-

сійний риніт. 
Наприклад: Професійний дифузний сухий 

риніт. 
Така класифікація є більш клінічною і 

орієнтована на методи лікування. 

 
© Ф.О. Тишко, Д.І. Заболотний, 2010  
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В.М. ТКАЧЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦІЇ ХВОРИХ НА 
ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ТА ФЕЛЬДШЕРСЬКОЇ 
ДІЛЯНОК НА ПРИКЛАДІ ДИСПАНСЕРНОГО ДИНАМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ З ТАКИМ ЖЕ ЗАХВОРЮВАННЯМ 

 

Відомо, що між окремою військовою час-
тиною і фельдшерською чи лікарською ділянка-
ми в наданні медичної допомоги хворим є бага-
то спільного. У тому числі в медико-технічному 
забезпеченні медичних пунктів. Тому нам зда-
ється доцільним поділитись досвідом роботи по 
диспансеризації хворих на хронічний тонзиліт 
(ХТ), яку проводимо регулярно у Збройних Си-
лах. 

В отоларингології найбільшу групу осіб, 
які підлягають диспансерному динамічному 
спостереженню (ДДС), складають хворі на ХТ. 
При цьому потреба у ДДС за цією групою паці-
єнтів в останні 10-15 років з проведенням ряду 
спостережень значно зросла. Це пов’язано з 
прийняттям активної участі в реакціях місцево-
го і системного імунітету та прагненням лікарів 
у збереженні цього життєво важливого органа. 

Факторами ризику можливого розвитку 
ревматизму, поліартриту, нефриту та інших за-
хворювань при наявності у хворих хронічного 
тонзиліту є: використання перегородки носа, 
хронічні риніти, гіпертрофія носових раковин, 
поліпи носа, аденоїди 2-3 ступеня, хронічні ри-
носинуїти. Ця супутня патологія утруднює но-
сове дихання, змушує людину дихати ротом, що 
сприяє місцевому переохолодженню піднебін-
них мигдаликів (ПМ) і можливому виникненню 
ангін, особливо у весняно-осінньому і зимовому 
періодах. 

Лікувально-профілактичні заходи. Відпо-
відно до класифікації хронічного тонзиліту Л.А. 
Луковського (1941) хворі на декомпенсований 
ХТ підлягають тонзилектомії (за нашими дани-
ми 10±2%), а хворі з компенсованим ХТ 
(10±2%) та субкомпенсованим ХТ (80±2%) – 
консервативному лікуванню. В останньому ви-
падку ультрафіолетовому опроміненню (УФО) 
піднебінних мигдаликів за способом В.М. Тка-
ченка (авт. свід. № 171053 СССР, патент на ви-
нахід № 87885 України). Цей спосіб використо-
вується у військових частинах Збройних Сил 
(ЗС) України 1975 р. з перервою з 1966 по 2000 
рр. 

Дане амбулаторне лікування організову-
ють лікарі загальної практики військової части-
ни у медичних пунктах щорічно в період прохо-
дження новобранцями програми молодого бій-
ця, тобто з перших днів їхньої служби. 

 Контрольне спостереження за хворими з 
компенсованим і субкомпенсованим ХТ (при 
відмові від тонзилектомії – за хворими з неком-
пенсованим ХТ) проводять протягом одного 
року: лікар частини через кожні 4 місяці, отола-
ринголог і терапевт – через кожні 6 місяців. 

У випадку виникнення ангіни у хворих з 
КХТ і СХТ (а також з ДХТ) лікар частини про-
водить цим особам другий курс УФО ПМ (хво-
рим з ДХТ – перший курс), але це буває вкрай 
рідко. Останнім хворим УФО ПМ не проводить-
ся, бо першого опромінення вистачає на 2 роки. 

У вищих військово-навчальних закладах 
(де є отоларинголог) і у госпіталях лікування 
хворих на ХТ проводиться за вибором: з допо-
могою комплексу лікарських призначень, вказа-
них у Методичному посібнику – «диспансери-
зація у Збройних Силах України» (за редакцією 
П.С. Мельника: ДОЗ, 2007), або за допомогою 
нашого способу, ефективність якого була дове-
дена при УФО ПМ у 23316 військовослужбовців 
Київського військового округу в 1976-1985 рр., 
коли ангіни не рецидивували у 94,9% випадках 
при спостережені за хворими на ХТ на протязі 
1,5-2 років (у ВСУ хворих на ангіну лікують 
тільки у госпіталях). 

Комплексна методика консервативного 
лікування ПМ при ХТ по П.С. Мельнику вклю-
чає: промивання лакун антисептичними розчи-
нами та антибіотиками, інтралакунарне та ін-
тратонзилярне введення лікарських препаратів, 
електрофонофорез, лазеротерапію, СВЧ, аерозо-
льтерапію, рефлексотерапію. Але такі рекомен-
дації виконати у військових часинах неможливо 
через відсутність зазначених вище фізіотерапев-
тичних засобів (не належать за табелем). А го-
ловне те, що військові лікарі загальної практики 
не володіють такими ЛОР-маніпуляціями, як 
промивання лакун, ін’єкції лікарських розчинів 
у тканини мигдаликів та у паратонзилярну діля-
нку. Такі ж труднощі може відчувати сільський 
лікар (фельдшер). 

Комплексну методику лікування хворих 
на ХТ проводять і в ДУ «Інститут отоларинго-
логії ім. проф. О.С. Коломійченка АМН Украї-
ни» де роблять: промивання лакун з дезінфіку-
ючими розчинами, ін’єкції у тканини ПМ пре-
паратів вилочкової залози (0,01%) розчин тимо-
гену, такти віну) по №6, почергово, через день у 
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комплексі з низькочастотним магнітним полем 
№10 на ділянку реґіонарних лімфатичних вуз-
лів, внутрішньо-полівітаміни (Д.І. Заболотний, 
О.Ф. Мельников, 1999). 

В ЛОР-клініці Національного медичного 
університету (НМУ) ім. О.О. Богомольця про-
водять промивання лакун дезінфікуючими роз-
чинами і відсмоктування вмісту лакун через ко-
жні два дні №6-8,опромінення ПМ промінням 
гелієво-неонового лазера №10, Луч-2 (УВЧ, 
КУФ) на реґіонарні лімфовузли №10. Призна-
чають у комплексі внутрішньо полівітаміни, 
діазолін (димедрол, глюконат кальцію); для під-
вищення реактивності організму – імудон, ри-
бомуніл, інфлюцид (Ю.В. Мітін, 2001). 

В ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка АМН України», а також в 
НМУ проводять зазначена вище комплексне 
лікування хворих з ХТ на протязі одного місяця, 
але два рази на рік – восени і ранньою весною. 
Така тактика лікування дає одужання хворих на 
ХТ у 71-87,8% випадків, у той час, коли при ви-

користанні нашого способу монотерапії ефекти-
вність лікування хворих на ХТ складає 93,8-
94,9% і проводиться тільки один раз на рік. 

Після тонзилектомії, виконаної у хворих з 
ДХТ, контрольне спостереження протягом 6 
місяців проводять: лікар частини кожні два мі-
сяці, отоларинголог – через 3 місяці, терапевт – 
наприкінці спостереження. Загальні клінічні 
аналізи крові, сечі, а також ЕКГ роблять один 
раз у два місяці, біохімічні дослідження крові – 
за показаннями. 

Після перенесеної ангіни спостереження 
за військовослужбовцями проводять протягом 
одного місяця: лікар частини – двічі, отоларин-
голог і терапевт – один раз за показаннями. 

На наш погляд, доведена методика в ЗСУ 
диспансерного динамічного спостереження мо-
же бути використана в умовах сільських лікар-
ських і фельдшерських ділянок в різних адміні-
стративних районах і областях України. Але це 
залежить від бажання і можливостей Міністерс-
тва охорони здоров’я України. 

 
© В.М. Ткаченко, 2010 
 
 
 
 
 

В.В. ТОЛЧИНСКИЙ, Н.Г. МИРОНЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

 ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ  
ПОСЛЕ ЛАРИНГЭКТОМИИ 

 

Восстановление голосовой функции явля-
ется ведущим аспектом медико-социальной реа-
билитации больных, перенесших ларингэкто-
мию. 

На настоящий момент воссоздание голоса 
у больных после ларингэктомии выполняется 
тремя способами: 1) фониатрический – обуче-
ние псевдоголосу, 2) хирургический – трахео-
пищеводное шунтирование (ТПШ), трахеогло-
точное шунтирование (ТГШ), 3) сочетание хи-
рургических методик и применение техниче-
ских средств – трахеопищеводное протезирова-
ние (ТПП).  

Целью нашей работы явилось улучшение 
качества жизни больных после ларингэктомии 
за счет усовершенствования голосообразующих 
операций. 

Материалы и методы. В ЛОР-клинике 
ИНВХ им. В.К. Гусака АМН Украины за период 
2000-2010 гг. обследовано и проведено опера-
тивное лечение 283 больным раком гортани в 
Т3, Т4 стадии заболевания. У пациентов, кото-
рые наблюдались, преобладали поражения в Т3 

стадии – 237 (83,7%). В Т4 стадии наблюдалось 
46 (16,3%) больных. У 32 (11,3%) больных об-
наружены регионарные метастазы к началу ле-
чения.  

При ограничении опухолевого процесса 
двумя этажами гортани, без распространения на 
подскладковый отдел выполнялась ларингэкто-
мия с одномоментным трахеоглоточным шун-
тированием (ТГШ) – 86 (30,4%). При распро-
странении опухолевого процесса на подсклад-
ковый отдел до I-го полукольца трахеи, в запер-
стневидное пространство, либо на гортаноглот-
ку выполняли расширенную ларингэктомию с 
одномоментной голосовосстанавливающей опе-
рацией по нашей методике, разработанной в 
клинике – трахеопищеводное шунтирование 
(ТПШ) – 123 (43,5%). Части больным во время 
ларингэктомии выполнялась подготовка к даль-
нейшему трахеопищеводному протезированию 
(ТПП) – 44 (15,%%) по оригинальной методике. 
Кроме того, всем больным проводилась миото-
мия глоточных сжимателей. Восстановление 
голосовой функции с помощью ТПП выполнено 
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64 (22,6%) больным. В своей практике мы ис-
пользуем голосовые протезы «Pravox». Части 
больным, которым не выполнялась голосово-
станавливающая операция, не проводилась под-
готовка к протезированию, в силу ряда обстоя-
тельств, голосовое протезирование выполнялось 
в отсроченный период. В данных случаях для 
установки голосового протеза мы использовали 
устройство – проводник, разработанный в на-
шей клинике. 

Результаты и их обсуждение.  
В группе больных, которым выполнялось 

трахеопищеводное или трахеоглоточное шунти-
рование голос получен у 138 (65,9%). В основ-
ном голос появился на 10 – 12-е сутки после 
операции, у части пациентов – на 17 – 20-е су-
тки. Разделительную функцию шунта мы оце-
нили как хорошую у 71 (51,3%), удовлетвори-
тельную – у 41 (29,7%), неудовлетворительную 
– у 26 (19%) пациентов. У пациентов, которым 

выполнялось протезирование с помощью голо-
совых протезов голос получен у 59 (92,2%). Раз-
делительная функция у всех больных данной 
группы была хорошая. Отсутствие голоса у 5 
(7,8%) протезированных больных, на наш взгляд 
связанно, с недостаточно тщательно выполнен-
ной миотомией глоточных сжимателей, что в 
свою очередь привело к спазму мышц глоточно-
пищеводного сегмента. 

Подготовка к трахеопищеводному проте-
зированию, которую мы выполняем во время 
основной онкологической операции, позволяет 
устанавливать протез «Pravox 2». 

Выводы.  
Совершенствование различных способов 

восстановления голосовой функции расширяет 
возможности социальной реабилитации боль-
ных после ларингэктомии. Применение устрой-
ства – оригинального проводника, упрощает 
процесс установки голосового протеза. 

 
© В.В. Толчинский, Н.Г. Мироненко, 2010  
 
 
 
 
 

І.І. ТОРЯНИК, Н.Г. ПОПОВА (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ФАРИНГО-ЛАРИНГІТУ 
У ХВОРИХ НА ЗМІШАНУ ВІРУСНО-БАКТЕРІАЛЬНУ ІНФЕКЦІЮ 

 

У структурі інфекційних захворювань 
верхніх дихальних шляхів (ВДШ) інфекційного 
ґенезу хронічний фаринго-ларингіт (ФЛ) вірус-
но-бактеріальної етіології посідає одне із прові-
дних місць. Неоднозначність діагностичних під-
ходів, стертість певних аспектів клінічного пе-
ребігу, проблематичний характер прогнозування 
викликають безліч питань щодо клініко-
морфологічного розбору зазначеної патології. 
Сучасні науково-теоретичні та методологічні 
джерела із питань вивчення морфологічної спе-
цифіки ФЛ змішаного інфекційного ґенезу міс-
тять вкрай недостатньо відомостей. Проте, як 
завчасні гістологічні дослідження слизових обо-
лонок ВДШ, безперечно, сприяли б остаточному 
визначенню та значному підвищенню якості 
діагностики.  

У роботі досліджували морфологічні змі-
ни слизових оболонок глотки та гортані у хво-
рих обох статей, віком від 22 до 73 років на 
хронічний (ФЛ) вірусно-бактеріальної етіології 
за умов перебування останніх у стаціонарі спе-
ціалізованої ЛОР-клініки (№ NN) м. Харкова. За 
для об’єктивізації запланованого дослідження 
(ідентифікації маркерів: антитіл ІgG та IgM до 

вірусу простого герпесу та Micoplasma hominis) 
у якості попередніх обстежень хворим призна-
чали імуноферментний аналіз, що проводили із 
залученням стандартних тест-систем «Век-
тоВПГ-ІgG-стрип», «ВектоВПГ-ІgM-стрип», 
«МикоплазмаБест-ІgG» ЗАТ «Вектор-Бест» 
(Кольцово, Росія). Остаточний висновок робили 
за умов наявності біопсій та зішкрябів слизових 
оболонок ВДШ. Зафарблення останніх проводи-
ли традиційно за Романовським-Гімзе та гема-
токсилін-еозином. Статистичну обробку експе-
риментальних даних проводили відповідно до 
правил рядової та альтернативної варіаційної 
статистики.  

В результаті дослідження було встановле-
но, що пацієнти із діагностованою змішаною ві-
русно-бактеріальною інфекцією ВДШ виявилися 
носіями специфічних морфологічних змін у сли-
зових оболонках останніх. Поряд із позначеними 
макроскопічними зрушеннями, які стосувались 
вираженого набряку, почервоніння, змін у пруж-
ності та щільності тканин, крихкотливості, по-
рохнявості слизових, подекуди нальотів, спосте-
рігали зміни у мікроскопічній картині. Гіперемія 
супроводжувалась чисельними фактами локаль-



ХІ з’їзд оториноларингологів України 206 

них крововиливів у підслизову оболонку, інфіль-
тративними явищами лімфо-плазмоцитарного 
характеру. Хронізація запальних процесів акти-
вувала у окремих випадках запуск деструктивно-
дегенеративних змін, що спонукали розвиток 
десквамацій епітелію. Епітеліоцити зазнавали 
гіганто-клітинного метаморфозу із вираженими 
змінами у ядерно-цитоплазматичному співвід-
ношенні на користь останнього; ядра містили 
ознаки гіперхроматозу, ушкоджень мембрани, 
маргіналізації глибок хроматину. Цитоплазма 
визначалась наявністю базофільних та еозинофі-
льних гранул, зовнішня клітинна мембрана – із 
ознаками змін. У окремих спостереженнях мали 
місце ознаки ацидофільного некрозу. На біопсій-
них препаратах реєстрували чисельні випадки 

параваскулярного набряку, мілковогнищевих 
локальних крововиливів. 

 Таким чином, морфологічні особливості 
перебігу хронічного фаринго-ларингіту у хво-
рих на змішану вірусно-бактеріальну інфекцію 
стосувались змін у ядерно-цитоплазматичному 
співвідношенні, інтенсивності зафарблення ядра 
(що може розглядатися як свідчення на користь 
порушень трофіки та обміну), базофілізації ци-
топлазми (ВПГ), виражених десквамаційних 
явищ, лімфо-плазмо-проліферативних процесів 
(Mycoplasma hominis). Використання зазначених 
фактів за для уточнення етіологічного чинника 
хвороби: хронічного ФЛ, чи у малому ступені 
сприятиме прискоренню клінічної діагностики 
та підвищенню якості останньої. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СПЕЦИФИКИ ПРОЯВЛЕНИЙ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ С ЛОР-ПАТОЛОГИЕЙ 
 

В последнее время внимание специали-
стов все больше привлекают больные с заболе-
ваниями ЛОР-органов, вызванными смешанной 
вирусно-бактериальной инфекцией. Особую 
озабоченность специалистов вызывают случаи 
герпесвирусно-микоплазменной инфекцией, 
когда на сложную в плане дифференциальной 
диагностики клиническую картину наслаивают-
ся специфика морфологических изменений в 
слизистых оболочках органов, неоднозначность 
результатов лабораторных исследований. С це-
лью объективизации результатов клинико-
лабораторных исследований проводили ретро-
спективный анализ случаев заболеваемости ви-
русно-бактериальной инфекцией у больных с 
ЛОР-патологией. Обследуемые группы состав-
ляли взрослые пациенты и дети, обоего пола. 
Возрастная дифференциация больных осущест-
влялась в соответствии с рекомендациями по 
возрастной анатомии, физиологии и биохимии 
(Париж, 1963).В результате исследования было 
установлено, что наиболее многочисленной 
группой пациентов с заболеваниями ЛОР-
органов вирусно-бактериальной этиологии ста-
ли взрослые в возрасте от 30 до 40 и от 40 до 50 
лет (4-й и 5-й этапы возрастной периодизации). 
Среди детей подъем заболеваемости наиболее 

ярко обозначался в период первого детства (от 
1-го до 3-х лет). С точки зрения половой специ-
фики наблюдалась неоднозначная возрастная 
дифференциация. Наиболее часто указанная 
патология встречалась у обследуемых женского 
пола (52,3 % случаев среди взрослых) и лиц 
мужского пола (54,2 % случаев среди детей). 
Самыми распространенными нозологическими 
формами были острый/ хронический ларинго-
фарингиты (76,4 % - у взрослых; 57,1 % - у де-
тей), рецидивирующие двухсторонние риноси-
нуситы (10,8 % - взрослые; 12,3 % - детский 
контингент), орофарингиты (9, 6 % - у взрослых 
и 27,8 % - у детей). 3,2 % обследуемых взрослых 
страдали хроническими средними отитами, фа-
рингитами, фаринголарингитами, в этиологии 
которых значились такие возбудители как вирус 
простого герпеса, микоплазма человека, вирус 
Эпштейн-Бара. Вышеперечисленные возбудите-
ли стали причиной развития острой и хрониче-
ской патологии среднего уха, глотки, гортани у 
детей в 2,8 % случаев. Примечательными были 
факты регистрации цитомегаловируса у детей с 
установленными орофарингитами, фарингитами 
и фаринголарингитами. Результаты тщательного 
сбора анамнестических данных, curriculum vitae 
указывали на тесную взаимосвязь между пере-
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несенной вирусно-микробной инфекцией у ма-
тери (пре-, перинатальное инфицирование) и 

развитием соответствующего заболевания у ре-
бенка. 

 
© И.И. Торяник, Е.А. Куликова, Н.Г. Попова, Л.А. Панченко, В.А. Мищенко, Н.Ф. Меркулова,  
Л.А. Попова, В.А. Личко, 2010  
 
 
 
 
 

 
В.И. ТРОЯН, Л.Я. ЛИСИЦИНА, К.Г. НАЗАРЕНКО, И.А. СИНАЙКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РИНОГЕННЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
ПО ДАННЫМ ЛОР-КЛИНИКИ ЗГМУ 

 

Актуальность оказания адекватной помо-
щи больным с риногенными орбитальными ос-
ложнениями (РОО) обусловлена возможностью 
возникновения снижения остроты зрения раз-
личной степени вплоть до полной слепоты, а 
также тромбоза пещеристого синуса и развития 
септического состояния. 

С 2006 по 2009 гг. нами наблюдалось 24 
пациентов с (РОО) что составило 1,7% (п=24) от 
общего количества пациентов с острыми рино-
синуситами, в возрасте от 15 до 76 лет. Мужчин 
было 74%, женщин – 26%.  

РОО в стадии инфильтрации (отек век, 
простой периостит орбиты, отек орбитальной 
клетчатки) составили 86,5% наблюдений, в ста-
дии абсцедирования у 13,5% больных. Абсцесс 
век наблюдался у 4,3% пациентов, ретробуль-
барный абсцесс – у 4,4%, флегмона орбиты – у 
4,8% больных. 

Как показал анализ, у большинства забо-
левание связано с поздней обращаемостью, не-
адекватным локальным и системным лечением, 
а также изменением резистентности микрофло-
ры. Диагностика орбитальных осложнений ос-
новывалась на объективных клинических сим-
птомах и данных компьютерной рентгеновской 
томографии околоносовых пазух и орбиты. Все 
больные были консультированы окулистом, 
невропатологом и нейрохирургом. Исследова-
ние микрофлоры и ее чувствительности к анти-
бактериальным препаратам показало, что чаще 
всего выделялись монофлора – S. рnuеmoniaе 
(25-30%), S. руоgепеs,(25%), микробные аэроб-
но-анаэробные ассоциации, которые были мало-
чувствительны к препаратам, не защищенным 
от B-лактамазы. 

С целью профилактики РОО нами в 2006 
г. с помощью местного телевидения была про-
ведена санпросветработа населения города, на-
правленная на недопустимость самолечения 
острых риносинуитов. Консервативное лечение 

получили 55,2% больных с РОО в стадии ин-
фильтрации, которая с 2006 г. осуществлялось с 
применением стартового антибиотика – амок-
сиклава.(по 1,2 в\в капельно 2 раза в сутки) и 
активного муколитика ацетилцистеина, норма-
лизующего транспортную функцию мерцатель-
ного эпителия носа и околоносовых пазух. Ме-
стная мукоактивная терапия дополнялась при-
менением системной с помощью «Флюдитека» 
на основе карбоцистеина обладающего муколи-
тическим и мукорегуляторным действием, что 
способствует облегчению попадания антибио-
тиков в секрет слизистой носа  

Анализ результатов лечения показал, что 
эмпирическое применение амоксиклава в каче-
стве стартового антибиотика в комбинации с 
флюдитеком ускоряло клиническое выздоров-
ление в среднем на 4-5 суток во сравнению с 
контрольной группой и значительно снизило 
частоту РОО. 

Хирургическое лечение было проведено 
44,8% пациентов с РОО в стадии абсцедирова-
ния, а также лицам, у которых было затруднено 
эффективное дренирование патологического 
содержимого из синусов через естественные 
соустья. При этом мы отдавали предпочтение 
наружным доступам к пораженным синусам. 
Фронтотомия нами произведена у 14 пациентов, 
гайморо-фронто-этмоидотомия - у 8, у 6 - гай-
морофронто-этмоидотомия с орбитотомией. 

Дренирование полости орбиты произво-
дили со стороны оперированных синусов, тупо 
вскрывая тарзорбитальную фасцию, а при от-
сутствии положительной динамики дополняли 
лечение чрезкожной орбитотомией. В случае 
вмешательства в области верхнего века избегали 
разрезов внутренних 2/3 орбитального края с 
целью профилактики птоза. 

Таким образом, своевременная диагности-
ка и комплексное лечение РОО с использованием 
этиопатогенетически обоснованных лекарствен-
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ных средств и адекватных хирургических вмеша-
тельств позволило во всех случаях добиться кли-
нического выздоровления и предупредить разви-
тие внутричерепных осложнений. Лишь в двух 
случаях наблюдений не удалось восстановить од-
носторонний неврит глазного нерва. 

Таким образом, амоксиклав в комбинации 
с флюдитеком является эффективным старто-

вым препаратом для эмпирической консерва-
тивной системной и локальной терапии больных 
с РОО. 

Комплексное лечение больных с РОО 
должно заключаться в экстренной санации пер-
вичного гнойного очага с этиопатогенически 
обоснованной системной антибактериальной 
терапией. 
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МУКОНАЗАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ У ПОДРОСТКОВ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ 

 

В настоящее время функции небных мин-
далин достаточно хорошо изучены. Функцио-
нально они относятся к носоглоточно-
ассоциированной лимфоретикулярной ткани - 
nasopharyngeal-associated lymphoreticular tissues 
(NALT) обеспечивающей местную иммуноло-
гическую защиту верхних дыхательных путей. 
В свою очередь NALT является составной ча-
стью системы лимфоидной ткани, ассоцииро-
ванной со слизистыми оболочками - MALT (от 
англ. Mucosa associated lymphoid tissue) Муко-
зальная иммунная система - первая линия обо-
роны организма против чужеродных антигенов, 
которая организует естественную резистент-
ность и специфическую иммунную защиту ды-
хательных путей, конъюнктивального мешка и 
орально-фарингеального пространства (Быкова 
Б.П., 2003). Нарушение барьерной функции и 
местного иммунитета при слабости централь-
ных механизмов регуляции гуморального го-
меостазиса приводит к нарушению физиологи-
ческих функций таких структур слизистой обо-
лочки верхних дыхательный путей, как мукоци-
лиарный аппарат, межуточная ткань, тканевая 
жидкость и др., что, в свою очередь, потенциру-
ет базовый патологический процесс, вызывая в 
нем новые порочные циклы с вовлечением в них 
новых органов и систем. 

Имеющиеся в литературе данные свиде-
тельствуют о том, что при развитии в организме 
местных и системных нарушений иммуногенеза, 
в патологический процесс вовлекаются и мин-
далины (Павелкина В.Ф., 1995). В тоже время, 
небные миндалины способны оказывать значи-
тельное влияние на функционирование иммун-
ной системы в целом.  

 Поэтому при обследовании больных с 
хроническим тонзиллитом необходимо уделять 
внимание состоянию организма в целом, т.е. 
необходимо учитывать наличие сопряженной 
сопутствующей патологии. В своем исследова-
нии мы попытались оценить влияние хрониче-
ского тонзиллита на течение патологии носа и 
околоносовых пазух. 

Под нашим наблюдением находились 52 
подростков с хроническим тонзиллитом (ком-
пенсированная форма вне обострения) в возрас-
те от 12 до 17 лет. У 20 из них жалоб со стороны 
носа и околоносовых пазух не было (1 группа), 
у 32 подростков отмечались жалобы на затруд-
нённость носового дыхания, частые насморки, 
патологические выделения из носа (2 группа). 
Всем проводилось микробиологическое иссле-
дование мазков с небных миндалин и носовой 
полости, определение иммунологического ста-
туса подростков, рН-метрия носовой слизи, оп-
ределялось функциональное состояние мерца-
тельного эпителия полости носа (мукоциллиар-
ный клиренс), определение SIgA в носовой сли-
зи. В качестве контрольной группы взято 10 
здоровых подростков (контрольная – 3 группа). 

После проведения курса консервативной 
терапии у всех больных получен положитель-
ный клинический эффект: улучшалась фаринго-
скопическая картина, уменьшились размеры 
миндалин, очистились лакуны, патологическая 
флора не высеивалась. При отдаленных осмот-
рах улучшилось состояние слизистой носа: по 
сравнению с исходным уровнем улучшилось 
функциональное состояние мерцательного эпи-
телия (ускорение мукоциллиарного клиренса), 
нормализовались показатели рН-среды внутри-
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носовой слизи, патологическая флора не высеи-
валась, при изучении иммунного статуса обна-
ружено увеличение относительного и абсолют-
ного количества Т-лимфоцитов (СД4+) и увели-
чение их функциональной активности (ФГА, 
РБТЛ). 

Выводы: Комплексное лечение хрониче-
ского тонзиллита должно включать санацию 
лакун миндалин и общую и местную иммунно-
терапию. 

 Восстановление иммунологической 
функции небных миндалин при хроническом 
тонзиллите способствует нормализации мукона-
зального иммунитета слизистой оболочки носа 
и околоносовых пазух 

 Для повышения эффективности лечения 
заболеваний полости носа и околоносовых па-
зух необходимо учитывать функциональное со-
стояние небных миндалин и корректировать 
выявленные нарушения. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА МИНЕРАЛЬНОЙ 
ВОДОЙ «МАЙБАЛЫК» И ПРЕПАРАТОМ «ЦИННАБСИН» 

 

В Республике Казахстан особенно в его 
северных и центральных регионах распростра-
нённым заболеванием являются хронические 
риносинуситы. Среди патологии ЛОР органов 
болезни околоносовых пазух занимают второе 
место. В этой связи оториноларингологические 
отделения городских и областных больниц пе-
регружены пациентами, страдающими острыми 
и хроническими риносинуситами. Лечение ост-
рых риносинуситов в условиях стационара пре-
дусматривает использование консервативных 
методов. При острых бактериальных риносину-
ситах мы, как правило, применяем комплексное 
терапевтическое лечение, направленное на 
борьбу с инфекционным агентом. Однако в ряде 
случаев после выписки из стационара с выздо-
ровлением нередко после гриппозной инфекции 
у пациентов вновь наступает обострение болез-
ней околоносовых пазух, и значительная часть 
пациентов получает недостаточный объем лече-
ния в амбулаторных условиях, и патологиче-
ский процесс переходит в хроническую форму.  

В свете вышеизложенного мы поставили 
цель изучить возможности консервативной те-
рапии хронических заболеваний околоносовых 
пазух в санаторно-курортных условиях. 

В задачи нашего исследования входило 
изучить эффективность комплексного лечения 
хронических риносинуситов с использованием 
минеральной воды «Майбалык» и препарата 
«Циннабсин». Для объективной оценки эффек-
тивности лечения мы взяли в качестве группы 
сравнения 19 пациентов с хроническими рино-
синуситами и провели им обычную терапию с 
использованием антигистаминных препаратов, 

сосудосуживающих средств (не более 10 дней) и 
бихромат калия в качестве разжижжения носо-
вого секрета и устранения корок. 

В основной группе у 35 больных с хрони-
ческим риносинуситом кроме перечисленных 
средств мы применяли промывание полости но-
са минеральной водой «Майбалык», а затем 
проводили ингаляцию через нос на ингаляцион-
ной установке «Salina» (Германия). 

Стационарная ингаляционная система 
«Salina» является универсальным прибором для 
ингаляционной терапии респираторных путей и 
бронхо-лёгочного аппарат. Эта система состоит 
из автономного блока, при котором отсутствует 
подача сжатого воздуха, и прибор работает на 
основе электропневматики. Ингаляция прово-
дится с помощью заранее предусмотренных и 
установленных узлов распыления. Причем ин-
галяция контролируется автоматически. 

Минеральная вода «Майбалык» распыля-
лась в мельчайшие капли в соответствии с диа-
граммой спектра размеров капель. Минеральная 
вода «Майбалык» по данным А.А. Ахетова 
(2009) характеризуется как рассольная хлорид-
но-сульфатно-карбонатно-натриевая вода с при-
сутствием ионов йода и брома. В состав также 
входят фтор, цинк, свинец, никель, кобальт, 
хлор, железо, кальций, калий, натрий, карбона-
ты и гидрокарбонаты, сульфаты. 

Курс ингаляционной терапии состоял из 
10 ежедневных процедур ингаляций минераль-
ной водой «Майбалык» длительностью до 10 
минут при температуре 38°С. 

Кроме ингаляционной терапии все паци-
енты основной группы получали препарат 
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«Циннабсин» согласно инструкции в первые 
двое суток лечения по 1 таблетке каждый час 
(до 12 раз в день), а начиная с третьих суток по 
2 таблетке три раза в день в течение 10 дней. 

В группах сравнения и основной группе 
до лечения мы исследовали состояние мукоци-
лиарного транспорта (МЦТ) сахариновым тес-
том и после курса комплексной терапии в обеих 
группах. 

В основной группе после комплексной 
терапии минеральной водой «Майбалык» и 
«Циннабсином» наступило значительное улуч-
шение клинико-функциональных показателей. 
Так пациенты отметили хорошее самочувствие, 
улучшение носового дыхания, отсутствие корок 
в носу. При передней риноскопии мы выявили 
исчезновение отёка слизистой оболочки носа, 
слизистая имела розовый цвет, сухие корки 
полностью исчезли.  

До проведенной терапии в сравниваемой 
и основной группе показатели мукоцилиарного 
клиренса были в обеих группах почти одинако-
выми и значительно превышали нормальные 
величины(27,5+1,5 мин. и 27,8+1,2 мин. соот-
ветственно), в отличии от установленных нами 

у 15 практически здоровых лиц контрольной 
группы. В контрольной группе у практически 
здоровых людей показатели мукоцилиарного 
клиренса по сахариновому тесту составили 
11,3±1,5 мин. Следует указать, что до лечения 
показатели МЦТ в обеих группах были почти 
одинаковыми и разница между ними была не 
достоверной (р >0,5) 

Между тем, после обычной терапии в 
группе сравнения состояние МЦТ несколько 
улучшилось по сравнению с исходными данны-
ми до лечения и составило 18,4±1,3 мин. Однако 
в основной группе после комплексной терапии с 
одновременным применением минеральной во-
ды «Майбалык» и «Циннабсина» показатели 
МЦТ значительно улучшились и составили 
13,1±0,35 мин (р<0,01), т.е. мы получили досто-
верное улучшение мукоцилиарного клиренса. 

Таким образом, комплексная терапия 
хронического риносинусита с орошением по-
лости носа водой «Майбалык» и последующей 
ингаляцией минеральной водой, а также приме-
нение препарата «Циннабсин» даёт значитель-
ный лечебный эффект в санаторно-курортных 
условиях. 

 
© Р.К. Тулебаев, С.И. Пшеничный, А.А. Ахетов, 2010  
 
 
 
 
 

А.В. УДОВЕНКО, Д.С. БОЕНКО, И.А. ТАЛАЛАЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЙ МОНИТОРИНГ У БОЛЬНЫХ С НОСОВОЙ 
ОБСТРУКЦИЕЙ 

 

Ведущей причиной формирования син-
дрома обструктивного апноэ сна (СОАС) явля-
ется носовая обструкция. Выявление и лечение 
СОАС является актуальной проблемой совре-
менной медицины и находится в компетенции 
врачей нескольких специальностей – кардиоло-
гов, пульмонологов и отоларингологов. 

Целью исследования являлась оптимиза-
ция лечения больных с носовой обструкцией и 
СОАС. 

Материалы и методы. С 2007 по 2009 
годы в Донецком ринологическом центре на-
блюдалось 16 пациентов, страдающих СОАС. 
Все пациенты были мужского пола, их возраст 
составлял от 26 до 64 лет. Все больные предъяв-
ляли жалобы на нарушение носового дыхания и 
храп во сне, чувство сухости в горле в ночное 
время, остановки дыхания во сне. Двое были 
ранее оперированы по поводу искривления но-
совой перегородки, гипертрофического ринита, 

кист гайморовых пазух. Два пациента перенесли 
лазерную увулопалатопластику. 

Для объективизации СОАС применяли 
кардиореспираторный мониторинг с использо-
ванием прибора «Сомночек-2» (Германия). Пу-
тем анкетирования определяли индекс дневной 
сонливости с использованием шкалы сонливо-
сти ESS (Epworth Sleepiness Scalе), вегетатив-
ный статус пациентов с использованием шкалы 
Вейна. На основании физикальных данных вы-
числяли индексы массы тела и Брока.  

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Все пациенты имели избыточную массу 
тела или ожирение 1-3 степени. Четырнадцать 
(87,5%) больных оказались ваготониками, 2 
(12,5%) – симпатотониками. У ваготоников от-
мечен СОАС средней и тяжелой степени, у сим-
патотоников – легкая степень СОАС.  

Результаты кардиореспираторного тести-
рования показали, что у 13 (81,25%) пациентов 
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имела место выраженная носовая обструкция и 
преобладало рото-носовое дыхание. СОАС у 
них был представлен обструктивным или сме-
шанным апноэ/гипопноэ с преобладанием пе-
риферического компонента. В 5 (31,5%) случаях 
отмечено смешанное апноэ с преобладанием 
центрального механизма обструкции. Пациенты, 
ранее перенесшие увулепалатопластику, имели 
смешанную форму апноэ с преобладанием ги-
попноэ. 

У 11 (68,75%) больных индекс дневной 
сонливости ESS совпадал с тяжестью выявлен-
ного СОАС во время кардиореспираторного 
тестирования. Его несоответствие у остальных 
пациентов, вероятно, объясняется образом жиз-
ни и работы пациентов, приемом ноотропов и 
адаптогенов по поводу другой патологии.  

Проведенное обследование позволило ре-
комендовать СРАР-терапию через рото-носовую 
маску всем больным с обструктивным или сме-
шанным апноэ сна. Однако для её адекватной 
адекватного проведения большинству пациен-
тов требовалось оперативное лечение, направ-
ленное на восстановление проходимости полос-
ти носа. 

Выводы.  
1. Больные с носовой обструкцией могут 

иметь синдром обструктивного апноэ сна.  
2. Использование кардиореспираторного 

мониторинга является необходимым диагности-
ческим мероприятием в этой группе больных. 

3. Данные кардиореспираторного монито-
ринга необходимо учитывать при планировании 
лечебных мероприятий. 

 
© А.В. Удовенко, Д.С. Боенко, И.А. Талалаенко, 2010  
 
 
 
 
 

П.Г. ФЕЛДІЙ (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ВІЛЬПРОФЕН  
В ЛІКУВАННІ ОДОНТОГЕННИХ ГАЙМОРИТІВ 

 

Хронічний синусит залишається одним із 
самих поширених захворювань серед патології 
ЛОР органів, серед яких велику частку займа-
ють одонтогенні гайморити. Незважаючи на 
велику кількість досліджень з приводу лікуван-
ня даної патології (А.Г. Балабанцев, 2002; Н.В. 
Завадський, 2009), проблема комплексного лі-
кування, а саме, вибір адекватної антибіотико-
терапії в лікуванні одонтогенних запальних про-
цесів приносових пазух, не втрачає своєї актуа-
льності. Головною задачею лікування хворих з 
цією патологією є ерадикація інфекції та відно-
влення стерильності синуса. 

Метою нашого дослідження була оцінка 
впливу вільпрофену (джозаміцину) виробництва 
фірми Astellas на клінічний перебіг одонтоген-
них синуситів. Нами було обстежено та пролі-
ковано 48 хворих з одонтогенними синуситами, 
що знаходились на стаціонарному лікуванні в 
ЛОР відділенні Мукачівської ЦРЛ. На початку 
лікування всім хворим було проведене мікробі-
ологічне обстеження пунктату приносових па-
зух, або вимивної рідини. 

Всі пацієнти були розділені на основну 
(22 хворих) та контрольну (20 хворих) групи. 
Ефективність препарату оцінювалась по змен-

шенню вираженості клінічних проявів захворю-
вання, динаміці мікробіологічного дослідження, 
даних рентгенографії. Пацієнти основної групи 
отримали препарат 500 мг два рази на добу ( 
курс лікування 7-10 днів), пацієнти контрольної 
групи – амоксицилін з клавулановою кислотою 
625 мг два рази на добу. В процесі лікування всі 
пацієнти отримали однакову системну та місце-
ву терапію, яка традиційно застосовується при 
даній патології. 

В результаті проведеного лікування було 
визначено, що позитивний клінічний ефект ( 
покращення загального стану, позитивна рино-
скопічна картина, динаміка вмісту та обєму па-
зух, бактеріологічне дослідження промивної 
рідини) наступав в основній групі на 4-5-ий 
день лікування, в той час, як у контрольній групі 
– на 7-8-ий день. Алергічних реакцій або інших 
видів індивідуальної непереносимості препарату 
вільпрофен за нашими даними, не спостеріга-
лось . 

Аналізуючи отримані результати, можна 
зробити висновок про високу ефективність пре-
парату вільпрофен в комплексному лікуванні 
одонтогенних синуситів, що дозволяє рекомен-
дувати його практичним отоларингологам . 

 
© П.Г. Фелдій, 2010  
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С.В. ФИЛИМОНОВ, В.Г. БОРОДУЛИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

НОВОКАИНОВЫЕ БЛОКАДЫ В ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Изначально введение новокаина в мягкие 
ткани рассматривалось исключительно как 
средство обезболивания хирургических опера-
ций альтернативное наркозу. Но, с началом ши-
рокого применения новокаиновых блокад, 
А.В.Вишневским в ХХ веке был открыт их ле-
чебный эффект. Важно отметить, что новокаин, 
как производное парааминобензойной кислоты, 
подвергается деградации непосредственно в 
тканях, и, помимо анестезирующего, оказывает 
также и прямой трофический эффект. Поэтому 
при лечебных блокадах использование новокаи-
на остается предпочтительным. Терапевтиче-
ский эффект блокад связывают с прекращением 
избыточной нервной импульсации от патологи-
ческого очага и уменьшением нежелательных 
эффектов вегетативной нервной системы.  

 Новокаин продолжает использоваться в 
хирургической практике. Несмотря на увеличе-
ние числа отоларингологических операций под 
наркозом, местное обезболивание не вытеснено, 
а занимает достойное место. Применяются бло-
кады переднего и заднего решетчатых нервов, 
носонебного нерва, надглазничного и 
подглазничного нерва, задних верхних альвео-
лярных нервов,  тройничного нерва и крыло-
небного узла, верхнего гортанного нерва и проч.  

Общая анестезия для хирургов часто бы-
вает более удобной, чем местная. На местную 
анестезию уходит от 10 до 20 минут доопераци-
онного времени хирурга. Местная анестезия 
имеет временные ограничения. Некачественно 
проведенная местная анестезия, особенно у мо-
лодых специалистов, приводит к болевым реак-
циям пациентов. Поэтому имеет место тенден-
ция к более редкому использованию местной 
анестезии.  

С терапевтической целью производят раз-
личные виды внутриносовых блокад: переднего и 

заднего концов нижней носовой раковины, облас-
ти бокового валика носа, крылонебного узла; бло-
кады симпатических ганглиев при сенсоневраль-
ной тугоухости, травмах и заболеваниях гортани и 
глотки. Парамеатальная и интрамеатальная блока-
ды применяются в отиатрической практике.  

По нашим наблюдениям, самостоятель-
ные блокады при негнойных заболеваниях уха 
оказываются малоэффективными, однако в со-
четании с комплексной медикаментозной тера-
пией и местным потенциированием антихолинэ-
стеразными препаратами оказывают значитель-
ный эффект, что подтверждает опыт И.Б. Сол-
датова. Внутриносовые блокады имеют хоро-
ший, но непродолжительный эффект. В связи с 
новыми достижениями в области ото- и нейро-
хирургии потребность в терапевтических блока-
дах резко уменьшилась. Для их проведения, к 
настоящему времени, сформировались следую-
щие показания: 1) Необходимость уменьшения 
изнуряющего болевого синдрома у пациентов на 
этапе уточнения диагноза и подготовки к опера-
ции, 2) В случае категорического отказа больно-
го от хирургического вмешательства и выборе в 
пользу консервативного лечения, 3) При нали-
чии абсолютных противопоказаний к хирурги-
ческому лечению в качестве паллиативного ме-
тода, 4) С целью транспортировки лекарствен-
ных средств к очагу поражения. 

Большую ценность блокады также могут 
принести для оценки состоятельности топогра-
фической диагностики и прогнозирования эф-
фективности последующего хирургического 
вмешательства.  

Таким образом, терапевтические ново-
каиновые блокады в современной клинической 
ЛОР практике распространены нешироко, и 
требуют осмысления диапазона их применения 
с современных позиций. 

 
© С.В. Филимонов, В.Г. Бородулин, 2010  
 
 
 
 

Э.Я. ФИСТАЛЬ, Д.Е. КУЗЬМЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ОЖОГОВАЯ ТРАВМА ГОЛОВЫ И ШЕИ.  
РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ОТДАЛЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

Одной из актуальных проблем современ-
ной хирургии остаются отдаленные осложнения 

ожоговой травмы, в частности рубцовая дефор-
мация, наблюдающаяся более, чем в 25% случа-
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ев. Основными направлениями профилактики 
этих осложнений являются ранние оперативные 
вмешательства, физиотерапевтические методы 
лечения.  

Целью нашего исследования являлось со-
вершенствование профилактических мероприя-
тий у пострадавших с ожоговой травмой головы 
и шеи с целью снижение количества отдаленных 
осложнений. 

Материалы и методы. В период с 2005 
по 2009 гг. в отделе термических поражений и 
пластической хирургии ИНВХ им. В.К.Гусака 
АМН Украины находилось на лечении 690 па-
циентов с ожоговой травмой головы и шеи. 
Среди пострадавших 420 (60.9%) были дети, в 
том числе 90 (21.4%) - первого года жизни. Изо-
лированное поражение сегмента «голова – шея» 
наблюдалось у 131 (19%) пострадавшего, из них 
детей было – 53 (40.5 %). 

Основным причинным фактором развития 
ожоговой травмы у взрослого населения яви-
лось пламя – 182 (67.4%), в том числе: пламя 
взрыва –89 (33.0%) и пламя электрической дуги 
– 23 (8.5%). Горячая вода и пар были причиной 
ожогов у 39(14.4%) пациентов, химически ак-
тивные вещества – 24 (8.8%), солнечная радиа-
ция – 17 (6.4%), горячий металл – 8 (3%). У де-
тей старше года наблюдалась несколько иная 
картина. Так, от воздействия горячей воды ожо-
ги были получены у 368(87.7%) пострадавших, а 
от воздействия пламени – 31(7.5%), в том числе 
от пламени взрыва – 12(3%). От воздействия 
химически активными веществами пострадало 
12детей (3%), горячим металлом – 7(1.7%.). В 
группе детей до года в 100% случаев причин-
ным фактором явилась горячая вода. 

Раннее оперативное лечение проведено 
658 пациентам, что составило 95.4% от общего 

числа обожженных. Все пострадавшие проопе-
рированы в течение первых суток. Пациентам 
выполнялись такие операции как: дермабразия и 
ксенопластика; ранняя нэкрэктомия и аутоксе-
нопластика.  

После улучшения и стабилизации обще-
го состояния, пациентам проводили курс фо-
нофореза. В качестве лекарственных средств 
использовались такие препараты как целесто-
дерм-В с гарамицином, траумель С, контрату-
бекс, триамциналон. Пациентам выполняли по 
2 курса фонофореза с интервалом 6 месяцев. В 
полном объеме фонофорез проведен 128 паци-
ентам, что составило 18.5%. Сроки наблюдения 
составили от 1 до 5 лет. Результаты лечения 
оценивали по косметическому и функциональ-
ному эффекту. 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Хороший результат лечения был получен у 
514 (74,5%) пострадавших. В данной группе 
пациентов не наблюдалось язв гипертрофиче-
ских и келоидных рубцов. Удовлетворительный 
результат наблюдался у 113(16.4%). У пациен-
тов этой группы имели место гипертрофические 
рубцы без формирования рубцовой деформации. 
Рубцовая контрактура шеи развилась у – 42 
(6%), в том числе у 10 детей, что составило – 
1,4%. Рубцовая деформация носа наблюдалась у 
6 (0,87%) пациентов, а рубцовая деформация 
уха – у 5 больных (0.72%). 

Выводы.  
Применение таких методов лечения как 

ранняя дермабразия и ксенопластика; ранняя 
нэкрэктомия и аутоксенопластика, с последую-
щим фонофорезом антимикробных, противо-
воспалительных и антигомотоксических препа-
ратов позволяет повысить косметический функ-
циональный эффекты. 

 
© Э.Я. Фисталь, Д.Е. Кузьменко, 2010  
 
 
 
 
 

Н.Н. ХАЙБУЛЛАЕВ, А.Г. БАЛАБАНЦЕВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА)  

ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА  
 

Воспалительные заболевания лимфоидно-
го кольца глотки продолжают занимать одно из 
ведущих мест в общей структуре патологии 
ЛОР органов (В.С. Дергачев, 2001). По данным 
различных авторов хроническим тонзиллитом 
страдает от 12.5% до 22,1% населения. 

На современном этапе изучения тонзил-
лярной проблемы в арсенале практического 

врача нет ни клинических, ни лабораторных 
признаков, которые он мог бы использовать как 
патогномоничные, не только для постановки 
диагноза хронического тонзиллита, но и для 
определения лечебной тактики- применить кон-
сервативное лечение или оперировать.  

Одни авторы придают большое значение 
небным миндалинам в формировании иммун-
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ных реакций и подчеркивают, что их удаление 
значительно ослабляет защитную функцию сли-
зистой оболочки верхних дыхательных путей. 
Поэтому настойчиво и активно склоняют ото-
риноларингологов к консервативным методам 
лечения хронического тонзиллита.  

В то же время последние исследования 
ряда авторов (В.Т. Пальчун, 2006; А.И. Крюков 
с соавт., 2006) показали, что составной частью 
патогенеза хронического тонзиллита является 
массивное проникновение живых функциони-
рующих микробов и размножение их в парен-
химе, стенках и просвете сосудов миндалин. 
Эти активные микробные колонии вызывают 
воспалительные изменения тканей небных мин-
далин и требуют обязательной хирургической 
санации. Общеизвестно, что хронический тон-
зиллит является причиной более сотни метатон-
зиллярных осложнений со стороны различных 
органов и систем. В последнее десятилетие от-
мечено увеличение числа местных осложнений 
хронического тонзиллита- паратонзиллярных 
абсцессов, в то же время значительно уменьши-
лось число произведенных тонзилэктомий.  

В современной литературе имеются еди-
ничные работы, посвященные репрезентатив-
ным статистическим исследованиям по пробле-
ме хронического тонзиллита. 

Мы провели статистические исследования 
по связи числа тонзиллэктомий и количества 
паратонзилллярных абсцессов в Автономной 
республике Крым и оториноларингологическом 
отделении КРУ «КБ им. Н.А. Семашко». При 
анализе показателей работы оториноларинголо-
гических стационаров отмечено снижение числа 
тонзилэктомий при хроническом тонзиллите за 
18 лет на 54,9%. 

Так, в 1992 г. на диспансерном учёте на-
ходилось 2118 больных с хроническим тонзил-
литом, произведено 1268 тонзиллэктомий, забо-
левания лимфоидного кольца в структуре гос-
питализированной заболеваемости составляли 
26,9%; в 1997 году соответственно 5229, 758, 
19,8%; в 2002 году – 8575, 720, 21,9%; в 2007 г. 
– 7228, 663, 20,7%; и в 2009 г. – 4814, 697, 
19,1%. 

А количество паратонзилллярных абсцес-
сов, пролеченных в оториноларингологических 
отделениях республики в 1997 г. – 724; в 2002 г. 
– 688; в 2007 г. – 670, и в 2009 г. – 563.  
Увеличение количества диспансерных больных 
с хроническим тонзиллитом в 4 раза в 2002 году 

по сравнению с 1992 годом не привело соответ-
ственно к увеличению тонзилэктомий. Удель-
ный вес заболеваний лимфоидного кольца в 
структуре госпитализированной заболеваемости 
уменьшился с 26,9% (в 1992 году) до 19,1% (в 
2009 году), а в некоторых городских и районных 
оториноларингологических отделениях он со-
ставляет от 11.1% до 8,2%, что явно недоста-
точно и не отражает распространенность хрони-
ческого тонзиллита в этих регионах. За послед-
ние 10 лет отмечается четкая связь между коли-
чеством тонзилэктомий в оториноларингологи-
ческим отделении КРУ «КБ им. Н.А. Семашко и 
числом паратонзилллярных абсцессов (в 2000 
году произведено 93 тонзиллэктомий, пролече-
но 122 больных с паратонзиллярным абсцессом; 
в 2005 году соответственно 88 и 170; и в 2009 
году- 113 и 153.) При этом в структуре хирурги-
ческих вмешательств, произведенных при пара-
тонзиллярном абсцессе доминирует вскрытие 
абсцессов (в 2002 году пролечено 138 больных с 
паратонзиллярным абсцессом, произведено 12 
абсцесстонзиллэктомий, вскрытие абсцессов-
125; в 2003 году соответственно 125, 11, 114; в 
2004 г. – 139, 10, 128; в 2005 г. – 170, 11, 159; в 
2006 г. – 158, 9, 149). Абсцесстонзиллэктомии 
составили только 7,6%. 

В то же время В.Т. Пальчун (2006), Л.Н. 
Лучихин и Н.А. Кононова (2009) считают, что 
оптимальным является немедленное удаление 
миндалин при поступлении больного в отделе-
ние с паратонзиллярным абсцессом.  

Анализируя полученные данные, стано-
вится ясным, что надо улучшить работу в амбу-
латорно-поликлинической сети, активизировать 
санитарно-просветительную работу среди насе-
ления.  

Увлечение консервативными методами 
лечения хронического тонзиллита приводит к 
запоздалому направлению больного на опера-
тивное лечение. А уменьшение количества тон-
зиллэктомий сопровождается увеличением чис-
ла паратонзиллярных абсцессов. В связи с этим 
перед оториноларингологической службой рес-
публики поставлена задача производить в «го-
рячем периоде» в основном абсцесстонзиллэк-
томию. Необходимо также разработать класси-
фикацию хронического тонзиллита и клинико-
морфоиммунологические критерии не только 
для постановки диагноза и формы заболевания, 
но и выбора адекватного метода лечения – кон-
сервативного или оперативного. 

 
© Н.Н. Хайбуллаев, А.Г. Балабанцев, 2010  
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А.В. ЦИМАР, О.М. ОСТАПИК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

АНТИБАКТЕРІЙНА ТЕРАПІЯ ТОНЗИЛОФАРИНГІТУ 
 

Проблема хронічного тонзиліту у дорос-
лих і дітей є однією із найактуальніших тем 
оториноларингології.  

Відомо, що слизова оболонка дихальних 
шляхів, зокрема горла знаходиться під впливом 
негативних факторів зовнішнього середовища і 
різноманітних інфекцій. 

Відомо, що переважна кількість пацієнтів 
з респіраторною патологією лікуються в дома-
шніх умовах без належного медичного контро-
лю, терапія не завжди буває ефективною, що 
сприяє хронізації хвороби. Нераціональна тера-
пія ангін – одна з головних причин формування 
хронічного тонзиліту, розвитку регіональних 
(паратонзилярних абсцесів) або системних (ре-
вматизм, гломерулонефрит, васкуліти та ін.) 
ускладнень.  

Уникнути подібних ускладнень можливо 
враховуючи ряд факторів: 1) правильна трактова 
етіології ангіни (бактеріальна, вірусна, мітотич-
на, викликана найпростішими чи змішана); 2) 
первинна чи вторинна ангіна; 3) гострота проце-
су – гострий тонзиліт чи загострення хронічного 
тонзиліту (в першому випадку процес виклика-
ється одним збудником, в другому – змішаною 
мікрофлорою).  

Проведено бактеріологічне обстеження 
порожнини носа та поверхні піднебінних мигда-
ликів 90 хворих на хронічний тонзиліт, деком-
пенсованої форми – рецидиви ангін. В цю групу 
входило 20 дітей віком від 7 до 14 років та 70 
дорослих пацієнтів від 15 до 45 років. Провід-
ними скаргами хворих були часті ангіни протя-
гом року (від 2 до 4 епізодів), тривалі болі в го-
рлі, підвищення температури тіла, виділення 
корків із мигдаликів з неприємним запахом. Ві-
рогідних метатонзилярних ускладнень у хворих 
не було. Забір матеріалу для бактеріологічного 
обстеження проводився зі слизової оболонки 
порожнини носа та мигдаликів. Визначалися 
наявність патогенної флори та чутливість її до 
різних груп антибактеріальних препаратів. 

Монофлора була виділена в 35,7% пацієн-
тів, мікробні асоціації: два патогенна – в 28,6%, 
три – 35,7%. Серед монофлори переважали: St. 
aureus – 64,3% та Str. pyogenes – 50% у дітей. У 
83% дорослих пацієнтів висівалися мікробні 
асоціації. В 14,2% випадках визначатися гриби 
Candida albicans. Str. pneumoniae висівався в 
28,6% випадків. КІ. Pneumoniae – 14,2%. St. 
Epidermidis – 11%, E. Coli – 7,1%. Зі слизової 
порожнини носа висіватися St. aureus – 72,7%, 

Kl. pneumoniae – 18,2%. Серед мікробних асоці-
ацій в ротоглотці найчастіше зустрічатися на-
ступні St. aureus + Str. pyogenes – 38%, Str. pyo-
genes + St. aureus + Candida albicans – 14%. E. 
coli + St. aureus – 7,2%, St. aureus + St. epider-
midis – 15%, Kleb. pneumoniae + St. epidermidis – 
14%.  

При визначенні чутливості збудників до 
антибіотиків ми отримати наступні результати.  

Пеніцилін – 100% резистентність 
Ампіцилін: чутливі 1,2% 
Амоксицилін та ампіцилін/сульбактам: 

чутл. – 30,3%; н/чутл. – 11,1%; резист. – 55,5%. 
Доксициклін: 100% резистентність.  
Еритроміцин: н/чутл. – 11,1%, резист. – 

88,9%. 
Азитроміцин, кларитроміцин, рокситро-

міцин: чутл. – 33,3%, н/чутл. – 11,1%, резист. – 
55,6%. 

Цефалексин, цефазолін. чутл. – 22,2%, 
н/чутл. – 44.4%. резист. – 33.3% 

Цефадроксил (дурацеф) чутл. – 44,4%, 
н/чутл. – 55,5%. 

Цефуроксим: чутл. – 11,1%, н/чутл. – 
33,3%, резист. – 55,5%. 

Цефотаксим: чутл. – 55,5%, н/чутл. – 
33,3%, резист. – 11,1%. 

Цефтриаксон: чутл. – 33,3%, н/чутл. – 
33,3%, резист. – 33,3%. 

Цефоперазон: чутл. – 77,7%, н/чутл. – 
22,2%. 

Цефепім: чутл. – 88,8%, н/чутл. – 11,1%. 
Ципрофлоксацин: чутл. – 77,7%, резист. – 

22,2%. 
Офлоксацин: чутл. – 77,7%, н/чутл. – 

11,1%, резист. – 11,1%. 
Гатіфлоксацин: чутл. – 100%. 
Рифампіцин: чутл. – 33,3%, н/чутл. – 

55,5%, резист. – 11,1%. 
Аналізуючи дані про чутливість цих збу-

дників до різних груп антибактерійних препара-
тів, встановлено, що 98% бактерій чутливі до 
антибіотиків фторхінолонового ряду, особливо 
до респіраторних фторхінолонів – 100%. 44% 
чутливі до цефалоспоринових антибіотиків 2-го 
покоління, 77% до цефалоспоринів 3-го поко-
ління, 41% бактерій зберігають чутливість до 
захищених амінопеніцилінів. 

Практично відсутня чутливість збудників 
до пеніциліну та ампіциліну. 44% бактерій збе-
рігають чутливість до сучасних макролідів (до 
еритроміцину – тільки 11%). 
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Висновки. Для лікування пацієнтів із за-
гостренням хронічного тонзилофарингіту в ам-
булаторних умовах препаратами вибору є захи-
щені амінопеніциліни або таблетовані форми 
цефалоспоринів 2-го і 3-го поколінь. При алергії 
на беталактамні антибіотики можна призначати 
сучасні макроліди. Пеніцилін, ампіцилін, ампі-
окс, доксициклін та ко-тримаксозол (бісептол) 

призначати недоцільно. Незважаючи на високу 
чутливість бактерій до препаратів фторхіноло-
нового ряду призначати їх для лікування тонзи-
лофарингіту теж є недоцільним через високий 
ризик селекції резистентних штамів та вікові 
обмеження (особам до 18 років ці препарати 
призначати не рекомендується). 

 
© А.В. Цимар, О.М. Остапик, 2010  
 
 
 
 
 

Б.А.ЧЕРКЕСОВ (КИЕВ, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ АНТИМИКРОБНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ПОЛИПОЗНЫМ 
РИНОСИНУИТОМ ПРИ РЕЦИДИВАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Известно, что наличие вторичного имму-
нодефицитного состояния определяется по ве-
дущему синдрому и встречается в таких основ-
ных вариантах: аллергическом, инфекционно-
воспалительном (гипоиммунный), аутоимунном 
и лимфопролиферативном (Р.М. Хаитов, Б.В. 
Пинегин, 2003; К.А. Лебедев, И.Д. Понякина, 
2003). Ведущий иммунопатогенетический фак-
тор, как правило, сопровождает практически все 
инфекционно-воспалительные заболевания 
верхних дыхательных путей, особенно те, кото-
рые протекают с выраженным рецидивировани-
ем процесса, в том числе и хронический поли-
позный риносинуит (Д.И. Заболотный и соавт., 
2001; Д.И. Безбах, 2002;). При хроническом по-
липозном риносинуите (ХПР) можно выделить 
три основных клинико-иммунологических па-
раллели в его развитии и течении: 1) аллергиче-
скую, которая может выявляться у 60% больных 
полипозным риносинуитом(ПР), 2) иммуноде-
фицитную (гипоимунная ) до 50% и 3) аутоим-
мунную – до 14% всех наблюдений у больных 
ХПР. В связи с тем, что микробный фактор мо-
жет определяющим при различных проявлениях 
ХПР (С.В. Филатов, 2003; О.Ф. Мельников и 
соавт., 2006), целью нашего исследования было, 
используя современные методические подходы, 
более углубленно изучить состояние антимик-
робных и иммунопатологических гуморальных 
реакций у больных ХПР. 

Материалом для иммунологических ис-
следований служила сыворотка крови 30 боль-
ных ХПР, контрольную сыворотку получали от 
20 практически здоровых людей- доноров Киев-
ской городской станции переливания крови. Все 
обследуемые находились вне стадии обострения 
заболевания. 

С использованием наборов «ЛАТЕСТ» 
(реакция пассивной агглютинации латекса, «на-
груженного» антигеном, производство ГНЦ Ин-
т иммунологии, Москва, РФ) определяли анти-
тела к микробным антигенам клебсиеллы (про-
теогликаны), золотистого стафилококка (проте-
ин А). Антитела к антигену гемолитического 
стрептококка (стрептолизин-О) исследовали в 
реакции нейтрализации гемолиза эритроцитов 
человека с использованием микрометода и ап-
парата Такачи. Кроме того в сыворотке крови 
обследуемых определяли циркулирующие им-
мунные комплексы (ЦИК) методом осаждения 
сыворотки полиэтиленгликолем , уровень им-
муноглобулинов методом радиальной иммуно-
диффузии и использованием реактивов ГНЦ 
Института иммунологии (Москва, РФ). Содер-
жание IgE исследовали методом ИФА с исполь-
зованием реактивов фирмы « Хема» (РФ), а 
также интерлейкина-8 тем же методом с исполь-
зованием реактивов ООО «Протеиновый кон-
тур» (СПб, РФ).  

Исследования показали, что наибольшее 
содержание антител в сыворотке крови больных 
по сравнению с контрольной группой выявлено 
к стрептолизину-О, наименьшие титры выявле-
ны в отношении Kl. pneumonie, т.е. чаще всего и 
в большем напряжении у больных ХПР выяв-
ляются реакции организма на антигены гемоли-
тического стрептококка, чем на другие микроб-
ные антигены. Результаты сопоставления часто-
ты выявления повышенных по сравнению с кон-
тролем титров антител к антигенам β- гемоли-
тического стрептококка, протеина А золотисто-
го стафилококка и протеогликанам клебсиеллы 
показали, что в 50% исследований преобладали 
повышенные титры антител к антигенам стреп-
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тококка, в 30% антигенам золотистого стафило-
кокка и 20% - клебсиеллы. 

Определение уровня ЦИК в сыворотке 
крови также показало, что в подавляющем 
большинстве наблюдений уровни ЦИК у боль-
ных ХПР были достоверно более высокими, чем 
в контроле. Было установлено, что содержания 
иммуноглобулинов класса Е,G и А у больных 
ХПР над данными контрольной группы была 
наиболее высокой при определении иммуногло-
булина класса Е - 60%, G – 25% и А –20%. Од-
новременное повышение всех классов иммуног-
лобулинов выявлялось у 12 % обследованных 
больных ХПР. Все выявленные отклонения ста-
тистически значимые по сравнению с контро-
лем. Концентрация интерлейкина-8 в сыворотке 
крови больных ХПР была примерно в 5 раз вы-
ше , чем у пациентов контрольной группы.  

Результаты исследований содержания 
противомикробных иммуноглобулинов в сыво-
ротке крови больных ХПР свидетельствуют о 

возможной патогенетической роли антител к 
антигенам гемолитического стрептококка, 
имеющих, как известно, перекрестные реакции с 
антигенами соединительной и эпителиальной 
ткани человека (Л.В. Вербицкая и соавт., 1978; 
Г.Н. Дранник, 2006). Полученные данные сви-
детельствуют о том, что ХПР является инфек-
ционно-воспалительным процессом, который 
поддерживается иммунологическими механиз-
мами – антителами, включая реагины, иммун-
ными комплексами и цитокинами различной 
направленности, в том числе и хемокинами типа 
интерлейкина-8.  

Можно полагать, что снижение антиген-
ной «нагрузки» на систему иммунитета, т.е. 
элиминация микробного материала и, прежде 
всего, β-гемолитических стрептококков, наряду 
со стимуляцией локальной и системной иммун-
ной антиинфекционной резистентности может 
способствовать более эффективному послеопе-
рационному лечению больных ХПР. 

 
© Б.А.Черкесов, 2010  
 
 
 
 
 

С.И. ЧЕРНОБЕЛЬСКИЙ (КРАСНОЯРСК, РОССИЯ) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА ПО ПРИМАРНОМУ ТОНУ 
 

Многие вокальные педагоги при опреде-
лении типа голоса обращают внимание на так 
называемый «примарный тон». Под этим поня-
тием подразумевают те звуки, которыми не-
осознанно пользуется человек в своей обычной 
разговорной речи. Считается, что чем ниже пев-
ческий голос, тем ниже примарный тон . Опре-
деление примарного тона на слух осложняется 
тем, что равные по частоте звуки могут воспри-
ниматься в зависимости от тембра голоса по-
разному. Так, у меццо-сопрано они кажутся ни-
же, чем у сопрано, а у баса ниже, чем у тенора . 
В научной литературе примарный тон называют 
speaking fundamental frequency (частота разго-
ворного голоса) или сокращенно SF0. Объек-
тивное измерение этого показателя проводилось 
различными методами, но компьютер является 
самым современным и удобным устройством 
для решения этой задачи.  

С целью определения с помощью компью-
тера SF0 у профессиональных оперных исполни-
телей и установления его зависимости от типа 
голоса проведена данная работа. Семьдесят пять 
певцов в возрасте от 19 до 40 лет (45 мужчин и 
30 женщин) явились объектом акустического 

исследования. Мужские голоса составили три 
группы, каждая по 15 человек: тенора, баритоны 
и басы. Женские голоса составили две группы по 
15 человек: сопрано и меццо-сопрано. Все певцы 
во время обследования были здоровы. Никто не 
курил. Женщины никогда не принимали гормо-
нальные противозачаточные средства. 

Определение SF0 производилось с помо-
щью многофункциональной клинической про-
граммы, созданной в Голландском институте 
фониатрии, компьютера Celeron 366 МГц и 
микрофона с частотным диапазоном от 70 до 
10000 Гц. Расстояние между микрофоном и 
субъектом составляло 30 см. Певцов просили 
громко (с интенсивностью сигнала около 60 дБ) 
прочитать стандартный текст в течение 25-30 
секунд. Обследование производилось перед пе-
нием с 12 до 14 часов в помещении с хорошей 
звукоизоляцией. У женщин накануне и во время 
месячных запись не делалась. Результаты об-
следования были статистически обработаны с 
помощью t-теста по Стьюденту. 

Анализ полученных данных показал, что 
средние значения SF0 у мужчин тем меньше, 
чем ниже их голос: 142,4 Гц (тенора), 123,2 Гц 
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(баритоны) и 118,8 Гц (басы). У женщин также 
величина SF0 у сопрано (233,7 Гц) была выше, 
чем у меццо-сопрано (205,9 Гц). Различие пока-
зателей у теноров и баритонов, теноров и басов 
было статистически достоверно (p<0,01 и 
p<0,001, соответственно). Также было досто-
верным различие SF0 у сопрано и меццо-
сопрано (p<0,01). Различие показателей у бари-
тонов и басов было недостоверно (p>0,05).  

Согласно результатам, показатели SF0 в 
разных вокальных группах, как у мужчин, так и 
у женщин, достоверно отличались друг от дру-
га. Исключением явились баритоны и басы. 
Данный феномен объясняется тем, что из 15 
басов восемь имели квалификацию «бас-
баритон» и исполняли партии драматического 

баритона. Также было отмечено, что во всех 
группах границы вариант SF0 варьировали в 
достаточно широких пределах. Следовательно, 
при классификации голосов опираться только на 
примарный тон невозможно. Между тем, явное 
несоответствие SF0 типу голоса должно в опре-
деленной степени настораживать вокалиста. 
Прежде всего, это относится к студентам и их 
вокальным педагогам. 

Выводы 
1. Примарный тон зависит от типа певче-

ского голоса.  
2. Классифицировать голоса только на 

основании примарного тона не следует. Метод 
может быть использован с вспомогательными 
целями. 

 
© С.И. Чернобельский, 2010  
 
 
 
 
 

С.В. ЧЕРНЫШЕНКО, Э.Н.РАМАЗАНОВ, Т.А. ДУРЯГИНА Т.А., Е.В. ЧЕРНЫШЕНКО  
(СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ АППАРАТНОГО КРИОДЕРМОФОРЕЗА ПРИ ТРАВМАХ ЛИЦА 
 

Травмы лица стоят особняком от всех 
других травм. Их неправильное лечение может 
привести к косметическому дефекту. Рубцы по-
сле травмы лица остаются на всю жизнь, поэто-
му пациенты с любыми глубокими ранами 
должны быть осмотрены врачом, так как от пра-
вильной обработки ран зависит заметность по-
вреждения. Среди травм ЛОР-органов высокий 
удельный вес имеют повреждения костей лице-
вого черепа, особенно наружного носа.  

Проблемы диагностики и лечения травм 
носа являются весьма актуальными в практиче-
ской работе оториноларингологических и хи-
рургических стационаров, т.к. по данным лите-
ратуры травмы носа составляют 8,5 – 28% травм 
лицевого скелета, а на переломы костей носа 
приходится 12-42,8% всех переломов скелета 
(Шеврыгин Б.В., 1996). 

Различают такие травмы:  
-повреждение только мягких тканей на-

ружного носа (ссадины, ушибы, разрывы); 
-закрытые переломы костей носа с де-

формацией или без нее;  
-открытые переломы костей носа без де-

формации или с ней;  
-комбинированные повреждения костей 

носа. 
Лучше всего травму носа лечить в ста-

ционаре, специализирующемся в области лице-

вой хирургии. Лечебная тактика при поврежде-
нии наружного носа зависит от вида травмы. 
При комбинированных переломах с ранениями 
кожи лица действия оториноларинголога долж-
ны быть направлены в первую очередь на про-
ведение неотложных мероприятий: остановка 
носового кровотечения; первичная хирургиче-
ская обработка и сшивание раны; введение при 
необходимости аналгетиков, антибиотиков, се-
дативных препаратов и противостолбнячного 
анатоксина. Затем, в зависимости от степени 
отечно-травматического симптома, определяют-
ся сроки и целесообразность репозиции костей 
носа. Переломы костей носа, в последующем, 
опасны не только нарушением функций носа, но 
и косметическим дефектом.  

Для сокращения сроков нетрудоспособ-
ности и периода реабилитации кожи после ли-
цевой травмы, уменьшения косметического де-
фекта нами в клинике «Genesis» используется 
метод аппаратной криотерапии – Аппаратная 
криотерапия VIVAX CRYOPRO с гелем «Лио-
тон». 

Действие аппарата основано на механиз-
ме локального воздействия низких температур 
на поверхностные ткани организма. Локальный 
криотерапевтический эффект достигается при 
температуре от +5°С до -20°С. При воздействии 
более высокой температуры желаемый терапев-
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тический эффект не будет достигнут, если тем-
пература будет ниже -20°С, то вместо стимули-
рующего мы получим деструктивный эффект, за 
счет кристаллизации межклеточной и внутри-
клеточной жидкости в обрабатываемых тканях. 
Температуру на аппарате можно выбрать с точ-
ностью до одного градуса и фиксировать нуж-
ное количество времени. 

 Механизм криовоздействия на ткани: 
1.Анальгезирующий эффект достигается за счет 
блокировки болевых рецепторов, наступает лег-
кая поверхностная анестезия.  

2. Вазоактивное действие: 
 - рефлекторная вазоконстрикция (суже-

ние сосудов) в ответ на раздражение холодом; 
 - рефлекторная вазодилатация (расшире-

ние сосудов) возникает, если криоисточник 
продолжает воздействовать до 4-5 минут на оп-
ределенном участке. В этот момент происходит 
расширение как сосудов среднего калибра - вен 
и артерий, так и капилляров. В тканях усилива-
ется венозный и лимфоотток, улучшается при-
ток артериальной крови, активизируются все 
обменные процессы. Вазоактивный процесс за-
трагивает не только уровень дермы, но и более 
глубокие подкожные слои, мимическую муску-
латуру и т.д. 

 Гель Лиотон 1000 (Lioton 1000) средство 
для наружного применения, обладает антитром-
ботическим, противоэкссудативным, умерен-
ным противовоспалительным действием. Ос-

лабляет активность гиалуронидазы, повышает 
фибринолитические свойства крови, оказывает 
липолипидемическое действие, благодаря этому 
ускоряет процессы рассасывания гематом и 
уменьшения отечности тканей. 

Криодермофорез с вазоактивным эффек-
том в сочетании с нанесением на кожу гелиево-
го препарата «Лиотон» - дает повышение про-
ницаемости сосудистой клетки, что способству-
ет активному выделению пептидных комплек-
сов. Возникает криостимулирующая реакция – в 
ответ на холодовой шок в тканях освобождают-
ся биологически активные субстанции – био-
стимулины, которые активизируют репаратив-
ные процессы.  

 Использование криотерапии с гелем 
«Лиотон» позволило определить преимущества 
метода: 

1. Физиологичность воздействия на тка-
невые структуры, кровеносные и лимфатиче-
ские сосуды, лицевую мускулатуру. 

2.Активизация кровообращения, восста-
новление микроциркуляции в травмированном 
участке, 

уменьшение отечности и пастозности 
тканей, восстановление тургора, упругости и 
эластичности тканей,  

3. Подготовка к отсроченной репозиции 
костей носа, пластическим операциям и реаби-
литации после них, даже в самый ранний пери-
од. 

 
© С.В. Чернышенко, Э.Н.Рамазанов, Т.А. Дурягина Т.А., Е.В. Чернышенко, 2010  
 
 
 
 
 

Ю.В. ШЕВЧУК, В.Л. БОРИСПОЛЕЦЬ, О.О. РУДНЄВ, Л.М. БАКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ОСОБЛИВІСТЬ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ЛІМФАТИКО-ГІПОПЛАСТИЧНИМ ДІАТЕЗОМ 
 

Лімфатико-гіпопластичний діатез – ано-
малія конституції, що супроводжується дифуз-
ною гіперплазією лімфоїдної та лімфаденоїдної 
тканини, дисфункцією ендокринної системи, 
різкими змінами реактивності організму та зни-
женням імунітету та адаптації дитини. Пошире-
ність лімфатико-гіпопластичного діатезу скла-
дає 10-12%, формується в 2-3 роки й закінчуєть-
ся до пубертатного періоду. Виникнення його 
пов”язують з первинним порушенням кори над-
нирників. Серед клінічних проявів у таких дітей 
визначаються ГРВІ з тривалим перебігом, збі-
льшення лімфатичних вузлів та елементів лім-
фаденоїдного кільця, .відповідні зміни в імуно-
грамі. 

Найхарактернішими проявами ЛОР-
патології у даного контингенту хворих (перева-
жно діти 2-6 років) є аденоїдні вегетації, котрі 
виникають відносно рано, призводять до трива-
лих аденоїдитів, ексудативних отитів та виник-
нення рецидивів через 1,5 роки після проведен-
ня хірургічного лікування. Також зустрічається 
гіпертрофія піднебінних мигдаликів. 

Враховуючи вищевказане, при підозрі або 
наявності у дитини лімфатико-гіпопластичного 
діатезу ми рекомендуємо імунологічне дослі-
дження, консультацію алерголога та (або) імуно-
лога перед проведенням оперативного втручання. 
Після проведення аденотомії під наркозом необ-
хідним є призначення топічних кортикостероїдів 
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(Мометазону починаючи з дворічного віку, мож-
ливим застосуванням Флутіказону з чотирьох 
років) у дозі 1-го спрею в обидві половини носу 1 
раз на добу протягом 4-6 тижнів. Дані препарати 
слід призначати через 12-14 діб після проведено-
го оперативного втручання після повного загоєн-

ня рани з метою профілактики рецидивів аденої-
дних вегетацій та комбінувати з призначенням 
препаратів, що корегують імунний статус дити-
ни, що призводить до різкого зменшення рециди-
вів, зниження кількості та тривалості ГРВІ, по-
кращення якості життя дітей з даною патологією. 

 
© Ю.В. Шевчук, В.Л. Борисполець, О.О. Руднєв, Л.М. Бака, 2010  
 
 
 
 
 

Ю.В. ШЕВЧУК, А.І МОЛОЧЕК, П.М. ПОПІВЧАК, В.І. НЕВГОД (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ТРАВМАМИ РОТОГЛОТКИ 
 

За період 2007-2010 років у ЛОР-
відділенні Київської дитячої клінічної лікарні № 
2 знаходилось на лікуванні 24 дитини з травма-
ми ротоглотки у віці від 1,5 до 10 років (серед 
них 15 – діти до 5 років, 9 діти 6-10 років). Хло-
пчиків було 14, дівчаток 10. Переважно зустрі-
чались травми м’якого піднебіння, піднебінних 
дужок з проникненням в паратонзилярну кліт-
ковину. Рідше зустрічались травми задньої стін-
ки ротоглотки. Переважно травми наносились 
олівцем або ручкою для письма.  

Всі діти надходили у відділення протягом 
першої доби після отримання травми. Признача-
лась антибактеріальна терапія (переважно внут-
рішньом’язове введення цефалоспоринів ІІІ-го 
покоління), місцева протизапальна терапія у фо-
рмі спрею, фізіотерапія (інгаляції з антисептика-
ми, УФО). У 4-х випадках наявності рваних ран з 
грубим порушенням нормальної анатомії ротог-
лотки на рану накладали вікрилові шви. В інших 
випадках рану залишали без ушивання. 

На 1-2-у добу рана вкривалась фібрином, 
визначався набряк м’яких тканин та гіперемія 
слизової оболонки навколо рани. На 3-5-у добу 
реактивні явища зменшувались, рана починала 
очищуватися від фібрину. На 7-у добу рана, як 
правило загоювалась. Діти виписувались з оду-
жанням на 5-7-у добу. Ускладнення у всіх паці-
єнтів були відсутні. 

Висновки: 
 - призначення системної антибактеріаль-

ної терапії одразу після травми зменшує ризик 
виникнення розвитку ускладнень; 

- обов’язково накладати шви на рану у 
випадку відсутності порушень нормальної ана-
томії ротоглотки немає потреби, рана загоюєть-
ся самостійно. 

- при відсутності ускладнень можлива ви-
писка із стаціонару на 5-ту добу з подальшим 
амбулаторним спостереженням, що є економіч-
но обґрунтованим. 

 
© Ю.В. Шевчук, А.І Молочек, П.М. Попівчак, В.І. Невгод, 2010  
 
 
 
 
 
 

В.И. ШЕРБУЛ, Л.М. ОМЕРОВА, В.В. ГОЛОВКО, В.Б. ОЛЕЙНИКОВ, А.Э. АНТОНЕЦ  
(КИЕВ, УКРАИНА) 

ХРОНИЧЕСКИЙ РИНОСИНУСИТ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ЭНДОСКОПИЧЕСКУЮ ХИРУРГИЮ СИНУСОВ 

 

Хронический риносинусит с полипозом 
или без него, часто встречающееся заболевание 
полости носа и синусов, которым страдают от 
2до 9% и 2-16% популяции людей, соответст-
венно (Land V., Tokkons W 2007).  

Патогистологические исследования пока-
зывают, что воспаление в слизистой оболочке 
носовой полости и параназальных синусов часто 
ассоциируются с бактериальной или грибковой 
инфекцией, аллергией, астмой и мукоцилиарной 
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дисфункцией, обструкцией остиомеатального 
комплекса (Van Zele T., 2006). 

Функциональная эндоскопическая хирур-
гия синусов (FESS) - стандартный метод хирур-
гического лечения хронического риносинусита, 
целью, которой является удаление воспалитель-
ных патологических тканей, устранение об-
струкции естественных соустий, обеспечение 
дренажа синусов и в итоге восстановление нор-
мальной функции синусов. Несмотря, на техни-
чески адекватно выполненную операцию, ряд 
пациентов с хроническим риносинуситом испы-
тывают персистенцию или возврат заболевания 
после ФЕХС. По данным Martin Y, Destasics 
2008, 10% пациентов с ХРС после ФЕХС испы-
тывают персистенцию заболевания или его воз-
врат. 

Используя FESS в течении последних 11 
лет работы мы имеем возможность оценить те-
чение ХРС у пациентов и посчитали необходи-
мым представить результаты этого ретроспек-
тивного анализа. 

Целью нашего исследования явилась 
оценка эффективности лечения пациентов с 
хроническим риносинуситом, перенесших FESS 
за период с 1999 по 2009г.г. 

Группу наблюдения составили больные с 
ХРС с полипозом и без него мужчин и женщин 
в возрасте старше 18 лет, которым было прове-
дено функциональное эндоскопическое хирур-
гическое вмешательство в полости носа и сину-
сов. 

Обследованные больные были разделены 
на группы: 2547 пациентов с ХРС полипозом ( с 
триадой Самтера 468 пациентов); 1259 – с хро-
ническим риносинуситом без полипоза (с синус 
мицетомой 165 пациентов).  

Объем терапии у больных после FESS: 
антибактериальная терапия коротким курсом у 
пациентов с обострением бактериального рино-
синусита, антибактериальная терапия длитель-
ним курсом до 12 недель низкими дозами у па-
циентов с полипозом и без него (с 2007 г); сис-
темная кортикостероидная терапия коротким 
курсом в дозировке соответствующей весу па-
циента у больных с триадой Самтера и бронхи-
альной астмой; топические кортикостероиды у 
всех пациентов, спрей солевых растворов у всех 
пациентов. Повторные операции у 356 пациен-
тов с целью восстановления нарушенной дре-
нажной функции синусов в результате роста 
полипов и\или стеноза соустий, при этом часто-
та осложнений и особенно риск рецидива забо-

левания выше, нежели после первичной хирур-
гической операции. 

Оценка эффективности лечения проводи-
лась по выраженности клинических проявлений, 
изменении обонятельной функции носа, дина-
мике эндоскопической картины полости носа, 
динамике КТ и СКТ исследований в случае не-
обходимости. 

Эндоскопическая картина оценивалась в 
баллах: I наличие стеноза отверстия синусов: 0= 
нет стеноза, 1= частичный стеноз, 2= тотальный 
стеноз. ІІ – гиперплазия слизистой оболочки, 
наличие полипов: 0= отсутствие, 1=гиперплазия 
слизистой; 2= полипы. ІІІ Секреция: 0= отсутст-
вие, 1= чистые или слизистые выделения, 3= 
гнойный секрет. ІV синехии: 0= отсутствие, 
1=незначительная адгезия, 3 = выраженная адге-
зия. V – воспаление и отек слизистой: 0= отсут-
ствие, 1= среднее воспаление, 3= выраженное 
воспаление 

Наблюдаемим больным проводилась ви-
деоендоскопия в 1-2 неделю, 1 месяц, 2, 4, 8 ме-
сяцы, далее 1раз в полгода у пациентов с ХРС с 
полипозом, 1 раз в год у пациентов без полипо-
за, в соответствии с обращаемостью пациентов.  

По результатом наших наблюдений наи-
более ефективный комплекс лечения был у па-
циентов с хроническим риносинуситом, связан-
ным с обструкцией остиомеатального комплек-
са. 

Группа пациентов с хроническим полипо-
зним риносинуситом после ФЕРХ на фоне про-
водимого лечения. У 28% наблюдался рецидив 
полипообразования, секреция екссудата различ-
ного характера, у 12% стеноз соустий. 

Наиболее тяжелым отмечалось течение 
заболевания у больных с ХРС ассоциированым 
с БА, а также с триадой Самтера. Рецидив отме-
чался у 42% больных. 

Анализ полученных данных позволяет 
сделать следующие выводы: Хронический ри-
носинусит заболевание требующее комплексно-
го лечения включающего в себя сочетание 
функциональной эндоскопической риносинусо-
хирургии по показаниям и адекватную медика-
ментозную терапию.  

Функциональная эндоскопическая рино-
синусохирургия у пациентов с обструкцией ос-
тиомеатального комплекса вызывает сущест-
венное симптоматическое улучшение заболева-
ние, в большинстве случаев выздоровление па-
циентов. 

 
© В.И. Шербул, Л.М. Омерова, В.В. Головко, В.Б. Олейников, А.Э. Антонец, 2010  
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В.О. ШКОРБОТУН, Т.Г. КУНАХ, Я.В. ШКОРБОТУН (КИЇВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАНЯ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В РИНОХІРУРГІЇ 
 

Розвиток сучасної хірургії порожнини но-
са, біляносових пазух та суміжних ділянок по-
требує пошуку і впровадження нових методів, 
що дозволяють отримати надійний функціона-
льний та морфологічний результат при мініма-
льній хірургічній травмі. Впровадження ендо-
скопічних технологій в ринохірургію в значній 
мірі вирішило це питання, але особливості ана-
томії порожнини носа, які можуть бути як варі-
антом норми так і наслідком патологічного про-
цесу, часто спричиняють не абиякі труднощі в 
безпечному і якісному виконанні операції. На 
даний час, в таких випадках найбільш надійним 
“помічником” хірурга є навігаційна система. 
Сучасні навігаційні системи дозволяють в про-
цесі виконання оперативного втручання з висо-
кою точністю постійно контролювати положен-
ня інструментів на зрізах комп’ютерних томо-
грам або на об’ємній реконструкції.  

На базі центру патології ЛОР-органів клі-
нічної лікарні «Феофанія» державного управ-
ління справами розпочато використання в рино-
хірургії навігаційної системи NPU, виробництва 
«Karl Storz». Всім хворим перед операцією була 
виконана комп’ютерна томографія (КТ) носа та 
біляносових пазух. Дані КТ завантажуються в 
комп’ютер навігаційної системи і на сканах КТ 
або на тримірній реконструкції голови встанов-
люються так звані «реперні» точки (як правило 
– чотири визначені точки на поверхні голови, 
що розташовані навколо операційного поля). 
Безпосередньо перед операцією на голові паціє-
нта встановлюється трекер, який має три округ-
лих «дзеркала», що сприймаються камерою на-
вігаційної системи. Такі ж «дзеркала» наявні 
також на спеціальному інструменті – навігацій-
ному зонді. Інструмент та голова пацієнта ре-
єструються комп’ютером під час послідовного 
встановлення зонда на «реперні» точки. В пода-
льшому, в ході операції комп’ютер навігаційної 
системи відмічає положення зонда на зрізах КТ 
та на об’ємній реконструкції голови. Похибка 

положення кінчика зонда не перевищує 2 мм. 
Навігаційна система дозволяє особливо точно 
орієнтуватися при втручанні на кісткових струк-
турах, оскільки вони, на відміну від м’яких тка-
нин, не зміщуються в ході втручання. 

На даний час, нами виконано перших 5 
ендоскопічних ринохірургічних втручань з наві-
гаційним контролем. Всім пацієнтам виконува-
лись ендоскопічні операції з приводу хронічних 
запальних захворювань біляносових пазух. У 
відібраних для навігаційної хірургії пацієнтів 
була складна анатомія оперованих ділянок, зок-
рема обумовлена раніш перенесеним втручан-
нями. За допомогою навігаційної системи об-
межували об’єм операції, визначали розташу-
вання небезпечних за ризиком ускладнень сумі-
жних анатомічних структур. Навігаційний конт-
роль дозволяв більш точно та впевнено оперува-
ти в ділянці паперової та ситовидної пластинок 
основної кістки, покрівлі решітчастого лабірин-
ту, лобної та сфеноетмоїдальної кишені. Навіга-
ційна система використовувалась для диферен-
ціації блокованих сполучень приносових пазух, 
зокрема облітерованих рубцями, ідентифікації 
аномально мало розвинутих основних пазух, 
лобної кишені. Слід зазначити, що ключові мо-
менти операції комп’ютер автоматично зберігає 
і така відеодокументація дозволяє в подальшому 
аналізувати хід втручання. 

У всіх пацієнтів досягнуто позитивний 
результат операції, ускладнень під час втручан-
ня та в післяопераційному періоді не було. 

Застосування навігаційної системи під час 
ринохірургічних втручань дозволяє отоларинго-
логу значно покращити орієнтування в анатомії 
конкретного пацієнта і значно впевненіше та з 
меншим ризиком працювати в небезпечних ді-
лянках. Навігаційна система відкриває широкі 
перспективи для втручань не лише на структу-
рах порожнини носа та біляносових пазух, а та-
кож в хірургії основи черепа та в отохірургії. 

 
© В.О. Шкорботун, Т.Г. Кунах, Я.В. Шкорботун, 2010  
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В.О. ШКОРБОТУН, Т.В. МАРКІТАН, С.О. ЛАКІЗА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДО ПИТАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ЧЕРЕЗШИЙНОЇ МЕДІАСТИНОТОМІЇ  
У ХВОРИХ НА ТОНЗИЛОГЕННІ ГЛИБОКІ ФЛЕГМОНИ ШИЇ 

 

В отоларингології більшість глибоких 
флегмон шиї зумовлені розвитком тонзилоген-
ного гнійного запалення в парафарингеальному 
просторі. Знання закономірностей поширення 
інфекції між клітковинними просторами шиї 
дозволяє хірургу передбачити складну ситуацію 
і вчасно визначитись з об’ємом необхідного хі-
рургічного втручання. Адекватне дренування 
гнояків на різних рівнях шиї дає можливість 
попередити їх поширення в напрямку середо-
стіння, що є кардинальним чинником успіху 
лікування пацієнтів із зазначеною патологією. 

Розповсюдження інфекції із парафаринге-
ального простору можливе як в краніальному, 
так і в каудальному напрямах. Так, доверху 
гнійний процес може поширюватись до основи 
черепа, викликаючи інфікування крилоподібно-
го венозного сплетіння та тромбоз кавернозного 
синусу (М.А.Шустер та співавт., 1989), а вниз 
гнійне запалення може розповсюджуватись як в 
переднє, так і в заднє середостіння. В переднє 
середостіння поширення гною з парафарингеа-
льного простору відбувається, як правило, через 
превісцеральний простір, або по клітковині су-
динно-нервового пучка шиї, в заднє – по ретро-
вісцеральному простору. Крім того, не виклю-
чається поширення гнійного запалення як в пе-
редні так і в задні відділи середостіння – по тон-
кому шару клітковини між задньою стінкою 
трахеї та передньою стінкою стравоходу 
(В.Г.Центило, 2002)  

Існує ще один шлях розповсюдження 
гною з парафарингеального простору в межи-
стіння – серединна щілина шиї (О.Г.Плаксивий 
та співавт, 2006, В.О.Шкорботун та співав., 
2005). Вона розташована під тілом під’язикової 
кістки, між середньою та поверхневою фасціями 
шиї з однієї сторони та глибокою фасцією шиї з 
другої (А.Х.Миньковский, 1951). Ця щілина 
сполучає переднє середостіння з простором 
підщелепного трикутника, який, як відомо, 
практично не має відмежування від заднього 
парафарингеального простору. 

За період з 1997 по 2009 рр. в ЛОР-клініці 
КЗОЗ „Київська обласна клінічна лікарня”, яка є 

лікувальною базою кафедри оториноларинголо-
гії НМАПО ім. П.Л.Шупика, на стаціонарному 
лікуванні перебували 49 пацієнтів з тонзилоген-
ними глибокими флегмонами шиї. Чоловіків 
серед них було – 31, жінок – 18. Вік хворих – від 
21 до 85 років. Всі пацієнти після загальнокліні-
чного обстеження з виконанням комп’ютерної 
томографії шиї та грудної клітки були проопе-
ровані. Операція виконувалось традиційним зо-
внішнім доступом по передньому краю киваль-
ного м’язу. У всіх випадках, при поширенні 
гною нижче рівня під’язикової кістки, ми вико-
нували ревізію серединної щілини шиї, а при 
виявленні гною нижче перснеподібного хряща 
операція доповнювалась дренуванням верхнього 
середостіння – черезшийна медіастинотомія.  

На основі аналізу проведених хірургічних 
втручань нами оцінювалась частота виявлення 
гнійного запалення в різних клітковинних прос-
торах шиї з визначенням ймовірності поширен-
ня гнійного процесу в середостіння. Зі статисти-
чної точки зору, це частота виявлення гнійного 
запалення у вказаному клітковинному просторі 
при необмеженому зростанні кількості випробу-
вань (спостережень). 

За нашими даними, ймовірність виявлен-
ня гною в інтервісцеральній щілині шиї у хво-
рих на тонзилогенні глибокі флегмони шиї ста-
новить 59,2%, у верхньому середостінні – 
22,4%. 

Зважаючи на високу вірогідність розпо-
всюдження гною в напрямку середостіння по 
серединній щілині шиї (59,2%), у випадках ви-
явлення клінічних проявів нижче рівня 
під’язикової кістки вважаємо доцільним в пре-
вентивному порядку виконувати ревізію інтер-
вісцеральної щілини, а в разі розповсюдження 
гнійного запалення нижче перснеподібного 
хряща – хворому показана черезшийна медіас-
тинотомія. Така тактика хірургічного лікування 
і об’єм втручання, дозволить в ряді випадків 
уникнути розвитку тотального медіастиніту і 
зменшити летальність пацієнтів з ускладненими 
флегмонами шиї. 

 
© В.О. Шкорботун, Т.В. Маркітан, С.О. Лакіза, 2010  
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ НОСОВОЇ КРОВОТЕЧІ ТРАВМАТИЧНОГО ҐЕНЕЗУ 
 

В ургентній практиці отоларинголога но-
сові кровотечі зустрічаються досить часто. Як 
правило, вони являються симптомом або ускла-
дненням основного захворювання: гіпертонічної 
хвороби, захворювань системи крові, травм та 
пухлин носа або приносових пазух. Носові кро-
вотечі травматичного ґенезу, за даними Д.П. 
Столярова і співавт. (2002), складають 43,2%. 

Лікування даної нозології є комплексним: 
системна гемостатична терапія, місцеві заходи 
зупинки кровотечі, лікування захворювання, що 
викликало носову кровотечу. 

З метою місцевої зупинки кровотечі ви-
користовується передня тампонада порожнини 
носа, модифікована введенням тампонів типу 
мероцель, гемостатичної губки, полімерної плі-
вки на основі полівінілпіроллідону (А.И. Крю-
ков. и соавт., 2006), „пломбування” ділянки кро-
вотечі гемостатичною сіткою з шматочками ге-
мостатичної губки (П.А. Запорожченко, В.В. 
Пушкарский, 2006), задня тампонада носу. В 
більш важких випадках – емболізація судин, що 
кровоточать або їх перев’язка.  

Крім вищезгаданих методів місцевого ге-
мостазу І.Б. Солдатов (1994), при травмі носу, 
ускладненій рецидивуючою носовою кровоте-
чею, вказує на ефективність ринотомії з руйну-
ванням та тампонадою решітчастого лабіринту  

На лікуванні в ЛОР-відділенні КЗОЗ „Ки-
ївська обласна клінічна лікарня”, яка є базою 
кафедри отоларингології Національної медичної 
академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, 
перебувало 2 хворих з рецидивуючою носовою 
кровотечею травматичного походження. При 
цьому у обох пацієнтів була травма гратчатого 

лабіринту на фоні значного звуження носового 
ходу на боці кровотечі за рахунок різкого ви-
кривлення переділки носа, що значно утрудню-
вало виконання передньої тампонади носа та 
проведення ендоскопінчого контролю джерела 
кровотечі. Незважаючи на системну гемостати-
чну терапію в повному обсязі, в т.ч. переливан-
ня компонентів крові, неодноразову передню та 
задню тампонаду носа, при спробі видалення 
тампонів носова кровотеча знову поновлюва-
лась. 

Зважаючи на наявність перелому гратчас-
того лабіринту у хворих було вирішено викона-
ти етмоїдектомію на стороні пошкодженої реші-
тчастої пазухи після підслизової резекції пере-
ділки носу для забезпечення доступу до імовір-
ного джерела кровотечі. Втручання на переділці 
носа виконувалось по мірі видалення тампону 
під ендотрахеальним наркозом з керованою гі-
потонією. Крововтрата в межах 100-150 мл. Ге-
мостаз – передня тампонада носа. 

Післяопераційний період у обох хворих 
перебігав без ускладнень, тампони з носу вида-
лені на 5-у добу після хірургічного втручання. 
На 9-у добу, з врахуванням даних гемо- та коа-
гулограми хворі в задовільному стані виписані 
під нагляд отоларинголога за місцем проживан-
ня.  

Висновок.   
Дане спостереження доводить, що мето-

дом вибору при рецидивуючій носовій кровоте-
чі травматичного ґенезу та викривленій переді-
лці носу є етмоїдектомія та підслизова резекція 
переділки носу для досягнення адекватного до-
ступу до джерела кровотечі. 

 
© В.О. Шкорботун, Я.В.Шкоба, Т.В. Маркітан, Т.С.Слободян, 2010  
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОНАННЯ ЕНДОСКОПІЧНО 
АСИСТОВАНОГО ВИДАЛЕННЯ КІСТ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСУ 

 

Кісти верхньощелепного синусу – одне із 
частих захворювань, що зустрічається в ЛОР-
практиці. Частота виявлення кіст навколоносо-
вих пазух при комп’ютерній томографії у прак-
тично здорових осіб складає до 10% (А.С. Лопа-
тин, 2000; Allard R.H., 1981). Оперативні втру-

чання з приводу кіст повинні базуватись на 
принципі елімінації ймовірної причини утво-
рення кісти, та видалення останньої з мінімаль-
ною травматизацією навколишніх тканин. При 
цьому важливим фактором успішності виконан-
ня операції є вибір оптимального доступу до 
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порожнини синусу. Можливі варіанти описані у 
літературі: трансвестибулярний, ендоназальний, 
інфратурбінальний, ороантральна нориця. 

Із розвитком ендоскопічних технологій 
підходи до виконання оперативних втручань з 
приводу кіст верхньощелепного синусу пере-
глянуті. Так, якщо раніше традиційною вважа-
лась операція за Калдуел-Люком із досить ши-
роким видаленням кістки передньої стінки вер-
хньощелепного синуса, то сьогодні їй на зміну 
прийшли мікрогайморотомія із ендоскопічним 
контролем. Також, як альтернативний спосіб 
виконання операції є ендоназальне ендоскопічне 
видалення кісти. Якщо в анамнезі у пацієнта 
була здійснена класична гайморотомія із накла-
данням інфратурбінального співустя чи ендо-
скопічне втручання із розширеним природнім 
співустям то видалення кісти можливе через 
вказані доступи. 

У Хірургічному центрі Державної науко-
вої установи «Науково практичний центр про-
філактичної медицини» Державного управліня 
справами та Центрі патології ЛОР-органів КЛ 
«Феофанія» ми користуємось диференційова-
ним підходом до вибору хірургічного доступу 
для виконання гайморотомії. Факторами, що 
визначають вибір, є наявність патології струк-
тур остеомеатального комплексу (ОМК), що 
потребують корекції, імовірна природа та лока-
лізація кісти. 

Аналізуючи дані про лікування 64 пацієн-
тів, що були прооперовані з приводу кіст верх-
ньощелепного синуса встановлено, що серед 
них жінок було 29 (45,3%), чоловіків – 35 
(54,7%), правобічний процес виявлено у 28 
(43,8%) пацієнтів, лівобічний – у 26 (40,6%), 
двосторонній у 10 (15,6%). Таким чином, із вра-
хуванням двобічного процесу, ми аналізували 
74 випадки кіст. 

Відсутність ознак патології остеомеаталь-
ного комплексу за даними комп’ютерної томо-

графії (КТ) та відеоендориноскопії відмічено у 
29 (39,2%) випадках, у 45 – кісти супроводжу-
вались патологічними станами ділянки ОМК: 
гіпертрофія середньої носової раковини, її ано-
мальна форма, позиція, патологія комірок реші-
тчастого лабіринту, аномалії будови гачковид-
ного відростку, синехії в ділянці середнього но-
сового ходу т ін.  

За локалізацією кіст у верхньощелепному 
синусі, вони умовно нами поділені на «доступ-
ні» до видалення ендоназальним доступом (48 
випадків) – до них слід віднести такі, що розмі-
щені у задньо-латеральних відділах синусу, на 
медіальній стінці у безпосередній близькості та 
позаду природнього співустя, та «важкодоступ-
ні» - що розташовані в передніх відділах пазухи 
чи на медіальній стінці віддалено від співустя 
(26 випадків). 

Походження кісти також впливає на вибір 
доступу: при ознаках одонтогенної природи кіс-
ти -15 (23,4%) випадків (наявність причинного 
зуба, що безпосередньо контактує з кістою) та 
відсутності скарг зі сторони порожнини носу ми 
віддавали перевагу доступу через передню стін-
ку верхньощелепного синуса. 

Таким чином, при плануванні оператив-
ного втручання для видалення кісти верхньоще-
лепного синуса ми обирали доступ через перед-
ню стінку в наступних випадках: 1). Розміщення 
кісти в «недоступному» місці для ендоназально-
го видалення – 26 (35,1%) (у разі необхідності, 
паралельно виконувалась корекція структур по-
рожнини носу); 2). Кісти, що не супроводжува-
лись змінами зі сторони ОМК при неможливісті 
видалити їх через фонтанелу 7 (9,5%); 3). Одон-
тогенні кісти при змінах у ОМК, що не супрово-
джувались ознаками порушення його функції 3 
(4,0%). У всіх інших 38 (51,4%) випадках опера-
тивне втручання виконувалось через ендоназа-
льний доступ із виконанням, при необхідності, 
корекції структур порожнини носу. 
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Т.И. ШУСТОВА, Е.В. ШКАБАРОВА, М.Б. САМОТОКИН (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ВЕГЕТАТИВНАЯ АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ МИНДАЛИН 
ЛИМФОГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА 

 

Глоточная и небные миндалины относят-
ся к носоглоточно-ассоциированным лимфоре-
тикулярным тканям – nasopharyngeal-associated 
lymforeticular tissues, обеспечивающим местную 

иммунологическую защиту верхних дыхатель-
ных путей. Вместе с другими крупными скопле-
ниями лимфоидной ткани – язычной и трубны-
ми миндалинами они образуют лимфоглоточное 
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кольцо, основной функцией которого является 
участие в формировании реакций клеточного и 
гуморального иммунитета. Из специальной ли-
тературы, касающейся гистохимических иссле-
дований нервных структур в лимфоидных орга-
нах и в слизистых оболочках, ассоциированных 
с лимфоидной тканью, известно, что в них на-
ходится большое количество вегетативных 
нервных структур, главным образом, норадре-
нергических. Наличие адренорецепторов на 
мембранах лимфоцитов и других лимфоидных 
клеток указывает на существенное значение 
нейромедиаторов вегетативной нервной систе-
мы (ВНС) в регуляции местного и системного 
иммунитета. 

Все вышесказанное объясняет особый ин-
терес исследователей к изучению вегетативных 
нарушений у больных с патологией ЛОР-органов 
и, в частности, к изменениям иннервационных 
структур глоточной и небных миндалин. Однако 
сведения о нейровегетативном статусе ЛОР-
больных весьма противоречивы, а нейроморфо-
логические данные не всегда позволяют судить о 
функциональной активности внутритканевых 
вегетативных нервных волокон. 

В собственных исследованиях было обна-
ружено, что постоянным признаком удаленных 
глоточных миндалин являлось разрастание со-
единительной ткани, а лимфоидная составляю-
щая включала как собственно фолликулы, так и 
межфоликулярную лимфоидную ткань. Гисто-
химическое исследование показало, что адре-
нергические нервные волокна глоточной минда-
лины, были, в основном, представлены перева-
зальными сплетениями. От перевазальных нерв-
ных сплетений, состоящих из волокон с боль-

шим количеством варикозных расширений, к 
лимфоидной ткани глоточной миндалины отхо-
дили ветви, которые формировали внутриткане-
вые сплетения. Волокна анастомозировали меж-
ду собой и располагались субэпителиально как 
параллельно, так и перпендикулярно базальной 
мембране эпителия, образующего складки. От-
дельные тонкие волоконца локализовались в 
непосредственной близости от эпителия, при-
нимая участие в иннервации эпителиальных 
клеток дистантным способом.  

Небные миндалины представляют собой 
скопление лимфоидной ткани между небноя-
зычными и небноглоточными дужками. За счет 
этих скоплений собственная пластинка слизи-
стой оболочки глотки значительно утолщена.  

При гистохимическом исследовании ад-
ренергические волокна в очагах фиброза пред-
ставляли собой тонкие терминали с мелкими 
варикозными расширениями, и протяженными 
межварикозными пространствами. Типичных 
сплетений они не образовывали и локализова-
лись преимущественно в собственной пластинке 
слизистой оболочки. 

 В других участках адренергические во-
локна образовывали густые нервные сплетения 
вокруг крупных сосудов, расположенных в 
межфолликулярной лимфоидной ткани.  

От периваскулярных сплетений ответвля-
лись свободные терминали и направлялись к 
краевым зонам фолликулов. 

Некоторые ветви адренергических нерв-
ных волокон проникали внутрь фолликулов, 
составляя с иммунокомпетентными клетками 
единую морфофункциональную систему регу-
ляции иммунного ответа. 

 
© Т.И. Шустова, Е.В. Шкабарова, М.Б. Самотокин, 2010  
 
 
 
 
 
 

А.Ю. ЮРКОВ, Т.И. ШУСТОВА, Ю.Е. СТЕПАНОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИ-
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК 

 

Проведено изучение особенностей фор-
мирования опухолеподобных полиповидных 
образований голосовых складок (ПОГС) в зави-
симости от функционального состояния вегета-
тивной нервной системы (ВНС). Обследовано 
60 пациентов (27 мужчин и 33 женщины) в воз-
расте от 18 до 64 лет, поступивших в фониатри-
ческое отделение СПб НИИ уха, горла, носа и 

речи с жалобами на нарушения голосовой 
функции. Всем больным было проведено хирур-
гическое удаление ПОГС.  

Обследование включало анамнестический 
анализ, объективное исследование гортани с 
использованием видеостробоскопа фирмы 
«АTMOS» и определение функционального со-
стояния ВНС с помощью кардиоинтервалогра-
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фии по Р.М. Баевскому. Проведено гистологи-
ческое и гистохимическое изучение операцион-
ного материала. 

В результате было установлено, что мор-
фофункциональные перестройки голосовых 
складок у 17% обследованных больных (1 груп-
па) связаны с повышенной голосовой нагрузкой 
и сочетались с нарушениями адаптационно-
трофической функции ВНС в виде избыточного 
или недостаточного вегетативного обеспечения 
деятельности (ВОД). Дисфункция ВНС является 
одним из внутренних факторов, способствую-
щих патологическим изменениям гемодинамики 
и трофического состояния тканей гортани, со-
ставляя нейровегетативный компонент гипер-
пластически-дистрофического процесса. При 
наличии неблагоприятных факторов внешней 
среды и неадекватном ВОД слизистая оболочка 
голосовых складок гипертрофируется, форми-
руются ПОГС, и затем развиваются в двух на-
правлениях: либо ПОГС длительное время оста-
ется отечным и характеризуется разрастанием 
поверхностного эпителия, его метаплазией, 
большим количеством неоформленной грануля-
ционной ткани, либо уже на ранних сроках раз-
вития ПОГС возникает избыточная пролифера-
ция эпителиальной и соединительной ткани с 
элементами воспаления и усиленным фибрози-
рованием. 

У 83% больных (2 группа) показатели 
функционального состояния ВНС свидетельст-
вовали об адекватном ВОД, которое поддержи-

валось тем, что сниженный вегетативный тонус 
(ВТ), выявленный практически у всех больных, 
компенсировался повышенной вегетативной 
реактивностью (ВР). При адекватном ВОД сте-
пень изменения слизистой оболочки голосовых 
складок зависела от длительности заболевания, 
а морфологический тип ПОГС соответствовал 
их «возрасту» (отечные ПОГС – «юные», отеч-
но-фиброзные ПОГС – «переходные» и фиброз-
ные ПОГС – «зрелые»). По-видимому на ранних 
этапах формирования ПОГС гипертрофия сли-
зистой оболочки голосовых складок является 
компенсаторно-приспособительной реакцией на 
неблагоприятные условия внешней среды и вы-
звана необходимостью увеличения активной 
поверхности слизистой оболочки. Фиброзиро-
вание ПОГС на поздних сроках заболевания яв-
ляется завершающим этапом перестройки сли-
зистой оболочки голосовых складок, направлено 
на стабилизацию гиперпластического процесса 
и протекает на фоне повышенной активности 
ВНС в пределах физиологической нормы. За-
тяжной «отечный» период формирования ПОГС 
или усиленное фиброзирование на ранних сро-
ках обусловлено неадекватным ВОД. При этом 
как в 1, так и во 2 группах наблюдений обнару-
жено неполное закрытие голосовой щели, форма 
которой зависела от размера и локализации 
ПОГС, что и являлось причиной охриплости 
голоса. В обоих случаях формирование ПОГС 
можно отнести к результатам патологической 
адаптации, осуществляемым при участии ВНС. 

 
© А.Ю. Юрков, Т.И. Шустова, Ю.Е. Степанова, 2010  
 
 
 
 
 

Ф. ЮРОЧКО (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ЗАСТОСУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ЛІЗАТІВ У ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ ІНФЕКЦІЙ 
ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

 

Бактеріальні лізати є відносно новою гру-
пою препаратів, які застосовують для лікування 
та профілактики респіраторних інфекцій. Пред-
ставники цього класу препаратів завойовують 
все більшу популярність серед лікарів та паціє-
нтів завдяки можливості попередити бактеріа-
льні, вірусні та грибкові інфекції верхніх диха-
льних шляхів, а саме зменшити частоту, трива-
лість та важкість таких інфекцій. Механізм їх дії 
базується на стимулюванні специфічного (вак-
цинальний ефект) та неспецифічного імунітету.  

Бактеріальні лізати відрізняються за на-
бором антигенів, способом виготовлення, схе-

мою лікування, способом введення. Проте є ще 
одна важлива відмінність – покази до застосу-
вання. Серед групи бактеріальних лізатів є пре-
парат, який показаний не тільки для профілак-
тики, але й для лікування. Серед показів до за-
стосування препарату Респіброн є лікування 
гострих інфекцій дихальних шляхів.  

Препарат ефективно ліквідує прояви гос-
трих станів, рецидивів та загострення хронічних 
захворювань дихальних шляхів. Зокрема, Респі-
брон можна призначати у випадках, коли анти-
мікробні препарати не варто застосовувати (на-
приклад, алергія, неодноразове антимікробне 
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лікування в анамнезі, високий ризик побічних 
ефектів, розлади шлунково-кишкового каналу в 
анамнезі, сумніви в бактеріальній етіології хво-
роби) і можна без них обійтися. У таких випад-
ках слід вичекати з призначенням антибіотика і 

схему лікування доповнити Респіброном. Засто-
сування цього препарату дає змогу зменшити 
використання антимікробних препаратів, одно-
часно зменшивши частоту, важкість та трива-
лість подальших інфекцій дихальних шляхів. 

 
© Ф. Юрочко, 2010  
 
 
 
 
 
 

Ф. ЮРОЧКО (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

АНТИБІОТИКОПРОФІЛАКТИКА ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА МИГДАЛИКАХ  
І АДЕНОЇДАХ У ДІТЕЙ 

 

Операції на аденоїдах і мигдаликах є од-
ними з найчастіших хірургічних втручань у ді-
тей. Хоча важкі ускладнення є рідкісними, усе ж 
післяопераційні сильні симптоми трапляється 
часто, зокрема одинофагія, дисфагія, отальгія, 
гарячка, нудота, блювання, кровотеча, знижений 
апетит. Такі симптоми можуть подовжувати 
відновлення в післяопераційному періоді й іноді 
бути причиною довшої госпіталізації та/або до-
даткового лікування. У літературі наведено кі-
лька досліджень, які вказують на зв’язок між 
періопераційним застосуванням антибіотиків 
(антибіотикопрофілактика) та післяопераційним 
станом при операціях на піднебінних мигдали-
ках та/або аденоїдах. Профілактичне застосу-
вання антибіотиків при таких хірургічних втру-
чаннях на піднебінних мигдаликах зменшує піс-
ляопераційну захворюваність, полегшує стан 
пацієнтів та прискорює їх одужання. Мало того, 
антибіотикопрофілактика запобігає інфекційним 
внутрішньолікарняним інфекційним ускладнен-
ням, зокрема ендокардиту. 

Профілактичне застосування антибіотиків 
при операціях на піднебінних мигдаликах опи-
сано добре у багатьох дослідженнях, однак при 
операціях на аденоїдному мигдалику – мало.  

Аденоїдний мигдалик містить полімікро-
бну анаеробну-аеробну флору. Переважаючими 
аеробами є альфа та гама-гемолітичні стрепто-
коки, Haemophilus influenzae, Staphylococcus 
aureus, бета-гемолітичні стрептококи групи А та 
Moraxella catarrhalis. Серед анаеробів перева-

жають Peptostreptococcus, Prevotella та види 
Fusobacterium.  

Суттєве «мікробне навантаження» при 
аденотомії в поєднанні з дуже великою кількіс-
тю таких операцій зумовлює потребу розробки 
схеми антибіотикопрофілактики при операціях 
на аденоїдах у дітей. Для антимікробної профі-
лактики слід обирати ефективний, доступний, 
недорогий, безпечний і добре вивчений препа-
рат.  

В Львівській ОДКЛ ОХМАТДИТ для ан-
тибіотикопрофілактики при аденотоміях у дітей 
застосовуємо вітчизняний цефуроксим для па-
рентерального застосування (Кімацеф). Спектр 
активності Кімацефу достатній для «покриття» 
вказаної мікрофлори аденоїдів і тому цього пре-
парату вистарчає для запобігання післяопера-
ційних ускладнень. 

Препарат у добовій дозі 50-100 мг/кг маси 
тіла вводимо внутрішньовенно відразу ж після 
встановлення постійного внутрішньовенного ка-
тетера перед операцією та ввечері через цей же 
катетер (курс –– 1 доба, кількість введень –– 2). 
Перші результати вказують, що діти після адено-
томії із застосуванням антибіотикопрофілактики 
Кімацефом рідше мають гарячку, апетит у них 
відновлюється швидше, больовий синдром у них 
менш виражений, а відновлення задовільного 
загального стану проходить швидше. Подальше 
вивчення антибіотикопрофілактики покаже доці-
льність та актуальність застосування Кімацефу 
при виконанні аденотомії у дітей. 

 
© Ф. Юрочко, 2010  
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В.Г. ЯГЕЛЬСКИЙ, Е.В. ЯГЕЛЬСКИЙ, А.В. КОВАЛЕВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ПРОЛАПСА НОСОВОГО КЛАПАНА  
У БОЛЬНЫХ С РИНОЛОРДОЗОМ 

 

Носовой клапан регулирует объем воз-
душной струи и носовое сопротивление, тем 
самым играя ключевую роль в носовом дыха-
нии. Область носового клапана ограничена но-
совой перегородкой, каудальным краем верхне-
латерального хряща, рыхлой фиброзно-жировой 
тканью, окружающей грушевидное отверстие и 
дно полости носа, а также передними концами 
нижних носовых раковин. Эта область по форме 
напоминает каплю или перевернутый угол, ще-
левидная верхушка которого образует угол кла-
пана носа, в норме равный 10-15 градусам.  

Патология носового клапана наиболее 
выражена у больных с ринолордозом (седло-
видной деформацией носа), при котором часто 
возникает пролапс – «провисание» верхнелате-
ральных хрящей, суживающих угол носового 
клапана. 

Цель нашей работы являлась совершенст-
вование операции при пролапсе носового кла-
пана у больных с ринолордозом. 

Материалы и методы. В период с 2006 по 
2009 гг. в ЛОР-клинике ИНВХ оперировано 12 
больных в возрасте от 23 до 52 лет. Из них муж-
чин было 9, женщин - 3. У этих пациентов на-
блюдалась седловидная деформация спинки в 
сочетании с различными деформациями кончи-
ка носа. Носовое дыхание было затруднено. 
Проба Cottle была положительна. При видеоэн-
доскопическом исследовании полости носа кла-
пан находился в сомкнутом положении за счет 
провисания каудального края верхнелатераль-
ного хряща. 

Учитывая комбинацию деформации кон-
чика носа, ринолордоз и провисание клапана 
носа оперативное вмешательство выполняли 
открытым доступом по оригинальной методике. 
После трансколумеллярного W-образного раз-
реза выделяли медиальные и латеральные нож-

ки нижнелатеральных хрящей, а также верхне-
латеральные хрящи на всем протяжении. Для 
устранения деформации кончика носа изменяли 
геометрию куполов нижнелатеральных хрящей. 
С целью одномоментной коррекции седловид-
ной деформации спинки носа и устранения про-
висания носового клапана верхнелатеральные 
хрящи отсекали от четырехугольного хряща, 
поднадхрящнично отсепаровывали по их внут-
ренней поверхности. К переднее-верхнему краю 
четырехугольного хряща фиксировали аутох-
рящевой трансплантат, который представлял 
собой сшитые нерассасывающимся шовным 
материалом цефалические порции нижнелате-
ральных хрящей. Производили диспозицию ме-
диальных краев верхнелатеральных хрящей 
кверху и фиксировали их к трансплантату не-
рассасывающимся шовным материалом. 

Полученные результаты и их обсуждения.  
У всех пациентов, оперированных по 

данной методике достигнут стабильный функ-
циональный и эстетический результат. Срок 
наблюдения за пациентами от одного до пяти 
лет. Резорбции трансплантатов не наблюдалось. 
Структуры носового клапана находятся в задан-
ном положении, угол клапана равен от 10 до 15 
градусов, носовое дыхание свободно.  

Выводы: пролапс носового клапана у па-
циентов с ринолордозами является показанием 
для проведения одномоментной эстетической 
операции и хирургической коррекции патологии 
носового клапана.  

Метод диспозиции верхнелатеральных 
хрящей в сочетании с использованием транс-
плантата из цефалических порций нижнелате-
ральных хрящей позволяет эффективно корри-
гировать пролапс носового клапана, достигая 
хорошего эстетического и функционального 
результата. 

 
© В.Г. Ягельский, Е.В. Ягельский, А.В. Ковалева, 2010  
 
 
 
 

В.Г. ЯГЕЛЬСКИЙ, Е.В. ЯГЕЛЬСКИЙ, Е.А. СТУПАК (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

КОРРЕКЦИЯ НОСОВОГО КЛАПАНА В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ РИНОКИФОЗА 
 

Носовой клапан регулирует объем воз-
душной струи и носовое сопротивление, тем 
самым играя ключевую роль в носовом дыха-

нии. Область носового клапана ограничена но-
совой перегородкой, каудальным краем верхне-
латерального хряща, рыхлой фиброзно-жировой 
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тканью, окружающей грушевидное отверстие и 
дно полости носа, а также передними концами 
нижних носовых раковин. Эта область по форме 
напоминает каплю или перевернутый угол, ще-
левидная верхушка которого образует угол кла-
пана носа, в норме равный 10— 15 градусам.  

Патология носового клапана наиболее 
выражена у больных с деформациями спинки 
носа. Особое место занимает сужение носового 
клапана, наблюдаемое при ринокифозах. Удале-
ние костно-хрящевого горба спинки носа может 
приводит к структурным изменениям носового 
клапана, что в дальнейшем вызывает нарушение 
носового дыхания.  

Целью работы являлась разработка меро-
приятий по предотвращению развития стеноза 
носового клапана при проведении эстетических 
операций у больных с ринокифозами. 

Материалы и методы. В период с 2006 
по 2009 гг. в ЛОР-клинике ИНВХ оперировано 
29 больных в возрасте от 23 до 52 лет. Из них 
мужчин было 11, женщин – 18. У этих пациен-
тов наблюдалась деформация спинки носа по 
типу горба в сочетании с узкой спинкой носа и 
различными деформациями кончика носа. Про-
ба Cottle была положительна. Носовое дыхание 
было умеренно затруднено. Угол клапана, изме-
ренный при видеоэндоскопическом исследова-
нии полости носа, составлял от 0 до 9 градусов. 

Учитывая комбинацию деформации кон-
чика носа, ринокифоза и узкого клапана носа 
оперативное вмешательство выполняли откры-
тым доступом.  

После трансколумеллярного W-образного 
разреза выделяли медиальные и латеральные 
ножки нижнелатеральных хрящей, а также 
верхнелатеральные хрящи на всем протяжении. 

Для устранения деформации кончика носа из-
меняли геометрию нижнелатеральных хрящей, 
удаление горбинки выполняли путем остеото-
мий и установлением костей носа в срединное 
положение. С целью расширения носового кла-
пана верхнелатеральные хрящи отсекали от че-
тырехугольного хряща, производили поднад-
хрящничную сепаровку верхнелатеральных 
хрящей по их внутренней поверхности на 6 - 8 
мм. Освободившиеся свободные края верхнела-
теральных хрящей подворачивали и фиксирова-
ли к передневерхнему краю четырехугольного 
хряща атравматичной полипропиленовой ни-
тью. Операцию завершали наложением швов на 
кожу, эластической фиксацией, тампонадой по-
лости носа. 

Полученные результаты и их обсужде-
ния. У всех пациентов, оперированных по дан-
ной методике достигнут стабильный функцио-
нальный и эстетический результат. Сроки на-
блюдения составили от 6 месяцев до 3 лет. 
Структуры носового клапана находятся в задан-
ном положении, угол клапана равен от 10 до 15 
градусов, носовое дыхание свободно. 

Выводы.  
Стеноз носового клапана (угол клапана 

менее 10 градусов) у пациентов с ринокифоза-
ми является показанием для проведения одно-
моментной эстетической операции и хирурги-
ческой корректировки стеноза носового клапа-
на.  

Способ расширения носового клапана с 
использованием местных тканей (верхнелате-
ральных хрящей) при проведении вмешательст-
ва открытым доступом позволяет эффективно 
корригировать угол носового клапана, достигая 
стойкого функционального результата. 

 
© В.Г. Ягельский, Е.В. Ягельский, Е.А. Ступак, 2010  
 
 
 
 
 

Р.К. ЯГУДИН, В.Р. ДЕМЕНКОВ, К.Ф. ЯГУДИН (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

АЛЛОПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ОБШИРНЫХ ЛАРИНГОТРАХЕОСТОМ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СЕТКОЙ 

 

Этапная реконструкция при стенозах гор-
тани и трахеи известна как метод А.Ф. Иванова 
(1913) и F.R. Fairchild (1927). Способ заключа-
ется в формировании стомы на всем протяже-
нии стеноза и длительном стентировании про-
света дыхательных путей. На завершающем 
этапе стома должна быть ушита, при этом жест-
кость передней стенки обеспечивается имплан-

тацией различных материалов. Необходимость в 
опорных тканях возникает при обширных сто-
мах, когда создаются условия для баллотирова-
ния передней стенки во время дыхания.  

Для пластики стомы используют как био-
логические ткани, так и искусственные мате-
риалы. Применение искусственных материалов 
позволяет избежать операции в донорской об-
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ласти, не ограничивает хирурга в количестве 
материала и не требует обязательной предвари-
тельной имплантации поблизости от дефекта. 
Свойства, которыми должны обладать искусст-
венные протезы: химическая инертность, неиз-
меняемость под влиянием тканевых жидкостей, 
отсутствие воспалительной и аллергической 
реакции на имплантацию, неканцерогенность, 
способность сопротивляться механическим на-
грузкам. Среди доступных материалов наиболее 
соответствуют этим критериям сетки на основе 
полипропиленового моноволокна. В настоящем 
исследовании была применена сетка «Эсфил», 
фирмы Линтекс, Санкт-Петербург. 

С марта 2004 по март 2010 года аллопла-
стика передней стенки стомы сеткой «Эсфил» 
под местной анестезией была выполнена в 25 
случаях (у 24 больных). В типичном виде опе-
рация состояла в проведении окаймляющего 
разреза кожи вокруг стомы, опрокидывании 
лоскутов кожи на стому и сшивании по средней 
линии эпидермисом внутрь. Затем выделяли 
передние мышцы шеи и укладывали их вторым 
слоем для обеспечения герметичности внутрен-
него шва в послеоперационном периоде (19 слу-
чаев). На мышцы помещали сетку «Эсфил» и 
фиксировали ее к подлежащим тканям отдель-
ными швами. В 6 случаях сетку укладывали не-
посредственно на кожу первого слоя. Размер 
сетки по высоте подбирали несколько меньше 
длины стомы, по ширине – с тем расчетом, что-
бы сетка заходила за границы стомы в каждую 
сторону примерно на 1,5 см (от 0,8 – 2,1 см). 
Для эвакуации отделяемого в ране оставляли 2-3 
вакуум-дренажа. Окончательно стому закрыва-
ли после мобилизации окружающей кожи путем 
перемещения на дефект двух треугольных кож-
ных лоскутов с углами у вершины 60°, выкро-
енных по бокам от стомы (84% наблюдений). 
Данный этап особенно важен для исхода опера-
ции, так как простое сближение краев раны под 
повышенным натяжением будет вести к сдавле-
нию глубже расположенных тканей и образова-
нию «мертвого» пространства над сеткой, что 
при нарушении герметичности внутреннего 
слоя создаст предпосылки для нагноения раны.  

Полное заживление раны с инкорпориро-
ванием протеза отмечено в 22 из 25 случаев ал-
лопластики (сроки наблюдения от 1 до 72 мес).  

У 2 больных (8%) возникло послеопера-
ционное нагноение раны, что потребовало хи-
рургической ревизии и удаления сетки (в обоих 
случаях мышцы для пластики не применяли). В 
последующем у одного из этих больных возник 
рецидив рака гортани и трахеи и ему повторная 
имплантация не проводилась. Во втором слу-
чае через 6 мес проведена реаллопластика с 
использованием мышц и сетки, закончившаяся 
полным заживлением раны. Еще в 2 случаях 
мы наблюдали рецидив стеноза в раннем п/о 
периоде, связанный с баллотированием боко-
вых стенок стомы при дыхании. Для купирова-
ния стеноза была поставлена Т-образная трубка 
через небольшой разрез в зоне аллопластики и 
без удаления сетки из раны. После периода по-
вторного стентирования у одной больной в по-
следующем достигнут хороший просвет, оста-
точная рана ушита местными тканями (оттор-
жения сетки не наблюдали). Во втором случае 
исход имплантации неясен в связи с коротким 
сроком наблюдения. 

Малые осложнения, к которым можно 
отнести формирование серомы без перехода в 
нагноение или поверхностное расхождение 
раны (до 1 см), мы наблюдали в двух случаях, 
они не повлияли на исход пластики и, возмож-
но, были связаны с дефектами операционной 
техники в период набора опыта (не использо-
вали мышцы шеи, только один лоскут для кож-
ной пластики).  

Таким образом, улучшению приживляе-
мости имплантатов при аллопластике передней 
стенки обширных стом способствует: 

- тщательное ушивание кожи внутреннего 
слоя и использование мышц как второго слоя 
для обеспечения герметичности раны; 

- активное вакуум-дренирование, обеспе-
чивающее слипание слоев раны и эвакуацию 
серозного отделяемого, повышенная продукция 
которого отмечается в фазу реактивного воспа-
ления в ответ на имплантацию (медиана дли-
тельности дренирования – 10 (8-11) сут); 

- сшивание внешнего слоя кожи над сто-
мой без натяжения и образования «мертвых» 
пространств; 

- создание голосового и «двигательного» 
покоя раны в раннем послеоперационном пе-
риоде. 
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С.Ф .ЯЛОВОЙ, О.В. КУЗНЕЦОВА, А.Е.КУЗНЕЦОВ, В.В. ЦИЦЕЙ, Е.А. ШАПОВАЛЕНКО,  
А.Л. МИТРОФАНОВ, И.Н. СЕРГЕЕВА (КРИВОЙ РОГ, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО ЭТМОИДИТА  
В СОЧЕТАНИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ У РАБОЧИХ ГОРНО-

ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 
 

Проблема лечения хронического полипо-
зного этмоидита, несмотря на многочисленные 
исследования с использованием современной 
техники, остается актуальной. Особое место 
занимает тактика лечения пациентов, у которых 
данная патология сочетается с бронхиальной 
астмой. Оперативное лечение у таких больных 
может вызвать приступы удушья, что ухудшает 
течение послеоперационного периода. 

Бронхиальная астма (БА) – хроническое 
воспалительное заболевание дыхательных пу-
тей, обусловленное значительным количеством 
клеток и медиаторов воспаления, сочетающееся 
с гиперреактивностью бронхов и вариабельно-
стью бронхообструктивного синдрома. БА 
представляет собой одну из существенных ме-
дико-социальных проблем. Средняя распро-
страненность в цивилизованных странах состав-
ляет 4-5% от всего населения и поражает все 
возрастные категории. При неэффективном кон-
троле заболевание приводит к ухудшению каче-
ства жизни, а у части больных и к смерти. По-
этому для пациентов с БА, которым показано 
оперативное лечение по поводу полипозного 
этмоидита, требуется специальная предопера-
ционная подготовка. 

За период с 2007г. по 2009 г. медико-
санитарной частью горно-обогатительного ком-
бината наблюдались 184 больных с БА. Сочета-
лась БА с полипозным этмоидитом у 68 человек. 
Специальную предоперационную подготовку 
проводили в дневном стационаре медико-
санитарной части. Для достижения и удержания 
контроля над персистирующей БА больным 
подбиралась медикаментозная базисная тера-
пия, применяемая ежедневно на длительной ос-
нове. В схему лечения включались ингаляцион-
ные глюкокортикостероиды (флютиказона про-
пионат, беклометазона дипропионат) и бронхо-
литики пролонгированного действия (сальмете-

рол, формотерола фумарат). Мы чаще использо-
вали фиксированную иингаляционную комби-
нацию флютиказона пропионат + сальметерол , 
которая давала достижение уровня контроля у 
больных с персистирующей БА. При недоста-
точной эффективности в лечение включали 
глюкокортикостероиды системного действия 
(преднизолон, дексаметазон) с пероральным или 
парантеральным путем введения. Курс предопе-
рационной подготовки проводился в среднем 9 
– 12 дней. 

Оперативное лечение по поводу полипо-
зного этмоидита и БА проведено в условиях 
отоларингологического отделения у 62 рабочих. 
Всем пациентам была произведена полипо- и 
синусотомии в плановом порядке. Операции 
проводились с использованием эндоскопов с 
разными углами зрения и микроинструментами 
для более тщательной санации полости носа. 
Все удаленные во время операции ткани были 
подвергнуты гистологическому исследованию. 
Непосредственно операции и послеоперацион-
ный период у данных больных протекал гладко. 
Среднее пребывание больных в стационаре со-
ставило 8 – 9 дней. Осложнений, в частности 
приступов БА, мы не наблюдали. После выпис-
ки эти больные находятся на диспансерном на-
блюдении отоларинголога медсанчасти. 

Таким образом, использованная нами ме-
тодика предоперационной подготовки позволи-
ла избежать в послеоперационном периоде обо-
стрений БА и уменьшить вероятность рецидива 
полипозного этмоидита. Особенность данной 
схемы состоит в том, что предоперационная 
подготовка проводилась в условиях дневного 
стационара МСЧ во внерабочее время и являет-
ся экономически привлекательной в условиях 
современного производства. Считаем, что она 
может быть использована и на других предпри-
ятиях горно-добывающего комплекса. 

 
© С.Ф .Яловой, О.В. Кузнецова, А.Е.Кузнецов, В.В. Цицей, Е.А. Шаповаленко, А.Л. Митрофанов,  
И.Н. Сергеева, 2010  
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THOMAS B. CASALE, JOHN CONDEMI, CRAIG LAFORCE, ANJULI NAYAK, MICHAEL ROWE,  
MARC WATROUS, MARGARET MCALARY, ANGEL FOWLER-TAYLOR, AMY RACINE,  

NIROO GUPTA, ROBERT FICK, GIOVANNI DELLA CIOPPA 

ВЛИЯНИЕ ОМАЛИЗУМАБА НА СИМПТОМЫ СЕЗОННОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО 
РИНИТА (РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ  

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
 
Сезонный аллергический ринит – распро-

страненное IgE-опосредуемое заболевание с 
симптомами, влияющими на качество жизни 
пациентов. Рекомбинантные гуманизированные 
моноклональные антитела (омализумаб) обра-
зуют комплексы со свободным IgE, блокируя 
его взаимодействие с тучными клетками и базо-
филами и снижая уровень свободного IgE в 
плазме крови.  

Цель. Оценить эффективность и безопас-
ность омализумаба для профилактики симптомов 
у пациентов с сезонным аллергическим ринитом.  

Дизайн. Рандомизированное, двойное-
слепое, с изучением диапазона доз, плацебо 
контролируемое исследование, проводившееся с 
25 июля по 21 ноября 1997 года в 25 амбулатор-
ных центрах США.  

Пациенты. Пятьсот тридцать шесть па-
циентов в возрасте от 12 до 75 лет с как мини-
мум двухлетним анамнезом сезонного аллерги-
ческого ринита, вызванного пылением амбро-
зии, средне-тяжелого и тяжелого течения, с 
уровнем общего IgE от 30 до 700 МЕ/мл. Паци-
ентов рандомизировали на получение или ома-
лизумаба в различных дозах (50 мг – 137 паци-
ентов; 150 мг – 134 пациента; 300 мг – 129 па-
циентов), или плацебо (136 пациентов) подкож-
но, непосредственно перед началом сезона пы-
ления, и повторно во время сезона, каждые 3 
недели у пациентов с исходным уровнем общего 
IgE до лечения от 151 до 700 МЕ/мл (всего 4 

инъекции), и каждые 4 недели у пациентов с 
исходным уровнем общего IgE до лечения от 30 
до 150 МЕ/мл (всего три инъекции). 

Оценка эффективности. Выраженность 
назальных симптомов, по оценке пациентов (0-
3), использование антигистаминных препаратов 
по потребности, показатели качества жизни, 
оцененные на протяжении 12 недель с момента 
начала лечения.  

Результаты. Выраженность назальных 
симптомов была достоверно ниже в группе па-
циентов, получавших лечение омализумабом в 
дозе 300 мг, чем в группе плацебо (средние, 
оцененные методом наименьших квадратов, со-
ставили соответственно 0,75 и 0,98; p=0,002). 
Была выявлена достоверная связь между сниже-
нием уровня свободного IgE, назальными сим-
птомами и использованием антигистаминных 
препаратов по потребности. Параметры качест-
ва жизни были достоверно лучше у пациентов, 
получавших 300 мг омализумаба в сравнении с 
теми, кто получал более низкие дозы омализу-
маба или плацебо, и не ухудшалась во время 
пика сезона пыления. Частота побочных реак-
ций достоверно не отличалась в группах паци-
ентов, получавших омализумаб или плацебо.  

Заключение. Лечение омализумабом 
привело к снижению уровня свободного IgE и 
продемонстрировало дозозависимую клиниче-
скую эффективность у пациентов с сезонным 
аллергическим ринитом. 

 
© Thomas B. Casale, John Condemi, Craig LaForce, Anjuli Nayak, Michael Rowe, Marc Watrous, Margaret 
McAlary, Angel Fowler-Taylor, Amy Racine, Niroo Gupta, Robert Fick, Giovanni Della Cioppa, 2010  
 
 
 
 
 

P. GRAF, R. ECCLES, S CHEN (STOCKHOLM, SWEDEN) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КСИЛОМЕТАЗОЛИНА  
И ИПРАТРОПИУМА, В ФОРМЕ ДЛЯ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ,  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ НАСМОРКА 
 
Обоснование: Имеется много лекарст-

венных препаратов, отпускаемых без рецепта, 
для лечения симптомов насморка при простуде, 
и часто пациенты не знают, какому из них от-
дать предпочтение.  

Методы: В данном случае рассмотрены 
результаты применения двух широко распро-
страненных препаратов для интраназального 
введения, применяемых для устранения сим-
птомов заложенности носа и ринореи при на-
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сморке: ксилометазолина гидрохлорида и ипра-
тропиум бромида.  

Результаты: Ксилометазолин быстро и 
эффективно устраняет заложенность носа, а ип-
ратропиум эффективен для устранения ринореи. 
В случае применения новой терапевтической 
методики – комбинированного использования 
обоих препаратов, заложенность носа и ринорея 
устраняются одновременно, что обеспечивает 
эффективное облегчение двух из наиболее бес-

покоящих пациентов симптомов насморка при 
простуде. Оба препарата хорошо переносятся, 
вызывая от легких до умеренных побочных яв-
лений со стороны полости носа.  

Заключение: Эффективность и безопас-
ность комбинированного применения препаратов 
свидетельствует о возможности их применения в 
качестве терапии первой линии для устранения 
симптомов заложенности носа и ринореи, до при-
менения препаратов для перорального приема. 

 
© P. Graf, R. Eccles, S Chen, 2010  
 
 
 
 
 

С.М. ПУХЛИК (ОДЕССА, УКРАИНА) 

ПОМОЩЬ ПРИ ЗАТРУДНЕННОМ НОСОВОМ ДЫХАНИИ 
 

Наиболее тягостное состояние при пато-
логии полости носа – нарушение носового ды-
хания. “Свобода носовому дыханию” – девиз 
ринологов. Специалисты расценивают носовую 
блокаду как ведущий симптом в ринологии. 

Основным проявлением подавляющего 
большинства заболеваний полости носа, около-
носовых пазух и среднего уха является отек 
слизистой оболочки. Отек слизистой оболочки 
полости носа может быть следствием воспале-
ния, вирусного или же бактериального, аллерги-
ческой реакции на респираторные аллергены. 
Особым состоянием, проявляющемся в набуха-
нии носовых раковин невоспалительного харак-
тера следует считать вазомоторный (нейровеге-
тативный) ринит. Несмотря на разницу патоге-
нетических механизмов упомянутых явлений, 
общим для всех является симптоматическая те-
рапия назальными деконгестантами. В зависи-
мости от способа применения различают сис-
темные и местные (топические) деконгестанты. 

Отрицательные проявления ряда сосудо-
суживающих капель: 

- преходящее ощущение жжения, сухости 
в полости носа и носоглотки;  

- синдром "рикошета" (rebound-syndrome);  
- нарушение вегетативной регуляции со-

судов и желез полости носа с развитием назаль-

ной гиперреактивности, медикаментозного ри-
нита;  

- угнетение секреторной функции и мик-
роциркуляции, развитие атрофического ринита. 

 Системные деконгестанты лишены отри-
цательных свойств местных сосудосуживающих 
средств. 
 Наиболее широко применяемыми системными 
противоотечными средствами для носа являют-
ся эфедрин, фенилэфрин, фенилпропаноламин и 
псевдоэфедрин. Как все симпатомиметики, их 
не следует принимать людям, страдающим ги-
пертонией, гипертиреозом, коронарной болез-
нью сердца, или диабетом, а также больным, 
принимающим ингибиторы моноаминооксида-
зы. 

На протяжение многих лет препарат «Ак-
тифед» представлен на фармакологическом 
рынке и хорошо известен нашим украинским 
пациентам. Эта комбинация трипролидина и 
псевдоэфедрина продается как лекарственный 
препарат, который уменьшает отек в носу и дру-
гие симптомы аллергии и обычной простуды. 
Действие препарата обусловлено эффектами 
входящих в его состав компонентов.  

Препарат достаточно хорошо переносится 
пациентами разных возрастов, включая детей с 
6-месячного возраста.  

 
© С.М. Пухлик, 2010 
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ОТОЛОГІЯ, АУДІОЛОГІЯ, ВЕСТИБУЛОЛОГІЯ, 
КОХЛЕАРНА ІМПЛАНТАЦІЯ 

 
З.З. АЛАГИРОВА (МОСКВА, РОССИЯ) 

ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕТРАКЦИОННЫХ КАРМАНОВ  
БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ 

 

В доступной литературе представлены 
немногочисленные, разрозненные сообщения по 
вопросу лечебной тактики больных хрониче-
ским средним отитом (ХСО) с ретракционными 
карманами барабанной перепонки, которые, в 
основном, посвящены разработке хирургиче-
ских методов лечения пациентов с данной пато-
логией, направленных на непосредственное уст-
ранение карманов барабанной перепонки (вы-
лущивание эпидермиса и пластика дефектов 
латеральной стенки аттика), а не на устранение 
причины заболевания, которое по сути своей 
является предхолестеатомой (Храбриков А.Н., 
1995; Холматова И.Б., 2000; S. Page, 2008).  

Мы постарались разработать теоретиче-
ское обоснование лечебной тактики больных 
ХСО с ретракционными карманами, уделив ос-
новное внимание причинным факторам их воз-
никновения. 

Этиопатогенез образования ретракцион-
ных карманов связан с анатомическим строени-
ем среднего уха, направлением движения возду-
ха по его полостям и узким местам, образовани-
ем функционального или механического, как 
правило, рубцового поствоспалительного блока 
в этих узких местах, который частично или пол-
ностью перекрывает подачу воздуха в полости, 
расположенные за ним, что приводит к наруше-
ниям аэродинамики среднего уха и созданию 
тотального или локального отрицательного дав-
ления в зависимости от местоположения блока.  

Схема прохождения воздуха из носоглот-
ки до ретротимпанальных отделов среднего уха 
будет выглядит следующим образом: при от-
крытии глоточного устья слуховой трубы (в ча-
стности, в момент проглатывания слюны) воз-
дух из носоглотки через слуховую трубу посту-
пает в мезогипотимпанум и далее через естест-
венные соустья тимпанальной диафрагмы в пе-
редний и задний аттик, адитус, антрум и клетки 
сосцевидного отростка. Можно выделить систе-
му воздухоносных полостей (носоглотка, мезо-
гипотимпанум, аттикоантральная область и 
клетки сосцевидного отростка) и воздухопро-

водных трубок (слуховая труба, естественные 
соустья тимпанальной диафрагмы и адитус). 
Логично предположить, что воспалительный 
процесс в наибольшей степени вызывает изме-
нения в узких местах среднего уха, т.е. в облас-
ти слуховой трубы, тимпанального перешейка и 
адитуса. При нарушении прохождения воздуха 
по слуховой трубе создается отрицательное дав-
ление, как в барабанной полости, так и ретро-
тимпанальных отделах (которые выполняют 
роль буфера), что в свою очередь будет приво-
дить к возникновению к втяжению барабанной 
перепонки, в большей степени, в области мезо-
гипотимпанума и в меньшей степени в аттико-
антральной области. При нарушении прохожде-
ния воздуха через тимпанальный перешеек и 
адитус и при хорошо функционирующей слухо-
вой трубе отрицательное давление создается 
либо в области переднего аттика (блок передне-
го диафрагмального соустья), либо заднего ат-
тика (блок заднего соустья) и антрума (блок 
адитуса), либо при полном блоке естественных 
соустий тимпанальной диафрагмы во всей атти-
коантральной области (Патякина О.К., 1995г.; 
Тарасов Д.И., Федорова О.К., Быкова В.П., 
1988г.). Параллельно, происходящим наруше-
ниям аэродинамики возникает воспалительный 
процесс – вначале заболевания асептический, а 
затем, если присоединяется микрофлора – раз-
вивается картина истинного воспаления, наи-
более выраженная в узких местах среднего уха. 
Таким образом, можно предположить, что при 
купировании воспалительного процесса в об-
ласти слуховой трубы и при сохранении его в 
области соустий тимпанальной диафрагмы 
и/или адитуса давление в мезотипотимпануме 
будет нормальным (как в слуховом проходе), а 
в ретротимпанальных отделах оно будет отри-
цательным, что ведет к образованию ретракции 
ненатянутой части барабанной перепонки и 
является причиной возникновения эпитимпа-
нитов. Следовательно, возникновение ретрак-
ции и перфораций в натянутой или ненатяну-
той части барабанной перепонки, при прочих 
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равных условиях, будет зависеть от патологи-
ческого процесса, локализованного в области 
слуховой трубы и / или тимпанальных соустий 
и адитуса.  

Из всего вышеизложенного вытекает ос-
новополагающий вывод: лечение больных ХСО 

с ретракционными карманами должно быть на-
правлено не только на устранение последнего, 
но, в основном, на ликвидацию причин, приво-
дящих к их возникновению, т.е. блока, располо-
женного в узких местах среднего уха (слуховая 
труба, тимпанальный перешеек, адитус). 

 
© З.З. Алагирова, 2010  
 
 
 
 

В.Н. АНДРЕЕВ, В.Н. ГИНЬКУТ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ФУРУНКУЛА НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА 

 

Фурункул наружного слухового прохода 
остаётся довольно частым заболеванием в про-
мышленно развитых регионах страны. Его тера-
пия должна быть комплексной и включать анти-
биотики, противовоспалительные средства, ан-
тисептики и физиотерапевтическое лечение. 
Одним из наиболее современных методов фи-
зиотерапевтического воздействия на ткани явля-
ется магнитолазерное излучение. В последние 
годы аппарат «Узор-2К» успешно применяется 
клиницистами при лечении многих воспали-
тельных заболеваний. Он прост, удобен и высо-
коэффективен (И.М. Корочкин, 2000; И.М. Али-
ев, 2005). Лазерное излучение способствует раз-
витию компенсаторно-приспособительных ре-
акций, направленных на восстановление гомео-
стаза, повышение адаптационных возможностей 
организма и резистентности к неблагоприятным 
факторам окружающей сред (А.К.Полонский, 
2001; В.Е. Илларионов, 2002).  

Целью данного исследования явилось 
клиническое изучение эффективности исполь-
зования магнитолазерной терапии в комплексе 
мероприятий по лечению фурункула наружного 
слухового прохода  

Материалы и методы исследования. 
Нами было проведено лечение 38 пациентов с 
фурункулом наружного слухового прохода. Бо-
льные находились в трудоспособном возрасте: 
от 18 до 60 лет. Мужчин было 20 (52,7 %), жен-
щин – 18 (46,3 %). В 7 (1,9 %) случаях процесс 
был двусторонним.  

В начале лечения у всех больных мы ис-
следовали отделяемое из уха для определения 
флоры и её чувствительности к антибактериаль-
ным препаратам. Также применяли отомикро-
скопию и общеклинические методы обследова-
ния.  

Согласно полученной антибиотикограм-
ме, все пациенты получали перорально или па-

рентерально защищённые антибиотики пени-
циллинового ряда или цефалоспорины III гене-
рации. Если лечение этими препаратами оказы-
валось неэффективным, им назначались макро-
лиды или фторхинолоны.  

Местно обычно применялись мази лево-
миколь или бактробан. Пациенты были разделе-
ны на две сопоставимые по возрасту и клиниче-
ским проявлениям болезни группы.  

Первая (основная) группа больных (n=19) 
в качестве физиотерапевтических процедур по-
лучали магнитолазерную терапию. С этой це-
лью использовали излучение терапевтического 
лазера «УЗОР-2К» в сочетании с воздействием 
постоянного магнитного поля (длина волны 0,89 
мкм, напряжённость ПМП 50 мТл, экспозиция 
180 с). Процедуры проводили ежедневно на би-
ологически активные точки наружного уха (2 
поля на один сеанс) курсом в 5 дней.  

При лечении пациентов второй (кон-
трольной) группы (n=19) из физиотерапевтиче-
ских процедур использовали традиционную 
УВЧ-терапию. 

Эффективность лечения оценивали ком-
плексом клинических и инструментальных по-
казателей. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. При бактериологическом исследовании 
отделяемого наружного слухового прохода бы-
ли выявлены следующие возбудители: Staphylo-
coccus aureus – 82 %, Staphylococcus epidermidis 
– 13 %, Pseudomonas aeruginosa – 5 %.  

У 81% пациентов основной группы с 
применением терапевтического лазера «УЗОР-
2К» болевой синдром заметно уменьшался уже 
после первой процедуры. После третьего сеанса 
терапии полностью исчезала болезненность в 
области первичного очага. 

Темпы уменьшения гиперемии и отёчно-
сти кожи наружного слухового прохода, очистки 
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инфильтрата от гноя и некротических масс у па-
циентов, получавших магнитолазерное лечение, 
опережали таковые у больных, получавших тра-
диционную УВЧ-терапию в среднем на 2 дня.  

Нормализация отоскопической картины, 
прекращение отореи и клиническое выздоров-
ление к восьмому дню лечения наблюдалось у 

96,4 % больных основной группы против 79,3 % 
контрольной.  

Вывод. Магнитолазерное излучение в 
комплексной терапии фурункула наружного 
слухового прохода позволяет быстро купиро-
вать болевой синдром и сократить сроки лече-
ния больных. 

 
© В.Н. Андреев, В.Н. Гинькут, 2010  
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СЕРОМ УШНЫХ РАКОВИН C ЗАТЯЖНЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
 

Происхождение серомы ушной раковины 
до настоящего времени остается не совсем яс-
ным (Mikino Kikura, MD et al., 2006). Считается, 
что продуцирование серозной жидкости связано 
с вновь образованным слоем хряща ушной ра-
ковины - «fibroneocartilaginous layer» (Lee E.C. at 
al., 1997). Специфическими чертами серомы 
являются: 1) отсутствие в анамнезе травмы ра-
ковин, укусов насекомых и пр.; 2) накопление 
розовой или соломенно-желтой жидкости в суб-
перихондриальном пространстве ушной ракови-
ны; 3) накопление жидкости между протизавит-
ком и раковиной; 4) отсутствие признаков вос-
паления или боли (Mikino Kikura, MD et al., 
2006). 

Общепринятым лечением сером ушных 
раковин, как и отогематом, является пункция, 
аспирация содержимого и «давящая» повязка на 
ушную раковину (Prassad K.C. et al., 2005; Eifin-
ger F., et al., 2006). Стандартное лечение ото-
гематом не всегда приводит к выздоровлению, 
особенно при невозможности длительного но-
шения „давящей” повязки (постоянные трени-
ровки у спортсменов, непереносимость тугой 
повязки в связи с психоэмоциональными или 
возрастными особенностями), а также при позд-
нем обращении за медицинской помощью 
(Mikino Kikura, et al., 2006; Eifinger F., et al., 
2006).  

В описанных наблюдениях затяжного или 
рецидивирующего течения сером (в течении 
нескольких месяцев) рекомендуется: 1) иссече-
ние вновь образованного слоя хряща ушной ра-
ковины – «fibroneocartilaginous layer» (Gif-
fin C.S., 1992; Lee E.C. at al., 1997; Prassad K.C. 
et al., 2005); 2) наложение сквозных матрасных, 
сдавливающих образованную субперихонд-

риальную полость, швов, описанных Kelleher, 
на период до 7-14 суток. С целью защиты кожи 
от длительного давления и усиления сдавлива-
ния полости между швами и кожей прокладыва-
ется специальная антисептическая эластическая 
«губка» (Krugman M.E., 1989; Maurer J., 1990; 
Robotti E., Verna G., 1990). 

Нами наблюдалось два случая затяжного 
течения серомы ушных раковин, резистентных к 
традиционному лечению, у 72-летнего мужчины 
и 19-летнего солдата. В обоих случаях наблюда-
лось: 1) отсутствие в анамнезе травмы ушных 
раковин, укусов насекомых и пр.; 2) накопление 
соломенно-желтой (в первом случае) и розовой 
жидкости (во втором наблюдении) в субпери-
хондриальном пространстве ушной раковины; 
3) локализация серомы на латеральной поверх-
ности в полости раковины (в первом случае) и 
также на медиальной поверхности (во втором 
наблюдении); 4) отсутствие боли или признаков 
воспаления. 

В обоих случаях стандартное лечение се-
ром ушных раковин (пункция, аспирация со-
держимого и «давящая» повязка на ушную ра-
ковину) не привело к излечению. Причинами 
этого, по-нашему мнению был тот факт, что в 
обоих случаях больные поступили на 2-5 сутки 
проявления заболевания и самостоятельно сни-
мали «давящую» повязку в первые сутки ста-
ционарного лечения (пожилой мужчина – бес-
сознательно во время сна, молодой – вследствие 
непереносимости болевого синдрома от сдавле-
ния).  

Прекратить рецидивирования и затяж-
ное течение сером удалось после иссечения 
обращенного к сероме слоя хряща ушной ра-
ковины и наложения сквозных сдавливающих 
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полость серомы матрасных швов на период до 
7 суток с применением между швами и кожей 
марлевой прокладки с раствором бриллианто-
вого зеленого. Таким образом, указанная ме-

тодика может быть эффективным способом 
лечения рецидивирующих сером ушных рако-
вин и отогематом при неэффективности тра-
диционного лечения. 

 
© А.И.Барциховский, А.В.Варченко, И.П.Марцинковская, А.С.Скичко, С.В.Агрепишин, К.А.Лобко, 2010  
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ТАКТИКА КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ОСТРОГО МАСТОИДИТА 

 

Острый мастоидит (ОМ) – заболевание, 
которое в последнее время встречается не так 
часто, но имеет тяжелое течение и осложнения. 
По данным разных авторов, ОМ – это осложне-
ние острого среднего отита (ОСО), который яв-
ляется очень распространенным заболеванием, 
имеет явную сезонность и, в основном, связан с 
эпидемией вирусных заболеваний. 

По поводу острого мастоидита ученые 
сходятся во мнении о бактериальной этиологии 
данного заболевания, хотя исследования по-
следних лет подтверждают выявление при ОСО 
вируса герпес І и ІІ типа в 40% случаев, адено-
вирусной инфекции в 24% случаев. Воспали-
тельное поражение слизистой оболочки проис-
ходит как в слуховой трубе и барабанной полос-
ти, так и в слизистой оболочке сосцевидного 
отростка. 

В течение последних 3,5 лет нами было 
проведено обследование и лечение 21 больного 
ОМ, среди которых было13 мужчин и 8 жен-
щин. У всех пациентов в анамнезе заболевания 
отмечался ОСО, который потом осложнился 
ОМ, причем у 10 больных он сопровождался 
парезом лицевого нерва, у 3-х – субпериосталь-
ным абсцессом, у 9 – буллезным мирингитом, у 
4 – наружным герпетическим отитом. Всем 
больным проводилось консервативное лечение, 
которое включало стандартную схему: антибак-
териальная, противовоспалительная, дегидрата-
ционная, антигистаминная и местная терапия 
(ранний парацентез, промывание барабанной 
полости антисептиками, анемизация слизистой 
полости носа и др.). В связи с отсутствием по-
ложительного эффекта от консервативной тера-
пии нами разработана новая методика хирурги-
ческой санации сосцевидного отростка с дрени-
рованием аттико-антрального хода полоской 
силиконовой резины и тефлоновыми трубками с 
одномоментным закрытием послеоперационной 
полости. Во время операции у 17 пациентов бы-

ла выявлена блокада аддитуса за счет выражен-
ного отека слизистой оболочки. Сосцевидный 
отросток был заполнен тягучей слизью. 

Гистологические изменения удаленной 
слизистой оболочки, проведенные нами у опе-
рированных больных, наряду с отсутствием 
роста аэробной и анаэробной бактериальной 
флоры, недостаточной эффективность антибио-
тикотерапии, данными научной литературы о 
роли вирусной инфекции в возникновении ОСО, 
позволили нам предположить ведущую роль 
вирусной инфекции в развитии и течении ОМ. 
Это стало основанием для включения в ком-
плексное лечение антивирусных препаратов. 
Мы остановили свой выбор на отечественном 
препарате «Протефлазид» – средство раститель-
ного происхождения с выраженными адапто-
генными, иммуномодулирующими и противо-
вирусными свойствами. Стандартная базовая 
схема применения протефлазида: 1-я неделя – 
по 5 капель 3 раза в сутки, 2 и 3-я недели – 10 
капель 3 раза в сутки, 4-я – по 8 капель 3 раза в 
сутки. Форма препарата в виде раствора позво-
лила нам одновременно использовать его как в 
общей, так и в местной терапии при лечении 
ОМ. Мы применяли протефлазид для промыва-
ний послеоперационной полости (в разведении 
водой для инъекций в пропорции 1:6) и ком-
прессов (с 15-20% раствором димексида в соот-
ношении 1:1 на околоушную область), а также 
для фонофореза. 

5 из 21 обследованных и прооперирован-
ных по описанной методике больных с ОМ полу-
чили стандартную схему консервативной тера-
пии без использования протефлазида. Остальные 
16 человек (в том числе 4 – с ОМ герпетической 
этиологии) прооперированы аналогично, но в 
стандартную схему консервативной терапии до-
полнительно был включен протефлазид. Послед-
ним 5 пациентам дополнительно проводился фо-
нофорез протефлазида на область послеопераци-
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онной полости. У всех больных течение после-
операционного периода проходило без осложне-
ний, функция лицевого нерва и слуховая функ-

ция полностью возобновились. У 5 больных, 
пролеченных без применения протефлазида, кой-
ко-день составил 10,2 дня, у остальных – 8,8. 
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ДЕТЕЙ 
 

Согласно статистическим исследовани-
ям, снижение слуха встречаются у 1-2% детей. 
Среди них 0,02-0,04% составляют дети со зна-
чительной степенью потери слуха. Внедрение 
в клиническую практику объективных мето-
дов обследования, позволяющих выявлять 
снижение слуха у детей с первых дней жизни, 
в настоящее время требует изменения подхода 
к диагностике и реабилитации детей с нару-
шением слуха. В возрасте до трех лет туго-
ухость носит в основном сенсоневральный 
характер и проявляется в виде врожденной 
или наследственной глухоты. Как свидетель-
ствует мировая практика, важнейшее значение 
в выявлении нарушений слуха в раннем воз-
расте имеют массовые профилактические 
скрининговые обследования детей.  

Цель скрининга – выявить детей с подоз-
рением на наличие тугоухости и направить их в 
сурдологические центры на углубленное диаг-
ностическое обследование.  

В последние десятилетия все более широ-
кое применение в клинической практике полу-
чает программа скрининга, основанная на фак-
торах риска по тугоухости и глухоте, которые 
можно разделить на 4 основные группы: при 
тугоухости и наследственных аномалиях в се-
мейном анамнезе; у младенцев с факторами 
риска в пренатальном периоде: инфекции у ма-
тери (краснуха, сифилис), прием лекарств, резус 
конфликт; при перинатальных повреждениях 
плода (гипоксия и аноксия, недоношенность, 
гемолитическая болезнь новорожденных); при 
некоторых заболеваниях в послеродовом перио-
де (корь, эпид. паротит, менингит). 

Скрининговые обследования не должны 
ограничиваться детьми, имеющими факторы 
риска по тугоухости, поскольку установлено, 
что у 50% детей с нарушениями слуха эти фак-
торы в анамнезе отсутствуют. В качестве скри-
нинговых методов обследования используют: 

опрос родителей о слуховом и речевом развитии 
ребенка, регистрацию поведенческих реакций 
на звуки, регистрацию отоакустической эмиссии 
(ОАЭ), регистрацию коротколатентных слухо-
вых вызванных потенциалов (КСВП). 

Исследование слуха у новорожденного 
можно проводить уже на 3-5 день после рожде-
ния, при этом фиксируются различные двига-
тельные реакции ребенка – мигание, вздрагива-
ние, движение конечностями. Обычно у нор-
мально развивающегося ребенка к 6-7 месяцам 
тонкость слуховых ощущений соответствует 
норме взрослого человека. Дети в возрасте 11-12 
месяцев уже четко реагируют на тихую речь на 
расстоянии трех метров. Критерием возможного 
нарушения слуха для детей в возрасте 1 месяца 
является отсутствие ответной реакции при 
предъявлении звука уровнем 90 дБ, в возрасте 4 
месяца – звука уровнем 65 дБ, для детей от 6 
месяцев – 40 дБ.  

Скрининг слуховых нарушений у детей 
проводится в два этапа. На первом этапе в ро-
дильном доме выявляются факторы риска по 
тугоухости и глухоте и в выписной справке ре-
бенка делается соответствующая отметка. Вто-
рой этап скрининга должен осуществляться в 
детской поликлинике по месту жительства.  

Если родители подозревают нарушение 
слуха у ребенка, нужно провести тщательное 
обследование у врача-сурдолога, родители часто 
оказываются правы. Выявление патологии дет-
ского слуха затрудняется тем, что ребенок, как 
правило, не жалуется на тугоухость, а окру-
жающие его взрослые замечают ее тогда, когда 
время для эффективных мероприятий бывает 
упущено. Если родители заметили, что ребенок 
отстает в речевом развитии или же у него есть 
дефекты речи, то это является прямым показа-
нием для обследования слуха.  

Таким образом, правильная оценка со-
стояния слуховой функции приобретает особую 
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значимость у детей раннего возраста, поскольку 
своевременный диагноз даст возможность, как 
можно раньше приступить к их реабилитации и 

интеграции в речевую среду. Все это определяет 
актуальность раннего выявления тугоухости у 
детей первого года жизни. 
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ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ  
У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

 

Поддержание гомеостаза организма обес-
печивается функционированием иммунной сис-
темы, которая защищает внутреннюю среду ор-
ганизма от чужеродной генетической информа-
ции. Фагоцитоз является древнейшей неспеци-
фической формой защиты организма от чуже-
родных агентов как инфекционной, так и неин-
фекционной природы.  

В последнее десятилетие большое коли-
чество работ посвящено изучению гуморально-
го иммунитета у больных с патологией органа 
слуха, в то время как состоянию неспецифиче-
ского звена иммунитета уделяется недостаточно 
внимания.  

Целью работы явилось изучение фагоци-
тарной активности гранулоцитов у больных 
острой сенсоневральной тугоухости с различ-
ными этиологическими факторами, а также 
влияние на эффективность проводимого лече-
ния. 

Под нашим наблюдением находились 80 
больных с острой сенсоневральной тугоухостью 
(средний возраст 44,98±0,79).  

Функциональную активность нейтрофи-
лов исследовали методом Райта с использовани-
ем суточной культуры убитых клеток 
Staphyloccoccus аureus. В пробирку с 0,5 мл ве-
нозной гепаринизированной крови вносили 75 
мкл культуры Staph. aureus в концентрации 1 
млрд. микробных тел в 1 мл, в результате чего 
соотношение фагоцитирующих клеток и мик-
робных частиц составило примерно 1:50. Про-
бирки с фагоцитарной смесью инкубировали 30 
мин. (1 проба) и 120 мин. (2 проба) при 37°С, 
периодически встряхивая, после чего охлаждали 
и центрифугировали при 1500 об/мин. в течение 
5 мин. Образовавшуюся лейкоцитарную пленку 
собирали и готовили мазки, которые фиксиро-
вали смесью Никифорова и окрашивали 0,5% 
водным раствором метиленового синего в тече-
ние 20 мин. Учитывали реакцию с помощью 

светового микроскопа. Определяли фагоцитар-
ный индекс (ФИ%) – процент фагоцитирующих 
клеток через 30 и 120 минут инкубации, фаго-
цитарное число (ФЧ) – среднее количество фа-
гоцитированных микробных частиц, приходя-
щихся на 1 фагоцит через 30 и 120 минут, и ин-
декс завершенности фагоцитоза (ИЗФ), который 
определяли по формуле: ИЗФ = ФЧ 30'/ ФЧ. 
Контрольной группой явились 45 доноров крови 
Российского НИИ гематологии и трансфузиоло-
гии.  

В общей группе больных отмечалось рез-
кое снижение числа активно фагоцитирующих 
гранулоцитов (ФИ через 30 минут 14,7 ±1,04% 
против 75,78±3,58% р ≤0,001). Поглотительная 
способность нейтрофилов в группе больных 
угнетена: ФЧ через 30 минут 3,39 ± 0,24 по 
сравнению с контролем, составившим 8,86±1,14. 
И хотя ФЧ через 120 минут (3,81± 0,25), каза-
лось бы, практически не отличается от контроля 
(4,00± 1,62), анализ динамики фагоцитарного 
процесса в течение 120 минут показывает, что 
переваривающая способность нейтрофилов при 
ОСНТ крайне низка. Это подтверждает индекс 
завершенности фагоцитоза: 0,96 ± 0,05 по срав-
нению с 2,46±0,25 в контрольной группе. Таким 
образом, для больных с ОСНТ характерно на-
рушение поглотительной способности фагоци-
тов, угнетение переваривающей способности и 
незавершенность процесса фагоцитоза. По всей 
видимости, неэффективность фагоцитоза при 
ОСНТ неблагоприятным образом сказывается 
на элиминации циркулирующих иммунных 
комплексов, уровень которых значительно по-
вышен при этом заболевании 

Так, при идиопатической тугоухости от-
мечается резкое снижение числа активно фаго-
цитирующих гранулоцитов (ФИ 16,90±1,43% по 
сравнению с контрольной группой 75,78±3,58 
р≤0,001). Поглотительная способность нейтро-
филов снижена (показатель фагоцитарного чис-
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ла через 30 минут составляет 3,90±0,71 по срав-
нению с контролем 8,86±1,14 р≤0,001). При по-
казателе ФЧ через 120 минут 3,96±0,38, который 
не отличался от контроля (4,00± 1,62), процесс 
фагоцитоза у больных проходил по незавершен-
ному типу (ИЗФ 0,96 ± 0,05 по сравнению с кон-
трольной группой 2,46±0,25 р≤0,001).  

При сосудистой тугоухости фагоцитар-
ный индекс снижен (12,60±1,53 против 
75,78±3,58 в контроле р≤0,001). Поглотительная 
функция нейтрофилов также оказалась снижен-
ной (ФЧ 30 мин 3,72±0,40 против 8,86±1,14 в 
контроле) с высокой степенью достоверности. 
Фагоцитоз протекал по незавершенному типу 
(ИЗФ 0,88±0,07 сравнению с контрольной груп-
пой 2,46±0,25 р≤0,001). 

При инфекционной тугоухости установ-
лены самые низкие показатели фагоцитоза: рез-
ко снижено число активно фагоцитирующих 
нейтрофилов (ФИ 11,0±1,33), отмечается трех-
кратное снижение их поглотительной способно-

сти (ФЧ 30 мин 3,01±0,32) и угнетение перева-
ривающей способности (ФЧ 120 мин 2,13±0,13) 
и незавершенный фагоцитоз (ИЗФ 1,43±0,11). 

При острой сенсоневральной тугоухости 
имеется выраженной угнетение функциональ-
ной активности нейтрофилов, фагоцитоз носит 
незавершенный характер вследствие значитель-
ного уменьшении, как общего числа фагоцити-
рующих клеток, так и угнетения их поглоти-
тельной и переваривающей активности. Подоб-
ные изменения характерны для всей форм туго-
ухости независимо от этиологии заболевания. 
Однотипность изменения фагоцитоза у больных 
с различными этиологическими факторами сви-
детельствует о том, что фагоцитарная актив-
ность является важным патогенетическим зве-
ном развития данного заболевания: для больных 
с острой сенсоневральной тугоухостью харак-
терно нарушение поглотительной способности 
фагоцитов, угнетение переваривающей способ-
ности и незавершенный процесс фагоцитоза. 

 
© Э.Г. Беличева, В.И. Линьков, П.У. Шмаров, 2010  
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ЛАЗЕРНАЯ ТИМПАНОСТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
СЕКРЕТОРНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

 
Секреторный средний отит (ССО) состав-

ляет 15-17% среди всех заболеваний уха у детей 
и диагностируется у 60% в возрасте 3-7 лет, у 
10% в возрасте от 12 до 15 лет. Примерно у 10% 
пациентов заболевание длится более 3 мес. Тра-
диционные методы хирургического лечения 
ССО у детей включают парацентез, лазерную 
тимпаностомию, шунтирование б\полости пре-
имущественно в комбинации с аденотомией.  

Цель исследования – провести сравни-
тельную оценку эффективности лазерной тим-
паностомии при лечении ССО. 

В настоящее время миринготомия для ле-
чения больных ССО применяется сравнительно 
редко. Разрез барабанной перепонки обеспечи-
вает вентиляцию среднего уха в течение не-
скольких часов или, в лучшем случае, несколь-
ких суток, что недостаточно для восстановления 
функции слуховой трубы. Нами изучены отда-
ленные результаты лечения 34 пациентов после 
миринготомии с аденотомией при ССО. Реци-
див встречается у 44% пациентов в течение 1 
года после операции. Их дальнейшее лечение 

потребовало более длительной вентиляции 
среднего уха 

Для более длительной вентиляции мирин-
готомия дополняется введением вентиляцион-
ных трубок. Длительность ношения шунтов 
варьирует в среднем от 6 до 18 мес. К достоин-
ствам метода следует отнести стабильную вен-
тиляцию б\полости в течение длительного вре-
мени, отсутствие рецидивов ССО при наличии 
шунта даже при часто рецидивирующих ОРВИ, 
а также возможность повышения иммунитета по 
мере взросления ребенка и позитивных измене-
ний анатомо-физиологических взаимоотноше-
ний слуховой трубы и носоглотки с возрастом.  

Существенными недостатками длитель-
ного нахождения шунта б\полости является не-
обходимость постоянной защиты уха от попада-
ния воды, повторный наркоз при удалении шун-
та, развитие тимпаносклероза, риск развития 
стойкой перфорации, холестеатомы. Изучение 
отдаленных результатов лечения 156 пациентов 
с ССО после адентомии с шунтированием 
б\полости показало стойкий положительный 
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результат у 145(93%) из них в течение 12-36 
мес. Вентиляционная трубка находилась в бара-
банной полости в среднем 12 месяцев. У 1 паци-
ента развилась ретракционная холестеатома, у 4 
выраженный адгезивный процесс. 

Лазерная тимпаностомия (ЛТ) – дает воз-
можность относительно длительного дрениро-
вания барабанной полости без введения венти-
ляционных трубок (6-8 недель) за счет более 
длительной репарации тканей барабанной пере-
понки. ЛТ проведена у 60 больных ССО в воз-
расте от 3 до 7 лет. При выполнении лазерной 
тимпаностомии использовался полупроводни-
ковый лазер Dornier MedTech Medilas D 
MultiBeam LPS (длина волны 940 нм) в контакт-
ном режиме. Cоздавалась перфорация диамет-

ром 2 мм. Перфорации после ЛТ существовали в 
среднем 6 недель.  

Операция ЛТ в комбинации с аденотоми-
ей оказалась эффективной у 55(91,7%) детей с 
ССО со сроком наблюдения 1 год. У 5 отмечал-
ся рецидив ССО, из них у 2 детей – на фоне рес-
пираторного аллергоза. Т.о. ЛТ обеспечивает 
достаточно длительную вентиляцию б\полости 
позволяющую в комлексе с аденотомией вос-
становить анатомо-физиологические взаимоот-
ношения между слуховой трубой и носоглоткой, 
нормализовать состояние слизистой среднего 
уха и обеспечить не менее высокую эффектив-
ность лечения (91,7%) по сравнению с шунти-
рованием (93,2%), при этом сокращая длитель-
ность лечения до 1,5 мес. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ  
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 

Сегодня одним из наиболее перспектив-
ных направлений реабилитации людей и, преж-
де всего детей, с большими потерями слуха яв-
ляется кохлеарная имплантация (КИ). Совре-
менные модели кохлеарных имплантов обеспе-
чивают хорошее восприятие речи и, тем самым, 
полную социальную реабилитацию пациентов. 
С помощью кохлеарного импланта глухие люди 
способны слышать звуки нормальной громкости 
и ориентироваться в звуковой среде. Если 
раньше КИ производилась преимущественно 
взрослым и детям, потерявшим слух после ов-
ладения речью, то в настоящее время значи-
тельное число таких пациентов составляют дети 
с врожденной глухотой. 

Под нашим наблюдением находятся 56 
пациентов, прооперированных в ЛОР-клинике 
Днепропетровской медицинской академии в 
2006-10 годах. Среди них четверо взрослых в 
возрасте от 18 до 34 лет, потерявших слух после 
формирования речи (постлингвальные) и 52 
пре- или перилингвальных ребенка, которым на 
момент операции было от 1 до 10,5 лет. Наи-
большую часть (59,6%) составляет 31 ребенок в 
возрасте от 1 до 4 лет. КИ проводилась с ис-
пользованием имплантов фирмы «Medel» (Ав-
стрия). 

Опыт наблюдения за пациентами с кохле-
арными имплантами свидетельствует, что ре-
зультаты КИ зависят от ряда причин: возраста 
потери слуха, характеристик используемого им-
планта, индивидуальных особенностей пациента 
и организации процесса слухоречевой реабили-
тации. 

У взрослых постлингвальных пациентов 
отдельные этапы слуховой тренировки были 
очень кратковременными, поскольку наращива-
ние слухового опыта у них активно происходи-
ло естественным образом вне занятий. 

У детей, проимплантированных в возрас-
те до 5 лет, достаточно быстро формировалась 
реакция обнаружения наличия-отсутствия зву-
кового сигнала. Заметно больше времени требо-
валось для появления умения различать два раз-
ных звука и локализовать источник звука в про-
странстве. Уже через 1-1,5 года после имплан-
тации у подавляющего большинства детей от-
мечалась способность понимать общие фразы 
без использования техники «чтения по губам», в 
то время как до операции эти дети такой спо-
собностью не владели. Появление же у ребенка 
вокализаций – один из самых важных моментов, 
демонстрирующих эффективность протезирова-
ния. В последующем речевое развитие ребенка 
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соответствовало всем естественным этапам раз-
вития речи у нормальнослышащих детей – не-
соотнесенный лепет, звукокомплексы, соотне-
сенный лепет (лепетные слова), слова, слова-
предложения, простые двусловные фразы и т.д. 

Важнейшим звеном речевого развития 
прооперированных детей было проведение ло-
гопедических и фонопедических занятий, на-
правленных на тренировку артикуляторного 
аппарата и коррекцию нарушений речи. У 
большинства детей отмечен выраженный про-
гресс речи. Однако только около 40% из них 
демонстрировали хорошее владение речью, что 
указывает на недостаточный период (3 года) для 
формирования речи. Через 2 года поле операции 
некоторые дети могли свободно общаться по 
телефону. 

Таким образом, современные модели 
кохлеарных имплантов обеспечивают хорошее 

восприятие речи и полную социальную реаби-
литацию пациентов, потерявших слух после 
овладения речью. Все дети, потерявшие слух в 
период до овладения речью, способны слышать 
звуки нормальной громкости и ориентировать-
ся в звуковой среде с помощью кохлеарного 
импланта. Однако им требуется продолжитель-
ная слухоречевая реабилитация, результаты 
которой зависят от возраста ребенка в момент 
проведения операции и его индивидуальных 
особенностей. Наиболее перспективно исполь-
зование кохлеарных имплантов у детей в воз-
расте до 2-3 лет. Для решения проблемы по-
слеоперационной слухоречевой реабилитации 
детей с кохлеарными имплантами необходимо 
развитие соответствующей инфраструктуры, в 
которой центры кохлеарной имплантации осу-
ществляют обучение и координацию работы 
специалистов. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ГЛУХОТЫ У ПОЗДНООГЛОХШИХ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

 

На сегодняшний день кохлеарная имплан-
тация (КИ) является единственным эффектив-
ным способом реабилитации пациентов с глухо-
той. В Украине постоянно увеличивается число 
пациентов с кохлеарными имплантами и среди 
них основную часть составляют ранооглохшие 
дети. Однако по данным многих зарубежных 
авторов, в последние годы в мире наметилась 
тенденция преобладания операций у взрослых 
людей, потерявших слух после формирования 
речи. Поскольку языковая система и собствен-
ная речь у таких пациентов уже сформированы, 
обучение восприятию звуков и речи в значи-
тельной степени происходит спонтанно в про-
цессе общения с окружающими. Вместе с тем, 
сами операции у взрослых имеют свои особен-
ности, поскольку у них значительно чаще 
встречаются хронические воспалительные про-
цессы среднего и внутреннего уха. Кроме того, 
к значительному расширению показаний к им-
плантации приводит и техническая модерниза-
ция самих имплантов. В настоящее время име-
ется возможность проведения операций при об-

литерации улитки после перенесенного менин-
гита, высокочастотной потере слуха и некото-
рых типах кондуктивной и смешанной тугоухо-
сти. Кроме того, все чаще операции по КИ про-
водятся при адгезивных и хронических гнойных 
отитах (в том числе с холестеатомой). 

В настоящее время наш опыт базируется 
на наблюдениях за 87 пациентами, которым бы-
ла произведена КИ. 56 пациентов проопериро-
ваны в ЛОР-клинике Днепропетровской меди-
цинской академии в 2006-10 годах, еще 31 в 
странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Белорус-
сия, 2008-09 годах). В одном случае была вы-
полнена реоперация, связанная с поломкой 
внутренней части импланта из-за травмы голо-
вы. Для имплантации нами использовались 12-
канальные импланты австрийской фирмы 
«Medel» Combi40+ (52), Pulsar CI100 (33) и 
Sonata TI100 (3). 

В указанной группе было 10 пациентов в 
возрасте от 18 до 34 лет потерявших слух после 
формирования речи. Длительность глухоты у 
них составляла от 1 года до 15 лет. Точное уста-
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новление причины заболевания оказалось воз-
можным лишь у 4 больных: у 2 – перенесенный 
ранее менингит, у 1 – отосклероз, у 1 – приме-
нение ототоксичных антибиотиков. У остальных 
6 пациентов установить этиологический фактор 
глухоты не удалось. Все операции проводились 
с применением стандартного позадиушного до-
ступа с наложением кохлеостомы посредством 
задней тимпанотомии. 

В ряде случаях мы столкнулись с техни-
ческими трудностями, связанными с нарушени-
ем анатомических структур среднего и внутрен-
него уха. В двух случаях у больных после пере-
несенного менингита была выражена облитера-
ция улиткового хода, в связи с чем мы исполь-
зовали расщепленный Split-электрод. У трех 
взрослых имелись хронические воспалительные 
заболевания среднего уха (хронический отит с 
холестеатомой и разрушением слуховых косто-
чек, адгезивный отит с предлежанием сигмо-
видного синуса и снижением пневматизации 
височной кости). При наличии хронического 
эпитимпанита кохлеарная имплантация сочета-
лась с выполнением функционально-

реконструктивной операции на ухе. Указанные 
особенности затрудняли доступ к улитке и уве-
личивали продолжительность операции. Кроме 
того, удаление стремени при облитерации улит-
ки или разрушение слуховых косточек вследст-
вие хронического отита делали невозможным 
интраоперационную регистрацию стапедиаль-
ных рефлексов, необходимую для оценки рабо-
тоспособности электрода, а также установки 
ориентировочных уровней максимально ком-
фортной громкости. 

Несмотря на перечисленные особенности, 
после подключении речевого процессора у всех 
десяти пациентов были получены слуховые 
ощущения при стимуляции каждого из 12 кана-
лов. 

Таким образом, комплексный многосто-
ронний подход с применением функционально-
реконструктивных методов микрохирургии уха 
и современных типов кохлеарных имплантов 
значительно расширяет показания к КИ, что по-
зволяет не только провести качественную реа-
билитацию слуха пациента, но и устранить 
гнойно-деструктивный очаг среднего уха. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

 

Острый средний отит (ОСО) является 
наиболее частым заболеванием в детском воз-
расте, к 5 годам жизни его переносят более 90% 
детей. Частота возникновения, характер прояв-
ления симптомов этого заболевания зависит от 
возраста ребенка и влияет на выбор тактики ле-
чения. Следует также учитывать, что по данным 
разных авторов, от 50% до 81% случаев ОСО, 
проходят самостоятельно, без антимикробной 
терапии. А осложнения ОСО, такие как хрони-
ческий средний отит, мастоидит, бактериальный 
менингит, абсцесс мозга, бактериемия и т.п. 
возникают сравнительно редко, менее чем у 1% 
пациентов. Поэтому применение антибиотиков 
при лечении ОСО у детей остается у отоларин-
гологов предметом дискуссии. Вариабельность 
проявления данной патологии указывает на не-
обходимость дифференциального подхода в ле-
чении ОСО у детей.  

Целью нашего исследования было прове-
дение сравнительного анализа различных мето-
дов лечения острых средних отитов у детей.  

Под нашим наблюдением находились 112 
детей с острым средним отитом, в возрасте от 3 
до 14 лет. В данное исследование были включе-
ны дети только с неперфоративными формами 
среднего отита, с умеренным болевым симпто-
мом и нормальной либо субфебрильной темпе-
ратурой. Указанные клинические проявления 
заболевания соответствовали первой (началь-
ной) фазе острого среднего отита. Всем детям 
проводилась отомикроскопия, акуметрия, ау-
диометрия, тимпанометрия. В первой группе -55 
пациентов – было назначено стандартное лече-
ние, включающее антибиотикотерапию, сосудо-
суживающие капли в нос, антигистаминные 
препараты, ушные капли, и при необходимости, 
анальгетики. Во второй группе (57 пациентов) 
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лечение детям предлагалось аналогичное, за 
исключение антибиотиков. Состояние пациен-
тов оценивалось первые 10 дней ежедневно, за-
тем через 1 и 3 месяца. Показатели лечения в 
течении первых 10 дней у детей в первой группе 
было несколько лучше. Восстановление слуха, 
непосредственно после лечения, определялся 
только у 15 человек (27% случаев) первой груп-
пы, и у 14 детей (24,5% наблюдений) во второй 
группе. Однако, в первой группе у 7 больных 
(13% случаев) на фоне антибиотикотерапии оп-
ределялись побочные эффекты в виде сыпи и 
кишечных расстройств. У 3 пациентов во второй 
группе развился гнойный перфоративный отит, 
что составило 5% наблюдений, в результате те-
рапия была скорректирована и назначены анти-
биотики. При контрольном осмотре через 1 ме-
сяц результаты практически не отличались в 
обоих группах. Нормальные аудиометрические 
и тимпанометрические показатели определялись 
в 58,2% случаев (у 32 больных) в первой группе 
и в 57,9% наблюдений (33 пациента) во второй 
группе. Необходимо отметить, что жалоб со 
стороны детей и родителей за контрольный пе-
риод было больше в первой группе, а именно: у 
большей половины детей определялся выражен-
ный астенический синдром, а в 61% наблюде-
ний (у 34 больных), в основном раннего возрас-
та, после антибиотикотерапии развился дисбак-
териоз. К пациентам, слух у которых не восста-
новился, была применена выжидательная такти-
ка.  

Через 3 месяца данные осмотра также 
значительно не отличались в обеих группах. 
Обследование пациентов показало: снижение 
слуха до 20 дБ за счет наличия выпота в бара-

банной полости отмечалось в 10,9% случаев (6 
пациентов) в первой группе и в 10,5 % наблю-
дений (6 пациентов) во второй группе.  

Результаты изучения динамики восста-
новления слуха у детей после перенесенного 
ОСО показали, что через месяц после заболева-
ния в обоих группах, лишь у половины детей 
слух определялся нормальным. У остальных при 
проведении тимпанометрии регистрировались 
тип С и тип В, а при аудиометрии повышение 
порогов воздушнопроведенных звуков до 15-20 
дБ. Через 3 месяца, при контрольном осмотре, 
количество таких детей снизилось в среднем до 
10%. Поэтому результат восстановления слухо-
вой функции у данной группы больных, как 
один из критериев эффективности лечения, воз-
можно оценивать только по истечению периода 
диспансерного наблюдения, т.е. через 3 месяца 
после перенесенного острого отита.  

Таким образом, проведенное нами иссле-
дование показало, что назначение антибиотиков 
не всегда оправдано, у детей с острым средним 
неперфоративным отитом в первую фазу забо-
левания. Более целесообразно динамическое 
наблюдение за состоянием пациентов с ОСО на 
фоне симптоматической терапии, в течении 72 
часов. При отсутствии положительной динами-
ки в состоянии ребенка, оправдано включение в 
терапию антибиотиков, либо других антимик-
робных препаратов. 

Подобная тактика позволяет снизить 
частоту нерационального применения анти-
биотиков, предупредить развитие возможных 
побочных эффектов антибиотикотерапии  
и распространение антибиотикорезистентно-
сти. 
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ВПЛИВ АНАТАГОНІСТУ КАЛЬЦІЮ НІМОДИПІНУ  
НА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЛИЦЬОВОГО НЕРВА,  

ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ЛИЦЬОВИМ ПАРАЛІЧЕМ 
 

Час відновлення лицьової функції після 
хірургічного лікування пацієнтів на лицьовий 
параліч досить довготривалий процес і може 
продовжуватись від 6-8 місяців до 2 років (M. 
May). Фармакологічні засоби, які використову-
ються при хірургічному лікуванні ЛП, а саме 
нейропротектори, гангліозіди і фосфатіділсерін 
не мають вираженого і достовірного впливу на 

даний процес (Gottfries1989; Pepeu 1993;). Сьо-
годні на жаль не має ні одного фармакологічно-
го засобу який би клінічно використовувався і 
пришвидшував регенерацію моторних нервів 
(Angelov 1996). У даній роботі ми представили 
результати першого клінічного використання 
антагоніста кальцію німодипіну у якості агента 
стимулюючого відновлення функції ЛН після 
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хірургічного лікування пацієнтів з ЛП шляхом 
накладання під`язиково-лицьового анастомозу. 

Матеріали і методи. Дослідження було 
виконано на 49 пацієнтах з паралічем ЛН різної 
етіології, у яких з метою відновлення функції 
ЛН виконувався під`язиково-лицьовий анасто-
моз. Оцінка функції ЛН у всіх пацієнтів викону-
валась по шкалі House-Brackman на 12 місяць 
після операції, та за допомогою електроміогра-
фічного обстеження м`язів обличчя з реєстраці-
єю М-відповіді і показників мигального рефлек-
су на 3,6 і 12 місяці після виконання анастомозу.  

Результати. Кількість пацієнтів, що до-
сягли доброї лицьової функції була більше май-
же на 15%, поява перших ознак відновлення 

спостерігалась на 3-6 місяців раніше ніж у конт-
рольній групі.  

При виконанні ЕМГ результати М-
відповіді у групі німодипіну були ліпші по по-
казникам з різних м`язів на 10 до 15%, ніж у 
групі контролю, і різниця показників майже у 
всіх випадках була статистично достовірна.  

Висновок.  
Німодипін має позитивний вплив на 

якість та швидкість відновлення функції ЛН при 
хірургічному лікуванні пацієнтів з лицьовим 
паралічем. Спираючись на такий позитивний 
ефект рекомендовано його застосування у кліні-
ці з метою поліпшення функціонального відно-
влення ЛН. 
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ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА КАТЕТЕРИЗАЦИИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ? 
 

Методика восстановления функции слу-
ховой трубы с помощью катетеризации ее гло-
точного устья с введением глюкокортикосте-
роидов (ГКС) занимает прочное второе место 
после продувания по Политцеру в арсенале ото-
ларингологов. Несомненными преимуществами 
катетеризации являются возможность объектив-
ного контроля за попаданием воздуха в среднее 
ухо с помощью отоскопа, непосредственное 
введение противовоспалительного препарата в 
просвет слуховой трубы и в среднее ухо. К не-
достаткам следует отнести необходимость ане-
стезии полости носа и носоглотки, травматиза-
цию катетером слизистой оболочки носоглотки, 
достаточно большие затраты рабочего времени 
врача на подготовку и проведение лечебной 
процедуры, «привязанность» пациента к врачу, 
использование системных ГКС.  

В течение двух лет при дисфункции слу-
ховой трубы нами успешно используется моди-
фицированная методика самопродувания ушей 
(опыт Тойнби и Вальсальва) с назальными ГКС, 
которая позволяет устранить указанные недос-
татки (В.В. Богданов и соавт., 2007). Суть мето-
дики состоит в следующем: 

1. Со всеми пациентами проводится ввод-
ная беседа с разъяснением сути заболевания, его 
причин, необходимости и безопасности приме-
нения топического стероида, а также необходи-
мости четкого выполнения рекомендаций по 
использованию препарата и динамического вра-

чебного контроля для достижения быстрого и 
стойкого улучшения слуховой функции. 

2. Затем пациенту рекомендуем накло-
нить голову примерно на 45о вперед, сделать 
глубокий вдох, задержать дыхание и произвести 
интраназальную инстилляцию препарата парал-
лельно перегородке носа по нижнему носовому 
ходу с обеих сторон. После этого сжимаем кры-
лья носа двумя пальцами и предлагаем сделать 
«пустой» глоток (опыт Тойнби) или попытку 
выдоха через нос (опыт Вальсальва). Если при 
этом воздух в среднее ухо не попадает, следует 
произвести продувание по Политцеру (контроль 
за эффективностью возможен с помощью ото-
скопа или манометра). 

3. После того, как достигнуто полное по-
нимание методики применения препарата паци-
ентом, необходимо чтобы он повторил процеду-
ру 1-2 раза в присутствии и под контролем врача. 

4. Всем пациентам рекомендуем прово-
дить процедуру 2 раза в день. Предварительно 
при наличии носовой обструкции целесообразно 
за 10 минут использовать носовые деконгестан-
ты в виде аэрозоля, а при наличии отделяемого 
в носовых ходах (невоспалительного характера) 
следует активно очистить носовые ходы с ис-
пользованием солевых аэрозолей. 

5. По мере достижения эффекта (улучше-
ние слуха, исчезновение чувства заложенности 
уха) рекомендуем перейти на однократное про-
ведение процедуры в утреннее время. 
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В настоящее время нами проведено лече-
ние 156 пациентов с дисфункцией слуховой 
трубы различного генеза (67 пациентов с экссу-
дативным средним отитом, 68 – с острым ката-
ром среднего уха, 21 – с хроническим катаром 
среднего уха; возраст пациентов колебался от 15 
до 72 лет). У всех пациентов получен хороший 
терапевтический эффект, подтвержденный как 

исчезновением или значительным уменьшением 
субъективных жалоб, так и результатами объек-
тивного осмотра и аудиометрии. 

Мы считаем, что накопленный нами опыт 
позволяет рекомендовать внести модифицирован-
ную методику самопродувания ушей с назальны-
ми ГКС в «Стандарты оказания помощи при дис-
функции слуховой трубы и секреторном отите». 

 
© В.В. Богданов, А.Г. Балабанцев, 2010  
 
 
 
 
 

С.К. БОЕНКО, А.Е. КОНОНОВ (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ТИПИЧНЫЕ ТОНАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ У РАБОЧИХ «ШУМОВЫХ» ПРОФЕССИЙ 
СУДОРЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Влияние шума на состояние слуховой 
функции исследуется на протяжение многих 
лет. Вместе с тем, данные о состоянии слуховой 
функции рабочих «шумовых» профессий судо-
ремонтного производства весьма скудны и в 
основном касаются влияния сварочного аэрозо-
ля на здоровье рабочих (С.К. Боенко, 1974; П.Н. 
Любченко, Т.Е. Винницкая, 2000; Л.И. Мер-
курьева, 2004 и др.). Тональная пороговая ау-
диометрия до сих пор остается основным спосо-
бом мониторинга слуховой функции у рабочих 
«шумовых» профессий. 

Целью данной работы являлось исследо-
вание слуховой функции по данным пороговой 
тональной аудиометрии в конвенциональном 
(0,125-8 кГц) диапазоне частот по костной и 
воздушной проводимости у рабочих «шумовых» 
профессий судоремонтного завода с последую-
щим выделением характерных тональных поро-
говых кривых у этой категории рабочих. 

Материалы и методы. Нами было об-
следовано 337 рабочих «шумовых» профессий 
судоремонтного завода, средний возраст кото-
рых составлял 42,5±1,2 лет. Мужчин было 321 
(95,2 %), женщин – 16 (4,8 %). 

Продолжительность работы в шуме коле-
балась от 1 года до 45 лет. Стаж работы до 1 
года имели 20 (5,9 %) человек, от 1 года до 5 лет 
– 68 (20,2 %), от 6 до 10 лет – 36 (10,7%), от 11 
до 20 лет – 72 (21,4 %), свыше 20 лет – 141 (41,8 
%). При анализе полученных данных учитыва-
лись возрастные изменения слуха.  

Контролем служили 15 здоровых лиц в 
возрасте от 20 до 30 лет с нормальным слухом, 
которые не были в контакте с шумом и не имели 
сосудистых заболеваний. Аудиометрические 
исследования проводили в звукозаглушенной и 

шумоизолированной камере с помощью боль-
шого клинического аудиометра MА-31 (Герма-
ния). 

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Сенсоневральная тугоухость (СНТ) обна-
ружена у 202 (59,9 %) рабочих «шумовых» це-
хов судоремонтного завода. После анализа ре-
зультатов аудиологического обследования рабо-
чих судоремонтного производства с СНТ нами 
было выделено 7 типов аудиометрических кри-
вых. Все обследованные рабочие были подраз-
делены на 8 групп. При этом в первую группу 
отнесены лица, у которых слух находился в 
пределах нормы (71 – 21,7%). Рабочие «шумо-
вых» цехов, у которых пик снижения слуха на 
тоны находился в области 4 и 6 кГц, составили 
вторую и третью группы: 45 (22,3%) и 37 
(18,3%) человек. В четвёртую группу вошли 14 
(6,9%) обследованных с нисходящим типом 
кривой, у которых максимальное снижение слу-
ха отмечено на тоны в области 8 кГц. Пятую 
группу составили 55 (27,2%) рабочих «шумо-
вых» цехов, у которых наблюдалось практиче-
ски равномерное снижение слуха на тоны в об-
ласти 4, 6 и 8 кГц. В шестую группу отнесены 
23 (11,4%) обследованных с пиком снижения 
слуха в области 4 и 6 кГц, у которых на 8 кГц 
слух был лучше или хуже, нежели в области 4 и 
6 кГц. Нарушение восприятия слуха на тоны, 
начиная с 2-3 кГц, и нарушение восприятия раз-
говорной речи отмечено у 13 (6,4%) рабочих, 
они составили седьмую группу. В восьмую 
группу отнесены 15 (7,4%) лиц с нарушением 
восприятия и низких тонов. Следует отметить, 
что рабочие этой группы подвергались дейст-
вию не только шума, но и вибрации, хотя и в 
предельно допустимых величинах. 
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Выводы. У рабочих судоремонтного 
производства чаще всего встречается СНТ с ха-
рактером кривых по типу изолированного по-
вышения порогов на частоте 4 кГц либо равно-

мерного повышения порогов в области 4, 6 и 8 
кГц. Это следует учитывать при диагностике 
СНТ и решении вопросов трудовой экспертизы у 
рабочих «шумовых» профессий. 

 
© С.К. Боенко, А.Е. Кононов, 2010  
 
 
 
 
 

А.А. БОНДАРЕНКО, Л.В.ГУЛЯЕВА, М.А.ЗОЛОТАРЁВА, А.И.КОЛИСНИЧЕНКО,  
А.П.ШАЛАБАСОВА, Т.М.ФРЕЙТОР, Л.Т.РАХМАТОВА (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ОСТЕОМЫ СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА 
 

В повседневной практике отоларинголо-
гов остеомы черепа не являются исключитель-
ной редкостью. Однако остеомы свода черепа 
встречаются значительно реже, чем в костях 
лицевого скелета. В литературе накоплены ка-
зуистические описания остеом сосцевидного 
отростка (Б.Л. Французов, 1949; Л.П. Лазаревич, 
1952; В.И. Амитин, 1958; А.Л. Макуха 1959; 
Н.И. Вознесенский, 1959; Г.М. Сапожникова, 
1961; И.В. Глебов 1978; А.С. Чемеркин, 1983 и 
др.). 

Дискуссионным остаётся вопрос об этио-
логии, патогенезе остеом и роли различных 
факторов их возникновения (травмы, воспале-
ния, нарушение нервной трофики тканей, и как 
вариант, дальнейшее их развитие из экзостозов 
наружного слухового прохода и др.). 

Остеома височной кости может быть рас-
положена позади ушной раковины на наружной 
пластинке или чешуе сосцевидного отростка. 
Она резко отграничена, покрыта истончённой 
кожей, однородна, округлая, безболезненная, 
плотная при пальпации. Сидит на тонком или 
широком основании. Иногда пределы и место её 
отхождения трудно отграничить, так как остеома 
может исходить из различных участков височной 
кости: из кортикального слоя площадки сосце-
видного отростка, из барабанной полости, антру-
ма клеток сосцевидного отростка (Н.В. Мишень-
кин, 1976), из внутренней костной пластинки над 
сигмовидным синусом и средней черепной ямки 
(В.Г. Виноградов, 1976). В.С. Олисов (1954) опи-
сал парную двухстороннюю остеому сосцевид-
ных отростков. Размеры могут быть от грецкого 
ореха до куриного яйца и более. 

Гистологически остеома является добро-
качественным образованием. Иногда мало отли-
чается от нормальной кости. Но могут наблю-

даться компактные с неравномерным распреде-
лением костных балок различной длины и тол-
щины. Костные каналы могут сливаться между 
собой. Иногда разрастается остеоматозная ткань 
в виде конгломерата из беспорядочно располо-
женных костных пластинок. Есть описание 
спонгиозной и «мёртвой» остеомы (В.И. Агеева, 
1968). Кроме того, следует отличать остеому от 
идиопатической гиперплазии височной кости 
различного характера без присущей остеоме 
демаркационной линии. 

Клинически остеомы этой локализации 
из-за длительного роста могут ничем не прояв-
ляться. С ростом остеомы далее может наблю-
даться боль позади и в глубине уха по ночам, 
головная боль, плохой сон, ушной шум и сни-
жение слуха. При обширном росте остеомы мо-
гут развиться внутричерепные осложнения: ди-
энцефальный синдром, тошнота, рвота, судоро-
ги, гидроцефалия и т.д. 

Все больные должны быть общеклиниче-
ски обследованы по стандартам с обязательной 
КТГ костей черепа. Лечение данной категории 
больных должно быть хирургическое удаление 
опухоли. Объём операции индивидуален. 

Наши наблюдения составили 11 человек. 
Из них мужчин – 4, женщин – 7 в возрасте от 14 
до 67 лет. У 5 пациентов остеома исходила из 
кортикального слоя, у 2 – из чешуи сосцевидно-
го отростка, у остальных – из клеток сосцевид-
ного отростка. У 4 она была на узкой ножке. Все 
больные прооперированы. Наблюдение через 10 
лет после операции: ни у одного больного реци-
дивов не отмечено. 

Своевременную диагностику остеом, на-
блюдение в динамике, оказание им оперативной 
необходимой помощи можно расценивать как 
профилактику внутричерепных осложнений. 

 
© А.А. Бондаренко, Л.В.Гуляева, М.А.Золотарёва, А.И.Колисниченко, А.П.Шалабасова, Т.М.Фрейтор,  
Л.Т.Рахматова, 2010 
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О.Н.БОРИСЕНКО, Ю.А.СУШКО, И.А.СРЕБНЯК, А.Л.БОБРОВ, Н.С.МИЩАНЧУК,  
А.В.ПАПП, Е.Е.ПРОКОПЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЪЯЗЫЧНО-ЛИЦЕВОГО АНАСТОМОЗА  
У БОЛЬНЫХ С ЛИЦЕВЫМИ ПАРЕЗАМИ 

 

Нарушение функции лицевого нерва при-
водит к асимметрии лица, нарушению движений 
и трофики мимической мускулатуры, контрак-
турам и синкинезиям. Это существенным обра-
зом меняет социальный статус больного, иногда 
заставляет его менять профессию, может ока-
зать влияние на личную жизнь человека, а ино-
гда приводит даже к суицидальным попыткам. 
Причинами нарушения функции лицевого нерва 
могут быть разнообразные факторы, среди ко-
торых следует выделить деструктивные заболе-
вания (холестеатома, опухоли), травмы височ-
ной кости (ятрогенные, переломы и хирургиче-
ские вмешательства), опухоли мостомозжечко-
вого угла. В тех случаях, когда идентифициро-
вать центральный конец лицевого нерва не уда-
ется, его восстановление возможно с помощью 
подъязычно-лицевого анастомоза. При этом ос-
новной ствол лицевого нерва сшивается с ос-
новным стволом подъязычного нерва. Благодаря 
подобной нейропластике удается восстановить 
симметрию лица в покое, трофику мимической 
мускулатуры, закрывание глазной щели. Недос-
татками этого метода пластики являются геми-
атрофия языка, нарушение глотания, дикции и 
языково-лицевые синкинезии. Для исключения 
этих нежелательных последствий нейропласти-
ки нами разработан новый метод, суть которого 
заключается в реиннервации дистального конца 
основного ствола подъязычного нерва его же 
нисходящей веточкой. 

Под нашим наблюдением в период с 1996 
по 2009 годы находилось 78 больных с лицевым 
парезом в возрасте от 6 до 68 лет, которым про-
изведена пластика нерва с помощью подъязычно-
лицевого анастомоза. Причиной лицевого пареза 
у 41 больных были опухоли лицевого нерва, ос-
нования черепа и височной кости, у 21 – травма-
тический разрыв нерва вследствие перелома ос-
нования черепа и ятрогенной травмы, у 16 – хо-
лестеатома пирамиды височной кости. Оценка 
функции лицевого нерва производилась клини-
чески по шкале House-Brackmann и с помощью 
объективного метода – электромиографии мышц 
лица. Восстановление нерва после нейропласти-
ки происходит постепенно в течение 6-36 мес. 
Средняя продолжительность послеоперационно-
го наблюдения составила 4 года и 5 мес. 

Восстановление симметрии лица в покое 
и трофики мимических мышц достигнуто в 73 
случаях. У 5 пациентов лицевой паралич V-VI 
степени по шкале НВ остался после нейропла-
стики: в одном случае – из-за атрофии ствола 
лицевого нерва до операции, в 2 случаях – с 
предоперационной лучевой терапией, в одном 
случае – из-за недостаточной функции нерва-
донора и еще в одном случае – причина осталась 
неизвестной. Новый метод нейропластики с ре-
иннервацией подъязычного нерва позволил в 
значительной степени избежать последствий 
традиционного метода, связанных с гемиатро-
фией языка и паразитарными движениями. 

 
© О.Н.Борисенко, Ю.А.Сушко, И.А.Сребняк, А.Л.Бобров, Н.С.Мищанчук, А.В.Папп, Е.Е.Прокопенко, 2010  
 
 
 
 

К.А.БРЫЗГАЛОВ, Н.В. БРЫЗГАЛОВА, Э.В. СУФЬЯНОВ (ЕВПАТОРИЯ, УКРАИНА) 

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧМТ В ВИДЕ ХОЛЕСТЕАТОМЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ 
 

Больная К., 44 г., поступила в ЛОР-
отделение 15.06.2009 г. с жалобами на снижение 
слуха на левое ухо, выделения серозного харак-
тера. Со слов пациентки, считает себя больной 
около 2 недель, когда появились вышеописан-
ные жалобы. Лечилась амбулаторно. При де-
тальном опросе выяснилось что, пациентка 20 
лет назад перенесла черепно-мозговую травму, 
по поводу которой произведена краниотомия 

справа с удалением субдуральной гематомы и 
клипированием сосуда и диагностическая тре-
финация черепа слева. После ЧМТ остались по-
следствия в виде снижения слуха на левое ухо и 
судорожного синдрома. За весь период после 
травмы к оториноларингологу больная не обра-
щалась.  

При осмотре область сосцевидного отро-
стка не изменена, пальпация безболезненна, на 
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задней стенке наружного слухового похода в ко-
стном отделе грануляции, барабанная перепонка 
не обозрима; полость носа, носоглотки, глотки и 
гортани без патологии. При отомикроскопии 
произведено удаление грануляций наружного 
слухового прохода, при этом обнаружена серая 
пастозная барабанная перепонка, с нечёткими 
опознавательными пунктами, на задней стенке 
наружного слухового прохода в костной части 
имеется дефект, при зондировании обнажена 
кость. На аудиометрии: слева имеется кондук-
тивная тугоухость в виде костно-воздушного 
разрыва, расширяющегося к высоким частотам с 
10 децибел на 0,25 кГц до 60 децибел на 8кГц, с 
латерализацией опыта Вебера по всем частотам в 
левое ухо. На спиральной компьютерной томо-
графии височных костей слева имеется дефект 
сосцевидного отростка с диастазом костной тка-
ни в области задней костной стенки наружного 
слухового прохода, барабанная полость и прак-
тически вся ячеистая структура сосцевидного 
отростка заполнена мягкотканым компонентом. 
Не прослеживается разрушения крыши барабан-
ной полости и антрума, а также лабиринтной 
стенки и медиальной стенки барабанной полости, 
стенки сигмовидного синуса. Однако определя-
ется линия перелома, продолжающаяся от диа-
стаза кости в наружном слуховом проходе с пе-
реходом на латеральную стенку аттика и крышу 
барабанной полости. 

В результатах исследования крови и мо-
чи, по данным кардиографии и флюорографии 
органов грудной клетки не обнаружено никаких 
клинически значимых патологических измене-
ний. В мазке на флору из наружного слухового 
прохода верифицирован золотистый стафило-
кокк. При патологическом исследовании грану-
ляций – грануляционная ткань. 

Больной выставлен диагноз – Последст-
вия черепно-мозговой травмы: продольного пе-
релома височной кости слева в виде – хрониче-
ского посттравматического мастоидита, свища 
наружного слухового прохода, холестеатомы 
сосцевидного отростка слева, кондуктивной ту-
гоухости. 

Пациентке предложено оперативное ле-
чение под местной анестезией, на которое она 
дала своё согласие. В ходе операции обнаружен 
обширный эпидермальный мешок холестеатомы 
в антруме. Клетки сосцевидного отростка за-
полнены грязными серыми грануляциями. По-
сле санации мастоидального сегмента путём 
трепанации параллельно задней стенке наруж-
ного слухового прохода – вскрыт коридор и зад-
ний аттик над наковальне-молоточковым сочле-

нением, при этом прослежена линия перелома 
вплоть до верхней стенки аттика, грануляцион-
ная ткань сопровождающая линию перелома и 
заполняющая коридор удалена.  

Учитывая социально-адекватный слух па-
циентки, решено не проводить ревизию бара-
банной полости, а ограничиться произведенной 
задней тимпанотомией. Внимания заслуживает 
реконструкция после данной операции: учиты-
вая пневматизированный сосцевидный отрос-
ток, решено провести пластику задней стенки 
наружного слухового прохода и заднелатераль-
ной стенки аттика, что и было выполнено, ис-
пользуя полоски аутохряща ушной раковины 
для пластики задней стенки наружного слухово-
го прохода и участок отмоделированной корти-
кальной кости для заднелатеральной стенки ат-
тика. Снаружи данные элементы покрыты дис-
тальным участком расщеплённого фасциально-
надкостничного лоскута, щелевидные проме-
жутки и область трепанационной раны со сто-
роны костной раны закрыты костной стружкой. 
После произведённой Т-образной пластики на-
ружного слухового прохода получился доста-
точно широкий наружный слуховой проход со 
сформированной задней стенкой. Послеопера-
ционный период протекал без осложнений.  

Пациентка наблюдалась в течение полу-
года, при этом у неё сформировался достаточно 
широкий наружный слуховой проход, область 
задней стенки наружного слухового прохода и 
латеральной стенки аттика достаточно хорошо и 
быстро эпидермизировались, слух остался на 
дооперационном уровне, что подтверждено ау-
диологическими исследованиями. Больная нуж-
дается в дальнейшем наблюдении, возможно 
выполнение запланированной ревизии трепана-
ционной мастоидальной полости. Не исключён 
вариант слухоулучшающего оперативного вме-
шательства при отсутствии рецидива холестеа-
томы в течение нескольких лет. 

Данный клинический случай интересен 
длительным бессимптомным течением процесса 
в сосцевидном отростке, как следствие перене-
сенной травмы височной кости; а так же нали-
чие клинической картины, схожей с наружным 
отитом, с чем больная была и направлена в ста-
ционар.  

Вывод: пациенты с переломами височной 
кости требуют более тщательного и системати-
ческого наблюдения на протяжении длительно-
го времени после травмы, а также рентгеноло-
гического контроля, за состоянием структуры 
височной кости, в течение нескольких лет после 
травмы или операции. 

 
© К.А.Брызгалов, Н.В. Брызгалова, Э.В. Суфьянов, 2010 
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С.ВЕТРИЧАН, А.АНТОХИ, Т.ХОДОНОАГЭ, А.БАЖУРЯНУ, Е.ЧЕРНОЛЕВ, Б.КИРТОАКЭ  
(КИШИНЁВ, МОЛДОВА)  

О ПРОБЛЕМЕ “БОЛЕЗНИ ОПЕРИРОВАННОГО УХА” 

 

Хронический гнойный средний отит 
(ХГСО) по - прежнему является одной из наи-
более важных и сложных проблем оторинола-
рингологии, занимая особое место в структуре 
оториноларингологической патологии. 

Опыт Клиники Оториноларингологии 
Кишиневского Государственного Университета 
Медицины и Фармации имени Н.А. Тестемица-
ну, в которой ежегодно проходят лечение 600-
700 пациентов с указанной патологией, что со-
ставляет около 42% от общего числа госпитали-
зированных, говорит об особой актуальности 
проблемы в нашей стране. 

 Несмотря на успехи мировой отохирур-
гии, внедрение в практику новых методов хи-
рургического лечения с применением самых 
современных технологий, радикальная (обще-
полостная) операция на ухе не потеряла акту-
альности.  

Однако в послеоперационном периоде у 
больных зачастую развивается симптомоком-
плекс называемый «болезнью трепанационной 
полости» или «болезнью оперированного уха». 

Основные симптомы болезни такие, как: 
оторея, тугоухость, головная боль, головокру-
жение заставляют пациента думать об абсо-
лютной неэффективности перенесенной опера-
ции. 

Цель нашего исследования – изучение со-
временных аспектов этиологии, патогенеза и 
клиники “болезни оперированного уха”, для 

разработки новых методов ее профилактики и 
лечения. 

Задачи исследования: 
- определение частоты возникновения 

“болезни оперированного уха”, 
- установление причин и факторов спо-

собствующих развитию заболевания, 
- изучение патоморфологических и кли-

нических проявлений болезни. 
По данным нашей клиники частота воз-

никновения “болезни оперированного уха” со-
ставляет – 38%. 

Патологические проявления, связанные с 
продолжающимся воспалением в условиях 
сформированной операцией трепанационной 
полости, обусловлены как дооперационным 
воспалением, так и усугублением его, структур-
но-тканевыми изменениями среднего уха, в ре-
зультате проведенной операции. 

Все больные, исследованные нами, жало-
вались на гноетечение из уха, у 36% была го-
ловная боль или боль в области оперированного 
уха, у 27% - шум в ушах, у 22% симптомы ха-
рактерные при поражении вестибулярного ап-
парата (тошнота, нистагм, головокружение). 

В 7% случаев была положительна прес-
сорная проба, что свидетельствует о наличии 
фистулы лабиринта, у всех больных выявлена 
кондуктивная или смешанная тугоухость. 

Всем пациентам проведено отомикроско-
пическое исследование: 

 
 

Морфопатологические изменения послеоперационной полости % 

Остатки барабанной перепонки 60,0 

Остатки слуховых косточек 54,5 

Высокая шпора 53,2 

Неполное удаление латеральной стенки аттикa 49,3 

Мукозит 46,7 

Присутствие микрокисты 46,7 

Десквамирующий эпителий 45,4 

Полипозно измененная слизистая оболочка 41,5 

Холестеатома 36,3 
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Результаты микробиологического исследования отделяемого из уха: 
 

Патогенный агент % 
Proteus mirabilis 36% 
Pseudomonas aeruginosa 30% 
Bacilul piocianic 27% 
Staphylococcus 25% 
Streptococcus 24% 
Грамотрицательные бактерии 21% 
Анаэробная флора 17% 

 
Необходимо отметить, что подавляющее 

большинство пациентов практически не наблю-
да-лись оториноларингологом в течении дли-
тельного времени. 

 
Выводы. 
Несмотря на успехи мировой отохирур-

гии, радикальная (общеполостная) операция на 
ухе не потеряла актуальности. 

Не менее чем у 38% больных перенесших 
радикальную операцию развивается симптомо-

комплекс, определяемый как «болезнь опериро-
ванного уха». 

Развитие «болезни оперированного уха» 
зависит от ряда факторов: 

- длительности заболевания; 
- объема послеоперационной полости; 
- технических погрешностей в проведе-

нии операции; 
- вирулентности микрофлоры; 
- адекватности тактики послеоперацион-

ного лечения и наблюдения в динамике. 
 
© С.Ветричан, А.Антохи, Т.Ходоноагэ, А.Бажуряну, Е.Чернолев, Б.Киртоакэ, 2010  
 
 
 
 

 
П.В. ВИННИЧУК, Г.Э. ТИМЕН (КИЕВ, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ АТРЕЗИЙ  
НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА 

 

Атрезия наружного слухового прохода, 
как аномалии развития, в подавляющем боль-
шинстве случаев, встречается в сочетании с де-
формацией ушных раковин (анотия, микротия) 
и диагностируется у 1 из 10-12 тыс. новорож-
денных. 

Хирургическое лечение данной патологии 
направлено на реконструкцию наружного слу-
хового прохода и звукопроводящей системы 
среднего уха. Известно два способа меатотим-
панопластики – задний или трансмастоидаль-
ный и передний. Отличие второго от первого 
заключается в том, что при его проведении про-
никновение в барабанную полость осуществля-
ется, спереди минуя антрум и клетки сосцевид-
ного отростка, что в большинстве случаев по-
зволяет избежать повреждения лабиринта и ли-
цевого нерва, а также сохранить целостность 
цепи слуховых косточек.  

Под нашим наблюдением находилось 18 
больных (13 мальчиков и 5 девочек) с врожден-
ным отсутствием наружных слуховых проходов. 

У двух из них патология была двухсторонней, а 
у 14 – односторонней в комбинации с анотией и 
микротией. Атрезия (одно- и двухсторонняя) у 
двух пациентов не сопровождалась деформаци-
ей ушных раковин. Возраст пациентов колебал-
ся от 4 до 18 лет. Все больные были распределе-
ны на две группы. Первой (10) меатотимпано-
пластика проводилась передним путем, а второй 
(8)– задним, но в отличии от классического с 
сохранением цепи слуховых косточек. 

В предоперационном периоде проводился 
весь комплекс аудиологических и общеклини-
ческих методов обследования, КТ и МРТ, а так-
же осмотры психиатра, невропатолога и сурдо-
лога. Отбор кандидатов на хирургическое лече-
ние проводился по бальной системе разработан-
ной Jahrsdoerfer (1978). Шестнадцать проопери-
рованных были оценены по данной шкале в 6-8 
баллов. Один пациент (3 балла) и больной (5) с 
отставанием в психо-эмоциональном развитии 
были прооперированы по категорическому на-
стоянию родителей.  
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Оперативные вмешательства проводились 
под эндотрахеальным наркозом. После нахож-
дения барабанной полости осуществлялась ее 
ревизия и при необходимости восстанавлива-
лась общая подвижность цепи слуховых косто-
чек, несмотря на анкилоз сочленений молоточка 
и наковальни, путем рассечения или удаления 
различных тяжей и костных выступов. Затем 
проводилась тимпанопластика фасцией височ-
ной мышцы, а стенки сформированного наруж-
ного слухового прохода выстилались свобод-
ным кожным лоскутом, который фиксировали 
мирацелевыми тампонами. 

В раннем послеоперационном периоде у 
двух больных (по одному с каждой группы) ди-
агностирован парез лицевого нерва III-IV степе-
ни по House-Brackmann, явление которого на 
фоне противоневритного лечения исчезали к 
концу 3-4 недели. При наблюдении за пациен-
тами в отдаленном периоде (до 12 мес.) у двух 

из них (II группа) отмечалось как повышение 
порогов звуковосприятия на 30 дБ (1 больной), 
так и наличие центральной перфорации (1) в 
неотимпанальной мембране. У двух детей I 
группы возникла частичная (1) и полная (1) ре-
атрезия наружного слухового прохода, а у ос-
тальных 8-ми последний выглядел более естест-
венным, в эстетическом плане, чем у пациентов 
II группы. 

 Сокращение имеющегося у всех больных 
костно-воздушного разрыва (55-60 дБ) в I груп-
пе в среднем достигла 37 дБ, в то время как во II 
– оно было равно 23 дБ. 

 Таким образом, передний тип меатотим-
панопластики у больных с атрезией наружного 
слухового прохода в функциональном и эстети-
ческом отношении более эффективен, чем зад-
ний, несмотря на равное количество осложне-
ний, наблюдаемых у пациентов в раннем и 
позднем послеоперационном периодах. 

 
© П.В. Винничук, Г.Э. Тимен, 2010  
 
 
 
 

Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РЕЗУЛЬТАТИ БАКТЕРІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЕКРЕТУ  
З ДІЛЯНКИ ГЛОТКОВОГО ОТВОРУ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ДІТЕЙ 

 

Мікробіологічний склад носоглотки до-
статньо різноманітний. Ряд авторів вважає, що 
інфекційний чинник впливає на ступінь запаль-
ного процесу, зокрема гіпертрофію глоткового 
мигдалика, який найближче розташований від-
носно глоткового отвору слухової труби. Разом 
з тим, за деякими даними, відмінностей в показ-
никах мікробіологічних досліджень носоглотки 
хворих і здорових дітей не існує. За останні ро-
ки є відомості про домінуючу роль H. influensae, 
S. pneumoniae, Moraxella catarrhalis в патогенезі 
запалення слизової оболонки, зокрема глотково-
го мигдалика та ділянки глоткового отвору слу-
хової труби.  

Метою нашого дослідження було вивчен-
ня мікробного складу секрету з ділянки глотко-
вого отвору слухової труби у дітей. 

Матеріали та методи  
Нами виконано аналіз бактеріологічних 

досліджень секрету глоткового отвору слухової 
труби у дітей хворих на запалення слухової тру-
би, які лікувались у ЛОР-клініці Національної 
дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» за 
2008-2009 роки. Обстежено 30 пацієнтів віком 
від 2 до 17 років (хлопчиків – 15, дівчаток –  
15).  

Ідентифікацію виділених культур бакте-
рій і штамів грибів здійснювали за морфологіч-
ними, тинкторіальними, культуральними та біо-
хімічними властивостями у визначниках згідно з 
затвердженими рекомендаціями.  

Результати досліджень. В ході прове-
деного дослідження встановлено, що з предста-
вників індігенної мікрофлори були виділені: 
непатогенні нейсерії – 19,98%; серед умовно 
патогенних культур найчастіше – S. аureus – 
16,65%, з однаковою частотою в 13,35% були 
виділені S. viridans та S. epidermidis, по одному 
випадку виявлено Ent. faecium та Ps. aeruginosa 
серед інших представників сімейства ентеробак-
терій. Що стосується мікробних асоціацій, то 
частіше зустрічалась комбінація Ent. faecium + 
S. aureus (9,99%), а також S. aureus + Н/п нейсе-
рії (6,66%). По одному випадку виділено Ent. 
faecium 4с.р.+ Candidae 1c.р., S.aureus 4с.р.+ 
S.viridans, Н\п нейсерії 4с.р+ S.viridans та 
S.viridans + S. epidermidis 3с.р. 

Таким чином, аналіз результатів дослі-
дження виявив, що у мікробіологічному обсте-
женні глоткового отвору слухової труби у дітей 
в більшості випадків – 78% виявляється моно-
культура, а в 22% випадків мікробні асоціації. 
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Ці дані свідчать про полімікробне забруднення 
слизової оболонки в ділянці глоткового отвору 
слухової труби. Наявність даних видів мікробів 
як ізольовано, так і в мікробних асоціаціях обу-

мовлюють стійке продовження мікробактеріо-
виділення, яке потребує елімінаційної терапії та 
місцевого застосування антибактеріальних ан-
тисептичних засобів. 

 
© Ю.В. Гавриленко, 2010  
 
 
 
 

В.П. ГАЙОВИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА)  

ОСОБЛИВОСТІ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ХВОРИХ З МОНОЛАТЕРАЛЬНИМ 
ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ ТА ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЇ В ДІАГНОСТИЧНО-

ФОРМАЛІЗАЦІЙНОМУ АСПЕКТІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 

Незважаючи на певні успіхи останніх ро-
ків в усуненні порушень слуху та вестибулярної 
функції, в тому числі однобічних, у вирішенні 
цих проблем в силу складності їх патогенетич-
них та анатомо-функціональних взаємовідносин 
з цілісною нервовою системою, зміни останньої 
вивчені все ще фрагментарно й не отримали на-
лежного висвітлення в літературі. 

Метою даного дослідження було якраз і 
встановлення найбільш притаманних дисоциа-
тивних змін нервової системи коморбідного ха-
рактеру, як базове підґрунтя евентуальної ней-
рореабілітації. 

Клініко-неврологічна оцінка базувалась 
на ортодоксальному – класичному обстеженні 
пацієнтів у співставленні з методами нейровізу-
алізації, результатами отоларінгологічних об-
стежень та даними додаткових методів дослі-
дження. Якраз такий підхід, що базувався на 
системному аналізі стану нервової системи з 
урахуванням етіопатологічних особливостей 
цих змін, і був імплементований в ході вико-
нання даного наукового дослідження. 

Резюмуючи результати клінічного дослі-
дження нервової системи таких хворих (43 паці-
єнта), слід відмітити наявність проявів патологі-
чних змін нервової системи у всіх обстежених. 
У більшості з них мала місце прояви органічних 
стигм ураження нервової системи (39 хворих, 
або 90,7 % випадків), тоді як у решти (4 пацієн-
тів, або 9,3 % від загальної їх кількості) з числа 
обстежених прояви патологічних відхилень нер-
вової системи носили виключно функціональ-
ний характер. 

Якщо проаналізувати з етіопатологічних 
засад генезис найбільш поширеної патоклінічної 
картини, властивої для хворих з одностороннім 
порушенням слуху та вестибулярної функції, то 
слід відзначити, що найбільш часто до виник-
нення вищезгаданих порушень призводила без-

посередньо гіпертонічна хвороба чи її комбіна-
ція з атеросклерозом судин головного мозку. 

Слід відмітити, що церебросклероз судин 
головного мозку зустрічався порівняно рідше та 
й виключно в осіб старшого віку. Найбільш по-
ширеними серед таких хворих були такі прояви 
цілісних неврологічних синдромів як вестибу-
лярний, пірамідний та екстрапірамідний.  

  Так чи інакше, але у всіх таких хворих 
відбувалась маніфестація повномасштабної клі-
нічної картини дисциркуляторної енцефалопатії 
на фоні вищевказаних судинних порушень, кот-
рі й виступали в якості конкретного інтегруючо-
го судинного етіопатологічного фактора, що в 
кінцевому результаті нами враховувалось при 
формуванні етіотропної терапії.  

У всіх наших пацієнтів зустрічалась ви-
ключно початкова картина енцефалопатичних 
розладів або ж її подальша прогредієнтність до 
помірно вираженої (19 хворих, або 44,2 % від 
загальної кількості хворих). На другому місці в 
якості першопричини монолатеральних слухо-
вестибулярних відхилень виступали черепно-
мозкові травми, які у таких постраждалих зали-
шали конкретні органічні стигми, принаймні у 
вигляді розсіяної органічної мікросимптомати-
ки, зазвичай білатерального характеру. 

Щодо нейроінфекційних проявів захворю-
вання, що посідали у даних хворих третє місце в 
якості етиотропного моменту у обстеженого кон-
тингенту, то розвиток одностороннього порушення 
слуху та вестибулярної функції, був, як правило, 
викликаний вірусами грипу та герпесу, які й фор-
мували постнейроінфекційну клінічну картину. 

Отже, саме масштабно повноцінна клініч-
на неврологічна картина й є визначальною в 
діагностично-формалізаційному аспекті форму-
вання програми медичної реабілітації такого 
контингенту пацієнтів й запорукою її ефектив-
ності. 

 

© В.П. Гайовий, 2010  
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ОПТИМІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ  
З МОНОЛАТЕРАЛЬНИМ ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ ТА ВЕСТИБУЛЯРНОЇ ФУНКЦІЇ  

 

Сучасний етап розвитку суспільства зі 
зростаючим навантаженням на нервову систему 
взагалі та слуховестибулярну функцію зокрема, 
з одного боку, та вкрай розширений спектр хво-
роб зі всіма складнощами етіопатологічного ба-
зису їх, що викликають маніфестацію таких 
ушкоджень, з іншого, обумовлюють медико-
наукову актуальність та значущість проблеми 
медичної реабілітації хворих з вищевказаними 
змінами.  

Мета даної роботи полягала в розробці 
індивідуалізованих лікувально–реабілітаційних 
заходів при ушкодженні нервової системи у па-
цієнтів з однобічним порушенням слуху та вес-
тибулярної функції з урахуванням етіопатологі-
чних основ захворювання, клініко-
неврологічних проявів змін нервової системи. 
Контингент обстежених у відповідності з генде-
рними принципами складали 43 пацієнта як жі-
ночої (20 осіб), так і чоловічої (23 особи) статі в 
віці від 18 до 63 років. Визначальним при виборі 
схеми лікувально-реабілітаційних заходів слу-
жила клінічна картина, як основа діагностично-
го алгоритму. Окрім клінічних даних при вста-
новленні діагнозу враховували анамнестичні 
особливості, результати параклінічних методів 
дослідження.  

Характерною інтегральною особливістю 
таких хворих була наявність неврологічної па-
тології у всіх без винятку клінічних випадках. 
При цьому у превалюючої більшості пацієнтів 
констатовано наявність органічних проявів 
ушкодження нервової системи, тоді як лише у 
поодиноких випадках з числа підданих обсте-
женню, зміни нервової системи носили виключ-
но функціональний характер. 

Апробацію лікувально–реабілітаційних 
заходів при ушкодженні нервової системи у 
хворих з монолатеральним порушенням слуху 
та вестибулярної функції проводили на основі 
клініко-неврологічного обстеження з урахуван-
ням результатів нейровізуалізації та додаткових 
методів досліджень. Реалізації комплексної ін-

дивідуалізованої терапії в рамках реабілітацій-
ної програми передувало виділення основних 
патогенетичних механізмів формування невро-
логічного дефіциту з урахуванням соматичної та 
іншої патології. 

Встановлення основних патогенетичних 
механізмів виникнення змін нервової системи у 
даних хворих було безумовною умовою, що ви-
значала нашу стратегію та тактику реабілітацій-
них заходів для цього контингенту хворих. Це 
передбачало: оптимізацію системного артеріа-
льного тиску, стабілізацію мікроциркуляції за 
допомогою церебральних вазокоректорів, ней-
ропротекторний ефект, корекцію гемореологіч-
них показників крові, антиагрегантну терапію, 
застосування антикоагулянтів, регуляцію пору-
шень ліпідного обміну, нормалізацію психофу-
нкціональних, інсомнічних та інших розладів. У 
відповідності до наведеної схеми було розроб-
лено і проведено призначення необхідного інди-
відуалізованого лікування з урахуванням систе-
мності ураження. Встановлення основних пато-
генетичних механізмів виникнення змін нерво-
вої системи у даних хворих було безумовною 
умовою, що визначала стратегію та тактику лі-
кування цього контингенту хворих. Стратегія 
лікувально–реабілітаційних заходів диференці-
ювалась в залежності від наявної неврологічної 
картини у сукупності з слуховестибулярними 
розладами. 

Наші зусилля в аспекті нейрореабілітації 
пацієнтів зі змінами нервової системи, монола-
теральним порушенням слуху та вестибулярної 
функції були направлені в першу чергу на від-
новлення чи зменшення неврологічного дефіци-
ту, відновлення порушених функцій, нейропси-
хічну реабілітацію. Всього лікувально–
реабілітаційною програмою було охоплено 43 
пацієнта. Позитивний результат в процесі пото-
чної нейрореабілітації зареєстровано у 37 осіб 
(88,4%), тоді як в інших складних випадках по-
ставала необхідність корекції та пролонгації 
курсу відновлювальної терапії. 

 
© В.П. Гайовий, 2010  
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ИНФЕКЦИИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 

Герпесвирусы широко распространены в 
человеческой популяции: по данным многочис-
ленных исследований более 90% взрослого на-
селения во всем мире инфицировано одним или 
несколькими серовариантами вирусов герпеса. 
По данным ВОЗ, в структуре смертности от ви-
русных заболеваний герпесвирусы находятся на 
втором месте, уступая лишь вирусу гриппа. 
Особенностями герпетической инфекции явля-
ются: пожизненная персистенция вируса в орга-
низме после первичного заражения, способность 
поражать практически все органы и системы, 
вызывая острую, хроническую, рецидивирую-
щую и латентную формы инфекции. По прогно-
зам всемирного банка информации, проблема 
герпетических инфекций на ближайшее буду-
щее определяется как глобальная проблема че-
ловечества. Ведущее место среди разнообраз-
ных заболеваний человека герпесвирусной 
этиологии занимает поражение нервной систе-
мы, слухового и зрительного анализаторов. 
Большинство герпесвирусов персистируют в 
сенсорных ганглиях черепно-мозговых нервов. 
В зависимости от типа клеток, вовлеченных в 
инфекционный процесс, характера репликации 
вирусов, структуры их генома, герпесвирусы 
делятся на три семейства: α-, β- и γ-
герпесвирусы. К подсемейству α-герпесвирусов 
относятся вирусы простого герпеса I и II типов 
и варицелла зостер, к β-герпесвирусам – цито-
мегаловирус и вирусы герпеса VI и VII типов, к 
γ-герпесвирусам – Эпштейна-Барр и вирус гер-
песа VIII типа. 

В зависимости от типа герпесвируса, про-
исходит поражение определенных отделов слу-
хового анализатора. И при проведении исследо-
ваний коротколатентными слуховыми вызван-
ными потенциалами (КСВП), будут получены 
различные типы кривых в зависимости от вида 
герпесвируса.  

Таким образом, целью нашего исследова-
ния было выявление корреляционной зависимо-
сти типов КСВП от вида герпесвирусной ин-
фекции, осложнившейся определенным уровнем 
поражения слухового анализатора. С этой целью 
нами проведено объективное исследование 
функции слуха методом КСВП у 63 пациентов в 
возрасте от 17 до 59 лет, из них 36 мужчин и 27 
женщин. Все эти пациенты были разделены на 2 

группы. Первую группу составили пациенты с 
моногерпесвирусной инфекцией – 35 человек. 
Вторую – с микстгерпесвирусной инфекцией – 
28 человек. Характеризуя первую группу, сле-
дует отметить, что сюда вошли пациенты, у ко-
торых выявлены следующие типы моногерпес-
вирусной инфекции: у 24 человек выявлены ви-
русы простого герпеса (ВПГ) I типа и у 11 чело-
век – цитомегаловирус. Группа с микстгерпес-
вирусной инфекцией состояла из пациентов с 
различными вариациями герпесвирусов, но 
практически везде присутствовал цитомегало-
вирус.  

Характерными изменениями КСВП для 
ВПГ I типа было увеличение интервалов I - III 
пиков и повышение латентности I, II, III пиков. 
Отношение амплитуд I пика к V было меньше 
единицы, что соответствовало норме. По увели-
чению интервалов I-III пиков, которое состави-
ло от 11,8% до 26,3%, мы судим о поражении 
слухового анализатора на уровне нерва, от дис-
тальных его отделов до верхнего оливарного 
комплекса. Анализируя изменения КСВП при 
поражении слухового анализатора цитомегало-
вирусной инфекцией как в моно- , так и в микст 
вариантах, отмечались увеличения интервалов 
III-V пиков, удлинение латентности V пика и 
отношение амплитуд I пика к V в 42% случаев 
было больше единицы, что свидетельствовало о 
поражении слухового анализатора от верхнего 
оливарного комплекса до нижних бугров четве-
рохолмия. По увеличению интервалов III-V и I-
V пиков, которое составило от 21,4% до 87% 
,можно было судить о поражении слухового 
анализатора на уровне ствола мозга. 

Увеличение латентности пиков свиде-
тельствует о поражении миелиновой оболочки 
нервов, что более характерно для ВПГ I типа. А 
при поражении цитомегаловирусом слухового 
анализатора происходит снижение амплитуды I 
к V пику, что указывает о поражении проводя-
щих путей на уровне четверохолмия. 

Таким образом, на основании полученных 
результатов исследований, следует отметить 
тенденцию корреляционной зависимости типов 
КСВП от вида герпесвирусной инфекции. Более 
тяжелые и глубокие поражения проводящих 
путей наблюдаются при выявлении цитомегало-
вирусов. 

 
© Г.И. Гарюк, И.В. Мороз, О.И. Тарасова, А.В.Мороз, 2010  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ГНІЙНИХ  
ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИХ УСКЛАДНЕНЬ НА ТЛІ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ 

 

У зв'язку зі зростанням кількості гнійних 
менінгітів і менінгоенцефалітів, перебігаючих 
на тлі або паралельно з гострими гнійними і на-
віть негнійними середніми отитами, постановка 
питання про безумовну їх отогенність стає дис-
кутабельною, тому що отит не завжди стає при-
чиною виникнення і підтримки гнійного ускла-
днення в порожнині черепу. В роботах М.П. Ни-
колаева, А.В. Борзова, Р.М. Николаева (2006), 
А.В. Зайцева, В.В. Березнюка (2005) саме в та-
кому аспекті розглядаються питання про при-
чинно-наслідкові зв'язки при сполученні внут-
рішньочерепних гнійних процесів і запальних 
захворювань вуха. А це, безумовно, не може не 
змінювати тактику ведення пацієнтів як на до 
госпітальному етапі, так і в профільному стаці-
онарі. 

На підставі аналізу результатів обстежен-
ня і лікування 86 пацієнтів з гострим середнім 
(гнійним – 45 осіб і негнійним – 41 особа) оти-
том, що перебігав паралельно з гнійним менінгі-
том (інколи менінгоенцефалітом або абсцесом 
мозку), ідентичних за статево-віковими ознака-
ми (з середнім віком 51,61±1,41рік без різниці за 
статтю), зроблені наступні узагальнюючі вис-
новки щодо особливостей клінічної картини на 
сучасному етапі: 

- збільшення терміну захворювання на се-
реднє вухо до 2-х тижнів (а тим більше до 1 мі-
сяця) більш притаманно пацієнтам з гострим 
гнійним середнім отитом, що має статистично 
вірогідну різницю відносне негнійного отиту і 
свідчить в бік отогенності менінгіту; 

- клінічні ознаки ОРВІ в слуховому про-
ході і на барабанній перетинці, а також за ме-
жами вуха, що виникли одночасно з отитом або 
до нього, частіше зустрічаються при сполученій 
патології; в той же час, при отогенних гнійних 
ВЧУ такі симптоми з'являються на 5-7 добу пе-
ребування хворого в стаціонарі; 

- прояви синдрому системної запальної 
відповіді в крові і лікворі частіше виражені бі-
льше у хворих зі сполученою негнійною патоло-
гією середнього вуха і гнійною в порожнині че-
репу; в той же час, проведення адекватної інтен-
сивної консервативної терапії дає змогу ліквіду-
вати їх швидше; 

- наявність в недалекому (до 1 -З місяців) 
анамнезі скарг з боку зацікавленого вуха, а тим 
більше звертання до лікаря з приводу гострого 

середнього або тубоотиту викликає підозру на 
латентний мастоїдит; в такому випадку корот-
кий продромальний період, відсутність больово-
го синдрому (спонтанно і пальпаторно) з боку 
зацікавленого вуха і соскоподібного паростка у 
пацієнтів похилого віку, особливо з супутньою 
соматичною патологією, не може повністю від-
хилити наявність отогенного запального проце-
су; 

- відсутність рідини або її скудність, сли-
зовий і/або геморагічний характер при первин-
ній тимпанопункції ще не свідчить про відсут-
ність латентного мастоїдиту і блоку адитусу; в 
таких випадках потрібно динамічне спостере-
ження, іноді повторна маніпуляція і томографі-
чне дослідження.  

Комбінація менінгіту з менінгоенцефалі-
том, за нашими спостереженнями, констатована 
частіше при негнійному отиті (в 68,29%) випад-
ків, ніж при гнійному (тільки в 40%). Це може 
свідчити про те, що при гострому запаленні в 
середньому вусі швидкість виникнення менінгі-
ту з поширенням на речовину мозку не залежить 
прямо від характеру запалення в пірамідці скро-
невої кістки і формується одночасно, паралель-
но, а не внаслідок отиту. 

Вважаємо за можливе запропонувати змі-
ну в тактиці ведення таких пацієнтів на первин-
ному етапі. При швидкому погіршенні стану 
хворого, який нещодавно скаржився на захво-
рювання вуха, прогресуючій втраті свідомості і 
клінічно – появі менінгеального симптомокомп-
лексу необхідна гостіталізація його в стаціонар, 
обладнаний томографом і потужним реанімацій-
ним відділенням. 

При гострих гнійних середніх отитах і 
встановленні отогенної природи менінгіту хіру-
ргічне втручання проводиться за традиційною 
методикою в термін до 3 годин – розширена ан-
тромастоїдотомія. Проведення СКТ-графії в кіс-
тковому режимі пірамідок скроневих кісток до-
помагає швидко і правильно зорієнтуватися від-
носно необхідності і негайності проведення хі-
рургічного втручання, а також визначення його 
обсягу. 

При підозрі на сполучений перебіг гост-
рого неперфоративного або перфоративного, але 
негнійного середнього отиту показано прове-
дення інтенсивної консервативної терапії в умо-
вах реанімаційного відділення і спостереження 
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за станом пацієнта в термін більше 3 годин. По-
ліпшення стану пацієнта дозволяє уникнути 
проведення хірургічного втручання і обмежи-
тись активними місцевими маніпуляціями.  

В тих випадках, коли стан хворого дуже 
важкий, консервативна терапія не приносить 
позитивних результатів, томографічно не вияв-
лено прилеглого до пірамідки скроневої кістки 
абсцедуючого утворення, і, в той же час, конста-
тується гіпопневматоз або підвищення МР-
сигналу з порожнин середнього вуха, показано 
проведення діагностичної антромастоїдотомії. У 
випадку відсутності гною і каріозних змін в клі-
тковинній системі соскоподібного паростку, 
руйнування прилеглих до порожнини черепу 
кісткових утворень не потрібно. 

МРТ-графія (або СКТ-графія в м'якотка-
нинному режимі) показана при діагностиці об'-

ємних утворень головного мозку. У випадку 
констатації абсцедуючого утворення, інтактнос-
ті мозкової оболонки, тим більше розташуванні 
його на відстані від прикордонних з пірамідкою 
кісткових структур, санація проводитися нейро-
хірургічним доступом. При збереженні цілісно-
сті мозкових оболонок пункція їх крізь трепана-
ційну порожнину не проводиться. 

Позитивний ефект запропонованої меди-
чної технології для практичної охорони здоров’я 
полягає у більш виваженій тактиці ведення хво-
рих на гострий середній отит з урахуванням но-
вих діагностичних і лікувальних можливостей, а 
також в ощадливому підході до об'єму хірур-
гічних втручань, що в подальшому сприятиме 
швидкій і повноцінній реабілітації пацієнтів, які 
перенесли гнійні внутрішньочерепні ускладнен-
ня. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНЫХ ОТИТОВ  
НА ФОНЕ ПАТОЛОГИИ ОКОЛОУШНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

 

Наружные отиты являются достаточно 
частой патологией на амбулаторном приеме и, 
как правило, не вызывают значительных труд-
ностей в диагностике и лечении. Однако анато-
мические особенности могут способствовать 
вовлечению в воспалительный процесс сосед-
них структур при том, что двустронняя направ-
ленность причинно-следственных отношений 
общеизвестна. В этих случаях возможны раз-
личные клинико-диагностические и тактические 
ошибки. Наиболее анатомически близкой явля-
ется околоушная слюнная железа, воспалитель-
ные и дистрофические заболевания которой от-
личаются многообразием и часто не являются 
локальным заболеванием (Ромачева И.Ф., 1972, 
Лесовая И.Г., 2002). Ошибочность диагностики 
и тактики ведения их приводит к возникнове-
нию аутоиммунных расстройств и опухолей 
(Лесовая И.Г., 2001). 

Задачей настоящего исследования яви-
лось изучение значения неопухолевых заболе-
ваний околоушных слюнных желез в лечении 
диффузных наружных отитов. 

За 2008-2009 гг. В 30-й ГКБ находилось 
170 пациентов с наружным отитом. Подробный 
анализ жалоб и объективных данных позволил 
выделить группу пациентов со сходными кли-

ническими проявлениями. У 61 больного 
(35,9%) имели место жалобы на боль в около-
ушной области кпереди и книзу от козелка как 
спонтанные, так и при пальпации, наличие без-
болезненной или мало болезненной припухло-
сти, болезненных или безболезненных округлых 
образований в этой области на фоне болей в ухе 
и снижения слуха. У 23 (33,3%) пациентов забо-
левание сопровождалось высокой температурой 
тела, у 46 (66,7%) температура была субфеб-
рильной. Заболевание началось остро у всех па-
циентов, наличие в анамнезе эпизодов воспале-
ния или патологии околоушных слюнных желез 
отрицали все пациенты исследуемой группы. 

Объективно у всех больных определялось 
диффузное утолщение кожи наружного слухо-
вого прохода с преимущественной инфильтра-
цией передней и (или) передне-нижней стенки 
со скудным отделяемым или без него. На фоне и 
в ходе общепринятой противовоспалительной 
терапии на 3-4 день сохранялась диффузная или 
ограниченная припухлость мягких тканей в око-
лоушной области и на передней и (или) перед-
не-нижней стенке наружного слухового прохо-
да, иногда значительная, что свидетельствовало 
о недостаточной эффективности проводимой 
терапии. 
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Это послужило основанием для проведе-
ния УЗ-исследования околоушной слюнной же-
лезы на базе ГУ „ИМР АМНУ”. Сканирование 
железы осуществляли узким линейным датчи-
ком в продольном и поперечном его положении 
с частотой 7,5-10 мГц на аппарате Siemens G50. 
Оценку полученных данных проводили по сле-
дующим критериям эхогенность, объем железы, 
ее контуры, наличие очаговых образований, а 
также лимфатических узлов внутри и вне желе-
зы. В норме околоушная железа однородна и 
гипоэхогенна. Проведенное УЗ-сканирование 
показало увеличение объема околоушной слюн-
ной железы у всех пациентов с четкими (43 слу-
чая, 62,3%) и нечеткими (26 человек, 37,7%) 
контурами, наличием определяемых периглан-
дулярных (30,4%) и внутрижелезистых (псевдо-
паротит Герценберга) лимфоузлов (21,7%). 
Ткань железы визуализировалась как гиперэхо-
генная с зернистой неоднородностью структуры 
паренхимы у 60 человек (86,9%), наличием ли-
нейного фиброза в 16 случаях (23,1%). Выяв-
ленные изменения соответствовали (по В.А. 
Маланчук и соавт., 2010) хроническому интер-
стициальному и паренхиматозному сиалоадени-
ту у 33 пациентов (47,8%), сиалозу в 14 случаях 
(20,3%), хроническому лимфоадениту и псевдо-
паротиту Герценберга у 22 больных (31,9%). 
Кроме того, выделена группа пациентов с нали-
чием на фоне гиперэхогенности гипоэхогенных 
участков с четким контуром и наличием содер-
жимого, что недостаточно изучено или описано 
в литературе. 

С учетом выявленных изменений всем 
больным в комплекс лечения были включены 
нестероидные противовоспалительные препара-
ты, лимфомиозот, местные аппликации димек-
сида (в разведении 1:4) и левомеколя. Клиниче-
ское выздоровление наступило на 3-4 сутки у 
всех больных, однако повторное УЗ-

сканирование подтвердило наличие внутриже-
лезистых образований у 24 (34,8%) пациентов 
(аденомы, кисты). Аденома визуализировалась 
как изо- или умеренно гипоэхогенное образова-
ние с мелкодисперсными структурами и четки-
ми контурами, киста – как анэхогенное образо-
вание шаровидной формы с четкой капсулой. 
Эти больные в дальнейшем проходили обследо-
вание и лечение в ГУ „ИМР АМНУ”. С позиций 
онконастороженности всем больным проведена 
пункционная биопсия под контролем УЗИ, ко-
торая подтвердила диагноз аденомы или кисты 
околоушной слюнной железы на фоне хрониче-
ского воспалительного процесса. Результат ци-
тологичекого исследования аденомы – цилинд-
рический или кубический эпителий; кисты – 
уплощенный цилиндрический эпителий, увели-
ченное количество слизи и макрофаги. У 20 па-
циентов произведена энуклеация этих образова-
ний без повреждения капсулы. 

Таким образом, в ряде случаев диффуз-
ный наружный отит протекает на фоне хрониче-
ского воспаления околоушной слюнной железы. 
Клинические методы обследования малоинфор-
мативны, однако позволяют выделить контин-
гент пациентов для проведения УЗ-
сканирования околоушной слюнной железы, 
дающего объективную информацию о состоя-
нии паренхимы, объеме, наличии вне- и внут-
рижелезитых образований. Коррекция лечебной 
тактики на основании полученных данных по-
зволяет повысить эффективность лечения. По-
вторное УЗИ железы на фоне клинического вы-
здоровления является высокоинформативным 
неинвазивным методом для выявления доброка-
чественных внутрижелезистых образований и 
позволяет определить необходимость, направ-
ленность и объем лечения (наблюдение, консер-
вативное лечение или удаление образования) 
индивидуально. 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТКИ ГОСПІТАЛІЗОВАНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ХССО 
 

Розповсюдженість хронічного секретор-
ного середнього отиту (ХССО) особливо висока 
серед дітей. За даними І. Уілліамсона (2002), 
ХССО виявляється у 5% дітей віком від 2 до 4 
років; у Великобританії це сама часта причина 

звернення до лікаря. При масовому обстеженні 
школярів у Фінляндії ХССО виявлений у 2,8% 
дітей віком 7-8 років (Virolainen E. et al., 1980). 
Даних про частоту ХССО у дорослих не має. 
Проблеми діагностики, лікування і профілакти-
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ки ХССО є актуальними, мають окрім медично-
го, важливе соціальне значення. 

Ми провели дослідження та аналіз частки 
госпіталізованої захворюваності ХССО у хво-
рих, які лікувались в клініці отоларингології 

НМАПО ім. П.Л. Шупика на базі Київської об-
ласної клінічної лікарні за 10 років (1995-2004 
рр.), дані приведені в таблицях. 

Комплексне лікування з приводу ХССО за 
вказаний період отримали 225 хворих. 

 
 

Розподіл хворих з захворюваннями вуха в клініці НМАПО 

Захворювання вуха Роки ГГСО ХССО ХГСО ГСНП ХСНП Інші 
Всього хворих з 
захвор. вуха 

Всього  
хворих за рік 

1995 91 15 167 18 24 40 355 1264 
1996 75 18 160 12 20 58 343 1245 
1997 54 16 202 20 19 61 372 1181 
1998 67 22 182 16 21 62 370 1220 
1999 49 24 140 18 25 52 308 1207 
2000 57 20 139 15 19 45 295 1135 
2001 87 23 127 14 30 57 338 1311 
2002 67 28 142 17 23 56 333 1290 
2003 89 30 139 13 17 52 340 1275 
2004 88 29 118 19 24 64 342 1233 
Всього 724 225 1516 162 222 547 3396 12361 

 
 
Частка ХССО по відношенню до захво-

рювань вуха за даний період становила 6,6 %. 
Розглядаючи показники частки ХССО по рокам, 
треба зазначити, що в період з 1999 по 2001 ро-

ки частка ХССО становила 7,1 %, а, за 2002-
2004 рік частка ХССО зросла і становила 8,6 %. 
Тобто відмічається достовірне (р<0,05) збіль-
шення частки ХССО за останні роки. 

 
 

Частка ХССО по відношенню до захворювань вуха 

Роки Кількість захворювань 
вуха абс. Кількість ХССО, абс. Частка ХССО, % 

1995 355 15 4,2 
1996 343 18 5,2 
1997 372 16 4,3 
1998 370 22 5,9 
1999 308 24 7,8 
2000 295 20 6,8 
2001 338 23 6,8 
2002 333 28 8,4 
2003 340 30 8,8 
2004 342 29 8,5 
Всього 3396 225 6,6 

 
 
Частка ХССО по відношенню до загаль-

ної кількості отитів за цей період становила 
9,1%. Аналізуючи показники частки ХССО по 
рокам, нами виявлено, що за період 1995 по 
2001 роки частка ХССО становила 7,9%, а за 
2002-2004 роки частка ХССО зросла і становить 
11,1%. Поряд зі зростанням частки госпіталізо-

ваної захворюваності ХССО, зменшується част-
ка ХГСО, це свідчить про їх пряму залежність.  

Вчасна діагностика і комплексне лікуван-
ня ХССО допомагають нам уникати небажаних 
наслідків: ХГСО, ХГСО з холестеатомою, адге-
зивного, фіброзного отиту, нейросенсорної при-
глухуватості. 

 
© І.І. Горішній, М.П. Удод, В.М. Головань, М.Г. Куріний, А.П. Скібун, М.М. Хомченков, 2010  
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Н.В.ГУБИН, Г.И.ГАРЮК, В.А.ОЛЬХОВСКИЙ, В.Н.ГУБИН, М.С.КОВТУН, А.М.ШЕВЧЕНКО  
(ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ТРАВМОЙ ГОЛОВЫ  
И СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ  
 

Экспертизы по поводу посттравматиче-
ской сенсоневральной тугоухости (ПСТ) со-
ставляют 0,3% от общего ежегодного количест-
ва экспертиз отдела судебно-медицинской экс-
пертизы потерпевших, обвиняемых и других 
лиц и 2,3% - от ежегодного количества комис-
сионных экспертиз Харьковского областного 
бюро судебно-медицинской экспертизы 
(ХОБСМЭ). Вместе с тем в структуре сенсонев-
ральной тугоухости различной этиологии (пост-
инфекционной, постмедикаментозной, сосуди-
стой и др.) на посттравматическую приходится 
до 3%. Поэтому, одна из проблем, с которой 
сталкиваются судебно-медицинские эксперты, 
это установление посттравматического проис-
хождения сенсоневральной тугоухости (СТ) 
особенно при легких формах черепно-мозговой 
травмы. По нашим наблюдениям в 2001-2009 гг. 
при проведении первичных судебно-
медицинских экспертиз по поводу ПСТ в отделе 
судебно-медицинской экспертизы потерпевших 
обвиняемых и других лиц ХОБСМЭ причинная 
связь между травмой головы и сенсоневральной 
тугоухостью поставлена под сомнение в 12,3% 
экспертиз, при этом в 10,2% наблюдений у по-
страдавших имела место легкая закрытая череп-
но-мозговая травма в форме сотрясения голов-
ного мозга. Анализ же комиссионных судебно-
медицинских экспертиз ХОБСМЭ за указанный 
период времени показал, что в 23,3 % экспертиз 
по поводу ПСТ исключена причинная связь СТ 
с травмой головы, установленная при первичной 
экспертизе и соответственно изменена степень 
тяжести телесных повреждений. По нашему 
мнению такие противоречия между первичным 

и высшим звеном судебно-медицинской экспер-
тизы связаны с отсутствием единого подхода к 
установлению посттравматического происхож-
дения СТ, четких клинико-аудиологических 
критериев ПСТ, привлечением не во всех случа-
ях специалиста-отоларинголога. Поэтому, для 
установления причинной связи между травмой 
головы и СТ в ходе экспертиз, нами предлагает-
ся выполнение следующих этапов: 1) С учетом 
возраста, на основании анализа медицинской 
документации до момента травмы, тщательное 
изучение анамнеза пострадавшего (профессия, 
перенесенные заболевания, повторные травмы); 
2) Комплексное обследование пострадавшего на 
базе специализированного стационара (прове-
дение тональной пороговой, надпороговой, ре-
чевой аудиометрии, импедансометрии, отоаку-
стической эмиссии, отоневрологического иссле-
дования, исследование слуховых вызванных 
потенциалов головного мозга, исследования 
мозгового кровотока) с выявлением и сопостав-
лением признаков характерных для ПСТ при 
каждом исследовании; 3) Привлечение для про-
ведения экспертизы врачей специалистов высо-
кой квалификации: сурдолога, отоларинголога, 
имеющих научную степень, невропатолога; 4) 
Анализ возможного механизма образования 
ПСТ с учетом полученных результатов обследо-
вания, повреждений мягких тканей головы и 
костных структур, если они имеются. 

Выполнение указанных этапов эксперта-
ми должно снизить количество экспертиз, в ко-
торых будет ошибочно произведена судебно-
медицинская оценка причинной связи сенсонев-
ральной тугоухости с травмой головы. 

 
© Н.В.Губин, Г.И.Гарюк, В.А.Ольховский, В.Н.Губин, М.С.Ковтун, А.М.Шевченко, 2010  
 
 
 
 
 

А.Д. ГУСАКОВ, А.А. ГУСАКОВА (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

ЭКЗОСТОЗЫ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА 
 

Экзостозы наружного слухового прохода 
– довольно часто встречающаяся ситуация сре-
ди населения земного шара, примерно в 6,36 

случаев на 1000 человек, нередко требующая 
хирургического вмешательства (DiBartolomeo 
JR.,1979; Sanna M. et al., 2004). Причина возни-
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кающего костного разрастания в наружном слу-
ховом проходе, остается невыясненной по сего-
дняшний день. В литературе много ссылок на 
связь данного заболевания с длительным воз-
действием холодной воды на организм человека 
(Hutchinson DL.et al, 1997; Ito M, Ikeda M.,1998; 
Kroon DF. et al.,2002; Hurst W. et al., 2004; 
Sheard PW, Doherty M.,2008), занятием водными 
видами спорта (Mlynski R., 2008; Fabiani M. et 
al., 1984). Известны работы, демонстрирующие 
частое обнаружение разрастаний в слуховых 
проходах у морских котиков (Stenfors L.E. et al, 
2001). По предположению авторов, экзостозы - 
это своеобразная защита внутреннего уха, его 
сенсоневрального аппарата, как высокочувстви-
тельного органа от холодной воды. Удаление 
экзостозов слухового прохода связано с двумя 
клиническими проблемами – это угроза разви-
тия острого гнойного среднего отита и невоз-
можности при этом осуществления дренирова-
ния, а также затруднение в диагностике и лече-
нии при хронической перфорации барабанной 
перепонки. В данном случае речь не идет об 
экзостозах на узкой ножке, удаление которых не 
представляет никаких сложностей. Доступ к 
костной части слухового прохода можно осуще-
ствлять как эндоауральным подходом с малым 
или большим разрезами по Heerman'у, так и по-
задиушным разрезом. Среди осложнений свя-
занных с удалением экзостозов, можно отметить 
перфорации барабанной перепонки (около 5%), 
рецидив экзостозов или стеноз слухового про-
хода за счет рубцевания (3,4%), временное на-
рушение звуковосприятия (6,8%) (Frese K.A., et 
al., 1999), вскрытие клетчатки нижнечелюстного 
сустава (Pace-Balzan A., Hawke M.,1991; 
Stougaard M, Tos M.,1999; Reber M, Mudry A., 
2000; Sanna M. et al., 2004) . 

За последнее десятилетие в Центре микро-
хирургии уха ЗМАПО прооперировано 25 боль-
ных с экзостозами слуховых проходов (у 18 про-
цесс был двусторонним). Все пациенты были 
мужского пола, в возрасте от 32 до 56 лет. Обра-
щает на себя внимание, что 85% исследуемых – 
жители приморских регионов. У 8 человек (32%) 
наблюдались экзостозы в виде «костной атре-
зии», у остальных 17 (68%) просвет слухового 
прохода выглядел в виде щели, не позволяющей 
манипулировать и осматривать барабанную пе-

репонку. При исследовании слуховой функции у 
8 пациентов с «костной атрезией» слуховых про-
ходов наблюдалась II-III степень тугоухости, у 16 
исследуемых – I степень, у 1 больного преобла-
дала сенсоневральная тугоухость до IV степени. 
В прошлом у 6 (24%) больных наблюдались на-
ружные отиты. Позадиушной подход использо-
ван у 22% больных и разрезы по Heerman'у – у 
88%. Удаление экзостозов целесообразно начи-
нать с передней стенки, а затем при необходи-
мости – на задней и верхней стенке. Удалять 
кость следует слоями, постепенно углубляясь, с 
осторожностью в глубоких отделах, не повреж-
дая тимпанальное кольцо, барабанную перепон-
ку и слуховые косточки, непременно пользуясь 
операционной оптикой. Необходимо отметить, 
что достаточным удаление костных выростов 
слухового прохода мы считали тогда, когда ста-
новится возможным осмотр всех отделов бара-
банной перепонки, особенно ее передних квад-
рантов. Среди осложнений, возникших в ходе 
оперативного вмешательства, у 1 (4%) больного 
с полной костной атрезией слухового прохода 
была обнажена клетчатка нижнечелюстного 
сустава, что не повлекло за собой никаких серь-
езных проявлений. У 1 больного, оперированно-
го за пределами клиники, потребовалась тимпа-
нопластика из-за разрушения всех структур 
среднего уха. Все 24 пациента, прооперирован-
ных по поводу экзостозов слухового прохода 
отметили улучшение слуховой функции уже в 1-
й день после операции и выписаны с хорошим 
просветом слухового канала. Рецидива стеноза 
не наблюдали.  

Исходя из вышеизложенных результатов 
нашего исследования, можно сформулировать 
следующие рекомендации: удаление экзостозов 
слухового прохода, затрудняющих обзор бара-
банной перепонки, следует производить профи-
лактически, не дожидаясь развития воспали-
тельных явлений со стороны наружного и сред-
него уха; оперативное вмешательство должно 
выполняться квалифицированным врачом-
отохирургом в специализированном центре при 
наличии оптической техники и соответствую-
щего микроинструментария; В ходе оператив-
ного вмешательства предпочтительным являет-
ся доступ, обеспечивающий достаточно хоро-
шее поле зрение. 

 
© А.Д. Гусаков, А.А. Гусакова, 2010  
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Ю.В.ДЄЄВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ДІАГНОСТИКА ПРИХОВАНИХ ПОРУШЕНЬ РІВНОВАГИ  
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ І ТА ІІ ТИПІВ 

 

Вестибулярні розлади у хворих на цукро-
вий діабет (ЦД) є доволі частими, хоча й недо-
статньо вивченими порушеннями. Складність 
цього питання пояснюється з одного боку при-
хованим характером дисфункції у цих пацієнтів, 
а з іншого недостатньою увагою фахівців до 
цього питання. Разом з тим в зв’язку зі збіль-
шенням кількості хворих на ЦД працездатного 
віку все більш гостро постає питання ранньої 
діагностики цих порушень, з метою завчасного 
їх попередження, а також покращення якості 
життя у хворих на ЦД. 

В теперішній час в зв’язку з розвитком 
щадних методик оцінки функціонування вести-
булярної системи стало можливим визначення 
показників, що характеризують стан вестибуля-
рної системи навіть за наявності у хворих 
ускладнень, що унеможливлюють тривале та 
складне дослідження. Одним з таких зручних, 
неінвазивних та об’єктивних методів дослі-
дження є стабілометрія – сучасний метод, що 
дозволяє комплексно оцінити функціональний 
стан вестибулярної системи, за допомогою ана-
лізу пози пацієнта. Висока чутливість платфор-
ми, особливості розташування датчиків, що 
обумовлюють відсутність залежності результа-
тів дослідження від характеру постави, розта-
шування ніг пацієнта, роблять цей метод над-
звичайно цінним, особливо у обстеженні хворих 
на ЦД, які за рахунок частого ураження нижніх 
кінцівок (діабетична полінейро- та ангіопатія) 
не можуть тривало утримувати ноги разом, або 
виконувати сенсибілізовану позу Ромберга. 

Метою нашої роботи була оцінка діагнос-
тичних можливостей об’єктивного метода ста-
білометрії у хворих на ЦД з вестибулярними 
розладами, щодо виявлення у них ранніх про-
явів порушень рівноваги. 

Було обстежено 54 хворих на цукровий 
діабет ІІ типу, які не виявляли скарг щодо по-

рушення рівноваги, запаморочень, нетривкості 
при ході тощо. Вік хворих лежав у межах від 43 
до 60 років. Пацієнти більш старшого віку з до-
слідження виключались. Серед обстежених жі-
нок було 35 (65%), чоловіків 19 (35%). Методи-
ка дослідження базувалася на вимірюваннях та 
оцінці показників функції рівноваги тіла за до-
помогою комп’ютерного стабілоаналізатора 
«Стабілан-01», який складається з персонально-
го комп’ютера, стабілоплатформи, комплекту 
датчиків для реєстрації фізіологічних сигналів.  

Для оцінки функції рівноваги тіла пацієн-
тів приводилось виконання таких стабілометри-
чних проб як стандартний та сенсибілізований 
тест Ромберга та реєстрація стабілометричної 
стійкості у звичайній стійці, результати порів-
нювались з даними кефалографії.  

На основі порівняння стабілограм та ре-
зультатів проведеної хворим кефалографії було 
визначено, що високий ступінь функції рівнова-
ги, який відповідає 0 ступеню статокінетичної 
стійкості за даними кефалографії був зареєстро-
ваний лише у 23% з обстежених хворих на цук-
ровий діабет, які не мали скарг вестибулярного 
характеру. У решти обстежених хворих були 
зареєстровані порушення статокінетичної стій-
кості, що відповідали І-ІІ ступеням порушення 
стійкості. При проведенні подальшого дослі-
дження у хворих були виявлені ознаки вестибу-
лярної дисфункції у вигляді порушень оптокіне-
тичного ністагму, змін реактивності лабіринту 
при проведенні калоричної та обертальної проб.  

Таким чином, у хворих на цукровий діа-
бет без скарг на порушення статокінетичної 
стійкості за результатами стабілографії у 77% 
випадків реєструються вестибулярні порушен-
ня, які носять прихований характер. Ці прояви є 
доклінічними, а їх раннє виявлення дозволяє 
вжити заходи профілактики розвитку кохлеове-
стибулярних порушень. 

 
© Ю.В.Дєєва, 2010  
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В.В. ДЯЧУК. В.В. ДЯЧУК (МУКАЧЕВО, УКРАЇНА) 

ХІРУРГІЧНЕ ВИДАЛЕННЯ СТОРОННІХ ТІЛ  
ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ У ДІТЕЙ 

 

У дітей дуже часто спостерігаються випа-
дки попадання в зовнішній слуховий хід (ЗСХ) 
найрізноманітніших сторонніх тіл, які видаля-
ються отоларингологом, як правило, в амбула-
торних умовах за допомогою вушного пінцета 
або спеціальних гачків чи промиванням водою з 
використанням шприца Жане. У 75% випадках 
сторонні тіла ЗСХ зустрічаються у дітей дошкі-
льного віку. В деяких випадках, при вклиненні 
стороннього тіла в кістковому відділі (переший-
ку) ЗСХ, особливо при виникненні травми бара-
банної перетинки та інших анатомічних струк-
тур середнього вуха, як самим стороннім тілом, 
так і можливо інструментом, при спробі його 
видалення, необхідно провести хірургічне його 
видалення зовнішнім підходом під загальним 
знеболенням. 

Під нашим спостереженням на протязі 20 
років було 7 вклинених сторонніх тіл ЗСХ у ді-
тей від 4 до 11 років та ускладнених травмою 
барабанної перетинки. Із них у 1 виявлено по-
шкодження слухових кісточок та порушення 
функції лабіринту, у 2 – розвиток гнійного сере-
днього отиту з реактивним запаленням навко-
лишніх м’яких тканин та виникненням головної 
болі, підвищенням температури тіла. 

У всіх дітей була попередня спроба вида-
лення стороннього тіла під місцевим знеболен-
ням, але безуспішно. В зв’язку з цим проведено 

хірургічне видалення сторонніх тіл зовнішнім 
підходом під загальним знеболенням. У 2 хво-
рих виявлено батарейки для іграшок, у 2 – камі-
нці, у 1 – клаптик металу, у 1 – шайба і у 1 – 
болт. 

Доступ до стороннього тіла проведений 
завушним розрізом тканин до кістки довжиною 
3-4 см, відсепаровкою і подовженим розрізом 
зовнішнього слухового ходу по жолобовидному 
зонду до стороннього тіла. В 3-х випадках вини-
кла необхідність додаткового розширення доло-
том кісткової частини задньої стінки слухового 
ходу. Сторонні тіла під контролем лупи успішно 
видалені. Одночасно проведена ревізія стану 
барабанної перетинки. Рана зашита пошарово, 
ЗСХ тампоновано з антисептиками. Признача-
лися антибактеріальні препарати. Всі діти оду-
жали без ускладнень, лише в одному випадку 
спостерігається одностороння кондуктивна при-
глухуватість із зниженням слуху на 30 дБ. 

Отже, у випадках вклинення стороннього 
тіла в кістковому відділі ЗСХ з метою попере-
дження подальшої травми барабанної перетинки 
і інших анатомічних структур середнього вуха 
самим стороннім тілом так і інструментом при 
спробі його видалення та можливого зниження 
слуху, необхідно проводити видалення сторон-
нього тіла хірургічним методом при зовнішньо-
му підході під загальним знеболенням. 

 
©  В.В. Дячук. В.В. Дячук, 2010  
 
 
 
 

А.С. ЖУРАВЛЕВ, М.В. КАЛАШНИК (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ УШНОЙ РАКОВИНЫ 
 

Среди широкого спектра вопросов, кото-
рые затрагивают интересы эстетической и пла-
стической хирургии особое место занимают ре-
конструктивно-восстановительные вмешатель-
ства на ушной раковине. Это определяется зна-
чительным удельным весом данной патологии в 
общей структуре деформаций челюстно-
лицевой зоны, которые обусловлены наличием 
врожденных нарушений (пороков развития 1-11 
жаберных дуг) и изменениями формы ушной 
раковины вследствие различного рода произ-
водственных и бытовых травм. В этой связи, 

достаточно сложной проблемой является также 
трудность моделирования ее естественной ана-
томо-физиологической формы (Г.В. Кручин-
ский, 1975, 1989; В.Ф. Филатов и соавт., 1999; 
А.С. Журавлев и соавт., 2004, 2006).  

В ЛОР-клинике ХНМУ на протяжении 20 
лет достаточно широко выполняются оператив-
ные вмешательства, направленные на устране-
ние врожденных или приобретенных дефектов и 
деформаций ушных раковин. Всего проопери-
ровано 196 пациентов в возрасте от 13 до 42 лет. 
По поводу лопоухости (оттопыренности) 2-3 ст. 
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– 135 человек, пороков развития в виде микро-
тии III степени (сохранение мочки с кожно-
хрящевым валиком) произведено 27операций. 
По поводу травматических дефектов ушной ра-
ковины выполнено 34 операции. 

При устранении микротии III ст. (анотии) 
применялись как брефо-, так и аутогомотранс-
плантаты. Однако в последние 5-7 лет мы отказа-
лись от использования костной или хрящевой 
брефоткани в связи явлениями вторичной резоб-
ции, которая развивалась через 3-5 лет после 
операции. Восстановление ушной раковины про-
изводилось по методике Tanzer и Convers (1969) с 
использованием реберного хрящевого материала 
VI-VIII ребер. С одной стороны это позволяет 
получить хорошие косметические и функцио-
нальные результаты. С другой – для достижения 
удовлетворительного косметического эффекта 
требуется проведение дополнительной травмати-
зации, обусловленной наличием как минимум 
трех и как максимум пяти этапов пластики. 

1-й этап – формирование каркаса ушной 
раковины из хрящевой ткани одного из VI-VIII 
реберных сочленений и перемещением его в 
подкожный тоннель в зоне формируемой ушной 
раковины. 

2-й этап – отделение ушной раковины от 
головы с одномоментным закрытием возникше-
го дефекта свободным кожным трансплантатом, 
взятым с передней брюшной стенки ниже места 
взятия хряща. 

3-й этап – перемещение мочки в анатоми-
ческое положение и одномоментное формиро-
вание завитка. 

4-й этап – формирование углубления, ко-
зелка и дополнительное расширение завитка. 

Критерием эффективности проведенного 
оперативного лечения служила удовлетворен-
ность пациента эстетическим эффектом вмеша-
тельства. Сложность выполнения пластики уш-
ной раковины обусловлена длительностью ле-
чения, которое занимало 10-12 месяцев. 

 
© А.С. Журавлев, М.В. Калашник, 2010  
 
 
 
 

А.С.ЖУРАВЛЕВ, М.В.КАЛАШНИК, Е.В.ДЕМИНА (ХАРЬКОВ, УКРАИНА) 

РОВАМИЦИН И ЕГО МЕСТО В ЛЕЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Воспалительные процессы верхних дыха-
тельных путей и уха занимают все более значи-
мое место в структуре общей заболеваемости 
организма. 

Для их успешного лечения должен при-
меняться универсальный антибиотик широкого 
спектра действия. Причем, он должен использо-
ваться как для консервативной терапии, так и 
для лечения в до- и послеоперационном периоде 
с максимально выраженным положительным 
эффектом. Этим требованиям отвечает макро-
лид широкого спектра действия – ровамицин, 
или спирамицин. 

Этот препарат использован нами в ком-
плексном консервативном лечении больных с 
острыми гнойными и катаральными отитами (72 
человека), острыми и обострениями хронических 
синуситов (51 человек). Кроме того, ровамицин 
хорошо зарекомендовал себя в комплексе с хи-
рургическим лечением ЛОР заболеваний. В по-
слеоперационном периоде этот препарат получа-
ли 25 больных, подвергнутых септопластике, 37 
человек – после операции на верхнечелюстных 
пазухах, 28 лиц – прооперированных на мягких 

тканях шеи по поводу гнойно-воспалительных 
процессов в ней. Установлено, что ровамицин, 
благодаря широкому спектру действия на микро-
организмы и выраженному бактерицидному дей-
ствию способствует профилактике различного 
рода осложнений и существенному сокращению 
послеоперационного периода. 

Кроме того, нами широко используется 
таблетированная форма ровамицина для амбула-
торного лечения больных с воспалительными 
заболеваниями ЛОР-органов, особенно в случаях, 
когда больные проживают в сельской местности. 

Также, этот препарат использован нами в 
ситуациях, когда воспалительные процессы в 
ЛОР-органах протекают на фоне беременности. 
Под нашим наблюдением было 125 таких жен-
щин. У них имели место гаймориты, этмоидиты, 
фронтиты. Назначение ровамицина не вызвало у 
них ответных аллергических реакций и способ-
ствовало быстрой элиминации патологического 
процесса. 

Таким образом, ровамицин в ЛОР-
практике может использоваться более широко в 
консервативном и хирургическом лечении. 

 
© А.С.Журавлев, М.В.Калашник, Е.В.Демина, 2010  
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Д.И.ЗАБОЛОТНЫЙ, А.Ю.ЗАПОРОЩЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

 

В последние годы наметилась тенденция 
к увеличению числа больных экссудативным 
средним отитом. В основе этиопатогенеза этого 
заболевания лежит вялотекущее воспаление 
слизистой оболочки среднего уха, развиваю-
щееся вследствие стойкого нарушения функции 
слуховой трубы. Экссудативный средний отит 
чаще встречается в детском возрасте. Этому 
способствует возрастной иммунодефицит и ин-
фицирование респираторными инфекциями. Как 
правило, острые вирусные инфекции, сопрово-
ждающиеся ринитом или риносинуситом, явля-
ются пусковым механизмом для развития экссу-
дативного отита. При этом возникающий отёк 
слизистой оболочки носа приводит в ряде слу-
чаев к нарушению проходимости слуховой тру-
бы. В таких случаях в полостях среднего уха 
создается отрицательное давление и происходит 
образование экссудата. При остром течении за-
болевания изменения в тканях уха носят обра-
тимый характер. Длительное течение заболева-
ния, более двух месяцев, приводит к переходу в 
хроническую форму, при которой могут насту-
пать необратимые изменения. При этом может 
сформироваться частичный или полный блок 
тимпанальных соустий и, как следствие, возни-
кает отрицательное давление в аттикоантраль-
ной области с втяжением ненатянутой части 
барабанной перепонки и последующим образо-
ванием ретракционного кармана с холестеато-
мой в аттике. Таким образом возникает соче-
танное поражение мезотимпанума (мукозит) и 
эпитимпанума (холестеатома). Постановка ди-
агноза осуществляется на основании клиниче-
ской картины, при которой за барабанной пере-
понкой определяется жидкость. При исследова-
нии слуха наблюдается нарушение звукопрове-
дения. При тимпанометрии барабанная пере-
понка малоподвижна, при этом чаще всего реги-
стрируется тимпанограмма типа В. Компьютер-
ная томография височной кости выявляет нали-
чие жидкости в барабанной полости и клетках 
сосцевидного отростка. Эффективность лечение 
экссудативного среднего отита зависит от сро-
ков его начала. Вопрос о выборе консервативно-
го или хирургического лечения решается с уче-
том стадии патологического процесса. На пер-
вой (катаральной) стадии достаточно эффектив-
ными оказываются консервативные методы ле-
чения. При второй (секреторной) стадии наряду 
с консервативным лечением используются хи-

рургические методы: тимпанопункция или ми-
ринготомия с шунтированием барабанной по-
лости. При третьей (мукозной) и, особенно, чет-
вертой (фиброзной) стадиях консервативное 
лечение мало эффективно. Миринготомия также 
не позволяет полностью удалить густой экссу-
дат. В этих случаях проводится тимпанотомия с 
ревизией барабанной полости.  

Однако несмотря на достигнутые опреде-
ленные успехи в лечении больных экссудатив-
ным средним отитом до сих пор не предложена 
адекватная хирургическая тактика в стандарт-
ных ситуациях. Этим определяется необходи-
мость дальнейшего изучения данной патологии 
и разработка новых методов лечения.  

В отделении воспалительных заболеваний 
ГУ »Институт отоларингологии им. проф. А.И. 
Коломийченко» АМН Украины разработана ме-
тодика хирургического лечения больных экссу-
дативным средним отитом с использованием 
вентиляционных трубочек из биокомпозита 
«Синтекость». Дистальная часть трубочки изо-
гнута под углом 120О с целью введения её в ади-
тус. При снижении пневматизации в клетках 
сосцевидного отростка производится операция 
антротомия через заушный доступ. Гиперплази-
рованная слизистая оболочка удаляется. Тру-
бочка из синтекости вводится дистальным изо-
гнутым концом в адитус, а проксимальная часть 
трубочки остается на уровне верхнего края тре-
панационной полости. Между трубочкой и 
стенками костной полости укладываются фраг-
менты ауто-, а при необходимости и синтекости. 
На заключительном этапе операции в переса-
женную трубочку вводится тефлоновая трубоч-
ка, выступающая над кожей на 2мм. Кожа зад-
ней стенки слухового прохода отсепаровывается 
от кости и производится тимпанотомия с реви-
зией барабанной полости. При необходимости 
формируется сообщение между эпи- и мезотим-
панумом. Кожа в заушной области ушивается. 
При необходимости дополнительно произво-
дится шунтирование барабанной полости.  

При наличии мукозита в барабанной по-
лости и ретракционного кармана с холестеатомой 
в аттике хирургическая тактика зависит от строе-
ния сосцевидного отростка. При снижении пнев-
матизации клеток сосцевидного отростка пнев-
матического типа производится раздельная атти-
коантромастоидотомия с удалением латеральной 
стенки аттика и холестеатомы. Трепанационная 
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полость облитерируется фрагментами аутокости, 
взятой при подходе к антруму, с добавлением 
фрагментов синтекости. После этого производит-
ся шунтирование барабанной полости. 

 При склеротическом типе сосцевидного 
отростка производится операция аттикотомия с 
удалением холестеатомы. Эту операцию воз-

можно произвести трансмеатальным или зауш-
ным способом. После этого производится шун-
тирование барабанной полости. Таким образом, 
использование долгосрочных вентиляционных 
трубочек из синтекости, а также шунтирование 
барабанной полости позволяет восстановить её 
аэрацию и улучшить слух. 

 
© Д.И.Заболотный, А.Ю.Запорощенко, 2010  
 
 
 
 

 
Д.І. ЗАБОЛОТНИЙ, Т.Б. КУЛАКОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

20 РОКІВ ВЕРБОТОНАЛЬНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ «СУВАГ» В УКРАЇНІ 
 

Ініціатива створення в Україні Центру під 
назвою «СУВАГ», який працюватиме за мето-
дологією Академіка Петара Губеріни, належить 
Державній установі «Інститут отоларингології 
ім. проф. О.С. Коломійченка АМНУ». Першими 
фахівцями, які відвідали поліклініку «СУВАГ» в 
Хорватії, були члени делегації на чолі з дирек-
тором Інституту Д.І. Заболотним. Висока оцінка 
українських спеціалістів-отоларингологів та 
запрошення в Київ одного з найближчих учнів 
Губеріни Младена Ловрича провіщали створен-
ня в Києві «Центру реабілітації дітей з вадами 
слуху та мовлення», альтернативного в своїй 
основі відомим та загальноприйнятим методам 
роботи з глухими дітьми в Україні.  

Міський медичний центр проблем слуху 
та мовлення «СУВАГ» в 2004р. прийняв до себе 
додаткову групу фахівців, які виконують діаг-
ностичні обстеження та слухопротезування до-
рослих людей з вадами слуху. 

Верботональна методологія застосовуєть-
ся в багатьох країнах світу. Більше 200 центрів 
створено та працюють, навчаючи дітей мовлен-
ню та слуханню за методологією Губеріни.  

Основними завданнями ММЦ ПСМ 
«СУВАГ» є: 

- консультативно-діагностична допомога з 
метою виявлення порушень слуху та мовлення у 
дітей і дорослих; 

- проведення реабілітаційних занять з 
розвитку слухання та мовлення у дітей; 

- профілактика порушення та розладу мо-
влення при гострій втраті слуху; 

- підготовка пацієнтів дошкільного віку, 
що мають вади слуху, до навчання у школі; 

 - організація та забезпечення процесу 
слухопротезування дітей та дорослих м. Києва 
новітніми моделями слухових апаратів, особли-

ва увага приділяється пільговим категоріям на-
селення, інвалідам всіх категорій та ветеранам 
війни, чорнобильцям та ін.; 

- консультативна та корекційна логопеди-
чна допомога при порушеннях слуху та мовлен-
ня; 

- передопераційна діагностика та підгото-
вка пацієнтів до кохлеарної імплантації - найсу-
часнішого методу реабілітації слухової функції 
з постопераційною реабілітацією мовлення; 

- розробка й запровадження масових 
скринінгових програм, спрямованих на вияв-
лення порушень слуху у дітей раннього віку.  

Реабілітаційна робота з дітьми проводить-
ся за принципом «Тандем» («дитина-батьки-
педагог»), створюється індивідуальна програма 
для кожної дитини з обмеженими можливостями, 
оскільки іноді це не тільки втрата слуху та мов-
лення, а й неврологічні та психологічні порушен-
ня. В Центрі працюють понад 30 фахівців, серед 
яких є сурдологи, психоневролог, психологи, 
сурдопедагоги та логопеди. 17 фахівців центру, 
сурдопедагоги та лікарі, пройшли курс спеціалі-
зації та одержали міжнародні дипломи. 

Результат діяльності Центру: на сьогодні 
в загальноосвітніх школах навчається понад 137 
дітей, у вищих навчальних закладах – 100 паці-
єнтів центру. Завдяки наполегливості батьків та 
високій майстерності фахівців Центру діти ста-
ють повноцінними членами суспільства. 

Сучасним світовим науковим досягнен-
ням є кохлеарна імплантація як метод дійсної 
реабілітації порушення слуху. Фахівці Центру 
(лікарі та педагоги ) володіють методами реабі-
літації дітей, котрі мають кохлеарні імпланти. 
Нині в Центрі проходять реабілітацію 60 дітей, 
у яких протягом останніх років було виконано 
операцію кохлеарної імплантації. 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 268 

Центр має "Міжнародний сертифікат", 
що надає право на використання та викладан-
ня верботональної методології. Висококвалі-

фіковані фахівці спроможні передати свій до-
свід для створення в Україні подібних 
центрів. 

 
© Д.І. Заболотний, Т.Б. Кулакова, 2010  
 
 
 
 
 
 

Ф.Н.ЗАВЬЯЛОВ, О.Г.ГОНЧАРОВА, Л.П.ПОПОВА (КУРСК, РОССИЯ) 

ОТДАЛЁННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОПЕРАЦИИ НА СРЕДНЕМ УХЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНОК 
 

Несмотря на значительные достижения 
отохирургии, лекарственной терапии добиться 
полного прекращения воспалительного процес-
са после хирургического вмешательства на ухе 
не всегда удаётся. Учитывая вышеизложенное, 
существует необходимость в продолжении на-
учных изысканий, целью которых является раз-
работка методов и материалов, улучшающих 
результаты хирургического лечения больных 
гнойно-деструктивными формами хронического 
среднего отита.  

 Цель работы: изучить клинические ре-
зультаты в раннем и позднем послеоперацион-
ном периоде у больных, перенесших операции 
на среднем ухе с применением антибактериаль-
ных полимерных плёнок. 

Результаты исследования. 
Проведено обследование и лечение 39 па-

циентов с хроническим гнойным средним оти-
том, находившихся на лечении в ЛОР - отделе-
нии Курской областной клинической больницы. 
Все больные, которым была выполнена аттико-
антромастоидотомия с тимпанопластикой (2 или 
3 типа) были разделены на 2 группы: первая 
группа – 19 человек, которым в послеопераци-
онную полость укладывались антибактериаль-
ные биорастворимые полимерные плёнки, со-
держащие ципрофлоксацин, вторая группа – 20 
человек, которым в послеоперационную полость 
вводился тампон с антисептиком ( фурацилли-
ном 1:5000 или мирамистином). В послеопера-
ционном периоде у больных в первой группе 
наблюдалось меньшее количество раневого от-
деляемого в трепанационной полости, менее 

выражены были гиперемия и инфильтрация 
меатотимпанального лоскута. Начало активного 
гранулирования послеоперационной полости в 
первой группе приходилось на 8-9 сутки, во 
второй на 12-13 сутки. При отомикроскопии в 
первой группе мы наблюдали появление при-
знаков эпидермизации на 12-14 сутки, тогда как 
во второй группе на 20-22 день послеопераци-
онного периода. В течение 6 месяцев у пациен-
тов первой группы с применением антибактери-
альных полимерных плёнок отмечалось отсут-
ствие раневого отделяемого в трепанационной 
полости, при этом послеоперационная полость 
эпидермизировалась полностью. Во второй 
группе у 14 больных (70%) в течение 6 месяцев 
наблюдались эпизоды отореи, отмечались при-
знаки неполной эпидермизации послеопераци-
онной полости. Через год у 4 больных отмеча-
лись рецидивы гноетечения и участки неполной 
эпидермизации послеоперационной полости. 

Выводы.  
1.Применение антибактериальных поли-

мерных плёнок при операциях на среднем ухе 
способствует более быстрому заживлению по-
слеоперационной полости. 

2. Применение антибактериальных поли-
мерных плёнок способствует уменьшению ко-
личества рецидива гноетечения в послеопераци-
онном периоде, предотвращая такое осложне-
ние, как “болезнь трепанационной полости”. 

3. Длительное пребывание полимерных 
антибактериальных плёнок в очаге воспаления 
позволяет применять её однократно в течение 
24 часов. 

 
© Ф.Н.Завьялов, О.Г.Гончарова, Л.П.Попова, 2010  
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Ф.Н. ЗАВЬЯЛОВ, О.Г. ГОНЧАРОВА, Л.П. ПОПОВА (КУРСК, РОССИЯ) 

ОТДАЛЁННЫЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОПЕРАЦИИ НА СРЕДНЕМ УХЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ 

ОБОГАЩЁННОГО ТРОМБОЦИТАРНОГО СГУСТКА 
 

Во многих областях реконструктивной 
хирургии хорошо зарекомендовали себя различ-
ные аутоткани для улучшения процессов реге-
нерации слизистой оболочки, к числу которых 
относится и аутогенная обогащённая тромбоци-
тами плазма. Её применяют в таких областях 
медицины, как пластическая хирургия, стомато-
логия, оториноларингология, травматология, 
кардиология, общая хирургия.  

Цитологическая диагностика позволяет 
контролировать все этапы воспалительного про-
цесса в среднем ухе. Первые три типа цитограм-
мы (некротический, дегенеративно-
воспалительный, воспалительный) характеризу-
ют течение первой фазы раневого процесса (вос-
паления). На основании тенденций развития кле-
точных реакций, представленных в первых трёх 
типах, можно судить об эффективности прово-
димой хирургической санации. Второй фазе те-
чения раневого процесса соответствует четвёр-
тый (воспалительно-регенераторный) и, в боль-
шей степени, пятый тип (регенераторный) цито-
граммы, когда исчезают воспалительные явления 
и преобладают регенеративные процессы. 

Цель работы: изучить цитологические 
результаты в раннем и позднем послеопераци-
онном периоде у больных, перенесших опера-
ции на среднем ухе с применением биологиче-
ски обогащённого тромбоцитарного сгустка. 

Материал и методы исследования 
Было изучено 78 морфологических объек-

тов от 26 пациентов с хроническим гнойным 
средним отитом, которым была выполнена ат-
тикоантромастоидотомия с тимпанопластикой 
(2 или 3 типа). Все больные были разделены на 
2 группы: первая группа – 15 человек, которым 
в послеоперационную полость укладывался 

биологически обогащённый тромбоцитами сгу-
сток, вторая группа – 11 человек, которым в по-
слеоперационную полость вводился тампон с 
антисептиком.  

Результаты исследования 
В раннем послеоперационном периоде 

больным с применением биологически обога-
щённого тромбоцитами сгустка соответствовал 
дегенеративно-воспалительный тип цитограм-
мы. Во второй группе больным с введением в 
послеоперационную полость тампона с антисеп-
тиком соответствовал некротический тип цито-
граммы. Через 6 месяцев больным первой груп-
пы соответствовал регенераторный тип цито-
граммы, который характеризовался уменьшени-
ем нейтрофилов до 40-50%, резким увеличением 
количества молодых клеток соединительной 
ткани (профибробласты и фибробласты, макро-
фаги), а больным второй группы - воспалитель-
но-регенераторный тип цитограммы. Этот тип 
соответствовал неосложнённому течению вос-
палительного процесса. Количество лимфоци-
тов, фибробластов, макрофагов могло достигать 
5-10%, что являлось критерием очищения раны 
от гнойно-некротических тканей. Через год бо-
льным с введением в послеоперационную по-
лость тампона с антисептиком соответствовал 
регенераторный тип цитограммы. 

Выводы.  
1. Применение биологически обогащён-

ного тромбоцитарного сгустка способствует 
более быстрому заживлению послеоперацион-
ной полости. 

2. У больных второй группы в раннем по-
слеоперационном периоде отмечалось лишь за-
вершение воспаления, то есть первой фазы ра-
невого процесса. 

 
© Ф.Н.Завьялов, О.Г.Гончарова, Л.П.Попова, 2010  
 
 
 
 

Г.К. ЗАДОРОЖНИКОВ, И.А. ИВАШИН (СЕВАСТОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ТИМПАНОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
СЛУХОВОЙ ТРУБЫ 

 

Возможна ли изолированная дисфункция 
слуховой трубы, без каких либо объективных 
изменений со стороны смежных органов? На-

блюдение пяти больных с подобными состоя-
ниями, во временном периоде в 15 лет, позволя-
ет дать положительный ответ.  
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 Жалобы больных сводились к ощущени-
ям тяжести, давления в ухе, иногда шум в ухе, 
явления аутофонии. В анамнезе у всех больных 
с описанными состояниями в отдаленные сроки 
(более месяца) были острые ринофарингиты. 

Описанные жалобы появлялись на фоне 
острого воспаления носа и глотки и продолжа-
лись после полного исчезновения клинических 
признаков заболевания.  

Стандартные способы лечения, включав-
шие продувание по Политцеру, в последующем 
через катетер, облегчения не приносили. По 
собственной инициативе больные, неудовлетво-
ренные лечением в первичном звене, консуль-
тировались у невропатолога, но никаких откло-
нений в неврологическом статусе не выявля-
лось. При осмотре ЛОР-органов, отмикроско-
пии, рентгенографии околоносовых пазух пато-
логии не обнаружено. Исследование слуха ше-
потной и разговорной речью, свидетельствовали 
о нормальном слухе. Тональная аудиография – 
показатели нормальные, симметричные. Но вот 
в опыте Вебера, проведенном костным телефо-
ном, определялась латерализация в соответст-
вующую сторону в промежутке 250-1000Грц, 
начиная с интенсивности звука в 30-40 ДцБ.  

Исследование функции слуховых труб им-
педансометром: четкое уплощение кривой со 
стороны предъявляемых жалоб. При анализе 
тимпанограммы рассчитывают множество пара-
метров, одним из которых является статический 
комплеанс (СК). Этот показатель отражает мак-
симальную высоту кривой тимпанограммы, на-
блюдаемую при определенном давлении воздуха 
и постоянном тонусе мышц среднего уха. Приня-
то считать нормативными значениями СК от 0,2 
до 3,0 мл. Уровень статического комплеанса ме-
нее 0,2 мл указывает на снижение акустической 
податливости (Шидловская Т.В., 2001). Именно 
такие показатели СК наблюдались в описывае-
мой группе больных. Оптическая эндовидиоско-
пия – признаки вялотекущего воспаления слизи-

стой оболочки в области носоглоточного устья 
слуховой трубы с соответствующей стороны. 
Можно было предположить вялотекущий воспа-
лительный процесс слизистой оболочки слуховой 
трубы. О том, что исчезновение воспалительных 
явлений в слуховой трубе имеет определенную 
инерцию, по сравнению со сроками санации это-
го процесса в носу и носоглотке и может наблю-
даться спустя 2-3 месяца находит подтверждение 
в публикациях ряда авторов (Пискунов С.3., 
Пискунов Г.3. 1991; Лопотко А.И. 1994; Стратие-
ва О.В. и соавт. 1998, Пискунов Г.З., Пискунов 
С.З. 2002,. Давидян Е.Д. 2006,Бобошко М.Ю., 
Лопотко А.И., 2003; Ивашин И.А., 2004; Задо-
рожников Г.К., 2009; Koch, 1980; Grotel, 
Kuijperz,1980; Sheehi, 1981; Hayashi et al., 1987). 
Объяснение такому явлению лежит в особенно-
стях анатомического строения слуховой трубы и 
ее расположения. Кроме того, характер жалоб 
больных, симптом латерализации звука, отсутст-
вие лечебного эффекта от катетеризации и про-
дувания позволяют предположить наличие плот-
ной и вязкой слизистой пробки в узком месте 
перехода костной части трубы в перепончатую. В 
подобных случаях продувание слуховой трубы 
может способствовать продвижению слизи в 
глубину ее просвета и образованию плотной 
пробки. 

 Лечебный эффект достигнут после дву-
кратного введения в слизистую оболочку в об-
ласти устья слуховой трубы 0,2мл суспензии 
гидрокортизона, тонкой специальной иглой с 
ограничителем проникновения (Г.К. Задорож-
ников, 2005) и введение в просвет слуховой 
трубы, через тонкую дренажную трубку раство-
ра протеолитического фермента (И.Ивашин, 
2004), для разжижжения и удаления вязкого 
слизистого отделяемого. 

 Жалобы больных исчезли, в среднем, 
спустя неделю после лечения. На тимпанограм-
мах фиксировалось повышение статического 
комплеанса (более 0,5-1,5 мл). 

 
© Г.К. Задорожников, И.А. Ивашин, 2010  
 
 
 
 

А.Ю. ЗАПОРОЩЕНКО, Н.П. ЗАПОРОЩЕНКО, О.Г. РЫЛЬСКАЯ, Н.А. ПЕЛЕШЕНКО, 
В.Д. ГАЙДУК (КИЕВ, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ 
СРЕДНИМ ОТИТОМ ПОСЛЕ САНИРУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ И ОТСРОЧЕННОЙ 

МАСТОИДОПЛАСТИКИ 
 

Несмотря на большое количество методик 
хирургического лечения больных хроническим 

гнойным средним отитом (ХГСО), вопрос о так-
тике хирургического лечения ХГСО остается 
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открытым. В настоящее время у больных ХГСО 
после санирующей операции производится, как 
правило, первичная мастоидопластика.  

В отношении отсроченной мастоидопла-
стики, в доступной нам литературе, имеются 
единичные сообщения. В последние годы в свя-
зи с развитием антибиотикорезистентных 
штаммов возбудителей, нарастанием вирулент-
ности микроорганизмов, а также отсутствием в 
ряде случаев роста микрофлоры, проведение 
первичной мастоидопластики может оказаться 
неэффективной, поскольку не может быть обес-
печено адекватной антибиотикотерапией в по-
слеопрационном периоде. В связи с этим, по 
нашему мнению, актуальность отсроченной 
мастоидопластики со временем будет возрас-
тать. В отохирургии при мастоидопластике с 
успехом применялись костные и хрящевые ал-
лотрансплантаты. Однако в последние годы ал-
лотрансплантаты используются в клинической 
практике меньше в связи с риском заражения 
инфекционными заболеваниями.  

В настоящее время в отохирургии с успе-
хом применяется “Cинтекость”. Это синтетиче-
ский, биоактивный, керамический материал, 
который вступает в непосредственные биохи-
мические связи с окружающими тканями, вклю-
чается в метаболизм, проявляя остеокондуктив-
ные качества и постепенно рассасываясь, заме-
щается костной тканью реципиента. По своим 
биологическим свойствам биокерамику можно 
отнести к трансплантатам. 

В отделении воспалительных заболеваний 
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. 
Коломийченко АМН Украины» с 2008 года на 
стационарном лечении находилось 54 больных 
ХГСО, которым была произведена санирующая 
операция с отсроченной мастоидопластикой 
ауто- и синтекостью. Из них 36 пациентов с ме-
зотимпанитом и 18 – с эпитимпанитом. У боль-
шинства больных, при микробиологическом 
исследовании отделяемого из уха, роста патоло-
гической микрофлоры не обнаружено. 

На первом этапе больным производилась 
операция раздельная аттикоантромастоидотомия. 
При подходе к антруму здоровая кость в виде 
стружки собиралась и хранилась в 0,5% растворе 
формалина при температуре 2-4ºС в течение не-
дели. После вскрытия антрума и клеток сосце-
видного отростка патологически измененные 
ткани, холестеатома удалялись. Из трепанацион-
ной полости брали мазок для проведения микро-
биологического исследования. При необходимо-

сти грануляционные ткани брали для патомор-
фологического исследования. Заушная рана ве-
лась открытым способом. Больному назначалось 
лечение. Со второго дня после операции еже-
дневно на открытую, очищенную во время пере-
вязки рану проводили сеансы аэроионотерапии 
(франклинизация) с аппарата «АФ-3-1», по 15 
минут игольчатым электродом с высоты 7 см над 
раной в положении больного лежа. При этом 
воздействию подвергались как послеоперацион-
ная рана (местное воздействие), так и сегментар-
ные зоны соответствующей половины лица и 
шеи (общее воздействие). Результатом примене-
ния аэроионотерапии было достижение бактери-
цидного эффекта в ране (местное воздействие), а 
также стимуляция метаболических, репаратив-
ных и иммуностимулирующих процессов через 
сегментарные зоны (общее воздействие). Через 
неделю после получения результатов микробио-
логических исследований производилась отсро-
ченная комбинированная мастоидопластика ко-
стным аутотрансплантатом, предварительно от-
мытым в физиологическом растворе и фрагмен-
тами “Синтекости”. Заушная рана зашивалась 
наглухо. Проводилась коррекция назначенных 
антибиотиков с учетом результатов антибиотико-
граммы. 

В комплексной терапии этого периода с 
целью уменьшения локального отека и воспали-
тельных реакций, а также с целью регуляции 
физико-химических процессов и стабилизации 
клеточных мембран, был использован метод 
магнитолазеротерапии. 

 Методика проведения процедуры была 
следующей: 

- на проекцию сосцевидного отростка 
воздействовали магнитным полем и инфракрас-
ным лазером;  

- на проекцию бифуркации сонной арте-
рии на стороне операции воздействовали маг-
нитным полем и красным лазером. 

 Воздействие проводилось одновременно, 
продолжительность процедуры 10 минут.  

У всех пациентов заушная рана зажила 
первичным натяжением. Проведенная компью-
терная томография височных костей через 6 ме-
сяцев после отсроченной мастоидопластики по-
казала приживление костных фрагментов. 

Наблюдения за больными в течении 1 го-
да позволяют сделать вывод о целесообразности 
применения данной методики в клинике и пер-
спективности применения “Синтекости” в ре-
конструктивной хирургии среднего уха. 

 
© А.Ю. Запорощенко, Н.П. Запорощенко, О.Г. Рыльская, Н.А. Пелешенко, В.Д. Гайдук, 2010  
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К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ БОЛЬНЫМ 
ХРОНИЧЕСКИМ ОТИТОМ С ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

 
Недостатком санирующих операций у 

больных хроническим гнойным средним отитом 
(ХГСО) с внутричерепными осложнениями, яв-
ляется утрата анатомических структур наружно-
го и среднего уха, что в дальнейшем отрица-
тельно влияет на морфологические и функцио-
нальные результаты тимпанопластики. 

При проведении санирующего этапа боль-
ным ХГСО с внутричерепными осложнениями, 
большое значение имеют данные компьютерной 
или магнитно-резонансной томографии, которые 
дают возможность определить локализацию абс-
цесса и произвести прицельно его пункцию. Бла-
годаря этому, при наличии слизистой оболочки в 
барабанной полости, можно частично сохранить 
заднюю стенку слухового прохода и латеральную 
стенку аттика. В дальнейшем таким больным 
возможно формирование большой тимпанальной 
полости с последующей колюмеллизацией. Ре-
зультаты тимпанопластик после таких операций 
наиболее функциональные. 

При ревизии барабанной полости у таких 
больных молоточек и наковальня могут быть 
разрушены в различной степени воспалитель-
ным процессом и холестеатомой. Такие слухо-
вые косточки во время операции удалялись. В 
ряде случаев у больных отсутствовала арка 
стремени. 

При проведении операции у больных эпи-
тимпанитом, осложненным холестеатомой, 
важным моментом являлся осмотр внутренней 
поверхности барабанной перепонки, поскольку 
при распространении на нее холестеатомы, ба-
рабанная перепонка удалялась. 

Показанием к проведению общеполостной 
операции было наличие узкого аттика, когда из-
за анатомических условий, произвести санацию 
эпитимпанума технически невозможно. Общепо-
лостная операция производилась также при на-
личии вирулентной инфекции не поддающейся 
консервативному лечению в течении недели по-
сле санирующей операции с сохраненными час-
тично задней костной стенкой слухового прохода 
и латеральной стенкой аттика.  

 При эпидермизации медиальной стенки 
барабанной полости и хорошо выраженной ни-
ше окна предверия во время санирующего этапа 
операции латеральная стенка аттика полностью 
удалялась. Задняя костная стенка наружного 
слухового прохода по возможности сохраня-

лась. Во всех случаях после проведения сани-
рующего этапа операции, заушная рана велась 
открытым способом. Рана заживала вторичным 
натяжением. В дальнейшем через 3-4 недели 
грануляционная ткань скарифицировалась и на 
кожу накладывались швы. После полного за-
живления послеоперационной раны, при нали-
чии функционального резерва улитки, а также 
при отсутствии воспалительного процесса в 
среднем ухе и нормальной функции слуховой 
трубы, больным возможно было проведение 4-
го типа тимпанопластики с костным экраниро-
ванием окна улитки, разработанного в нашем 
институте. Такая операция позволяла умень-
шить костно-воздушный интервал до 10 дБ. Ис-
пользовались пластинки “Синтекости” толщи-
ной до 1 мм. В отличии от мягкотканной не-
отимпанальной мембраны, костная пластинка в 
большей степени усиливает звуковую защиту 
окна улитки, при этом отраженная звуковая 
волна попадает на основание стремени и допол-
нительно усиливает звуковое давление. 

 Учитывая, что у всех больных ХГСО с 
внутричерепными осложнениями в слизистой 
оболочке среднего уха отмечаются воспали-
тельные изменения, отрицательно влияющие на 
функцию слуховой трубы, а также принимая во 
внимание, что у значительной части больных 
имеет место нарушение функций носа и слухо-
вой трубы, после проведенной санирующей 
операции необходимо обращать внимание на 
состояние носового дыхания. При наличии по-
казаний больным проводились соответствую-
щие коррегирующие операции в полости носа с 
целью восстановления функций носа и слуховой 
трубы. В дальнейшем при наличии показаний 
производились слухоулучшающие операции. 
Как правило, на подготовительный период до 
проведения тимпанопластики уходит не менее 6 
месяцев. По нашему мнению, в процессе прове-
дения санирующей операции у больных ХГСО с 
внутричерепными осложнениями, важно созда-
вать по возможности оптимальные условия для 
возможной спонтанной тимпанопластики. Если 
улучшения слуха в послеоперационном периоде 
не произошло, то классические варианты тим-
панопластики можно проводить при полном 
заживлении послеоперационной раны, а также 
при наличии показаний к слухоулучшающим 
операциям и отсутствии противопоказаний. 

© А.Ю. Запорощенко, О.Г. Рыльская, Н.А. Пелешенко, Т.В. Маляренко, 2010  
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА НОСОГЛОТОЧНОГО УСТЬЯ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСА 

 

Среди причин возникновения острого 
воспаления структур среднего уха и перехода их 
в рецидивирующую или хроническую формы 
течения, с последующими нарушениями слуха, 
основная роль принадлежит дисфункции слухо-
вой трубы (Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003; 
Ивашин И.А., 2004; Задорожников Г.К., 2009; 
Koch, 1980; Grotel, Kuijperz,1980; Sheehi, 1981; 
Hayashi et al., 1987).  

 Большинство исследователей отмечает, 
что одной из главных причин, ведущих к забо-
леваниям слуховой трубы, является патология 
носа и околоносовых пазух, сопровождающиеся 
затруднениями носового дыхания.  

Наиболее частой причиной таких состоя-
ний являются искривление носовой перегородки 
гипертрофия носовых раковин (Стратиева О.В. 
и соавт., 1998; Давидян Е.Д., 2006). При этом 
играет роль не только затруднение носового 
дыхания, но и изменение скорости, турбулент-
ности и направления воздушной струи, являю-
щейся главным механическим и химическим 
раздражителем рецепторов слизистой оболочки 
носа. Раздражение последних вызывает, в свою 
очередь, рефлекторные изменения как в слизи-
стой оболочке носа в виде вазомоторных рас-
стройств, гипер-секреции, так и в области носо-
глоточного устья слуховых труб (Пискунов С.З., 
Пискунов Г.3., 1991; Лопотко А.И., 1994; Пис-
кунов Г.З., Пискунов С.З., 2002). 

 Давидян У.Д. (2006) приводит данные 
эндоскопической картины области глоточного 
отверстия слуховой трубы у 200 человек с раз-
личными причинами затрудненного носового 
дыхания. Вазомоторный тубоотит – 99 (70,7%), 
катаральный тубоотит – 28 (20,1%), гипертро-
фический тубоотит – 5 (3,5%), атрофический и 
рубцовый тубоотит – 4 (2,9%), отсутствие види-
мых изменений – 4 (2,9%). Как справедливо 
указывают Бобошко М.Ю.и Лопотко А.И. (2003) 
эндоскопическая картина состояния устья слу-
ховой трубы неразрывно связана с состоянием 
носоглотки. Собственное описание эндоскопи-
чески наблюдавшихся форм патологии носо-
глотки было опубликовано нами ранее (Ивашин 
И.А., 2004; Задорожников Г.К., 2008). В 2002 г. 
А.И. Крюков, А.Б. Туровский, М.Н. Шубин 

опубликовали работу, в которой, обнаруженные 
изменения в области глоточного отверстия слу-
ховой трубы разделили на четыре вида: аллер-
гический отек, отечно-инфильтративная форма, 
неспецифическое хроническое воспаление, ме-
ханическая обструкция слуховой труб  

Нами в предоперационном периоде на-
блюдалось 84 больных, поступивших в отделе-
ние для хирургического восстановления носово-
го дыхания, с основной жалобой на снижение 
слуха на одно или оба уха. Предварительно у 
всех больных было установлено, что изменения 
слуха связаны с дисфункцией слуховой трубы. 
Из них мужчин – 53, женщин – 31, в возрасте от 
14 до 60 лет. Причины затрудненного носового 
дыхания были выявлены следующие: искривле-
ние носовой перегородки – 40 (48%), гипертро-
фия носовых раковин – 15 (17%), полипы – 10 
(12%), аденоиды – 4 (4,8%), хронические воспа-
лительные заболевания околоносовых пазух – 
15 (17%). Кроме общепринятого предопераци-
онного обследования всем больным производи-
лась оптическая эндовидеоскопия носоглотки и 
устья слуховых труб. Эта манипуляция произ-
водилась не только для уточнения диагноза, но 
и для дальнейшего сравнительного динамиче-
ского наблюдения изменений в указанной об-
ласти в послеоперационном периоде. 

Были обнаружены следующие патологи-
ческие изменения в области носоглоточного 
устья слуховой трубы: отечно-инфильтративная 
форма – 27 (32,4%), неспецифическое хрониче-
ское воспаление – 47 (56,3%), механическая об-
струкция – 7 (8,4%), отсутствие видимых изме-
нений – 3 (3,6). Четкое соответствие обнару-
женных изменений в области устья слуховой 
трубы, конкретным патологическим состояни-
ям, приведшим к нарушениям носового дыха-
ния, – установить не удается. Тем не менее, 
можно констатировать, что обструкция отвер-
стия слуховой трубы является следствием аде-
ноидных вегетаций, отсутствие видимых изме-
нений наблюдалось при искривлениях носовой 
перегородки, полипозным разращениям чаще 
соответствовал отек слизистой оболочки носо-
глотки, распространяющийся на область устья 
слуховой трубы. 

 
© И.А. Ивашин, Г.К. Задорожников, 2010  
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИЙ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ  
ПОСЛЕ РИНОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 
Одной из причин кондуктивной тугоухо-

сти является дисфункции слуховой трубы (ДСТ) 
(Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003; Ивашин 
И.А., 2004; Задорожников Г.К., 2009; Koch, 
1980; Grotel, Kuijperz,1980; Sheehi, 1981; Hayashi 
et al., 1987). В возникновении ДСТ значительная 
роль отводится патологии полости носа и око-
лоносовых пазух (Пискунов С.3., Пискунов Г.3. 
1991; Лопотко А.И. 1994; Стратиева О.В. и со-
авт. 1998, Пискунов Г.З., Пискунов С.З. 2002,. 
Давидян Е.Д. 2006). После хирургического уст-
ранения патологии носа возможно восстановле-
ние нормальной функции слуховой трубы и 
улучшение слуха (Бобошко М.Ю., Лопотко 
А.И., 2003; Ивашин И.А., 2004). 

Однако восстановление этой функции 
возникает не сразу. Требуется определенный, 
иногда довольно длительный, период времени. 
Предсказать заранее ближайшие и отдаленные 
результаты ринохирургических вмешательств 
на состояние СТ затруднительно. Исследований 
в данном направлении в доступной нам литера-
туре не обнаружено.  

Логично было предположить, что для 
достижения быстрых и стойких положительных 
результатов в устранении ДСТ необходимо до-
полнение ринохирургического вмешательства 
мерами консервативного лечебного воздействия 
на слуховую трубу. Способы лечения ДСТ мно-
гочисленны и разнообразны (Тарасов Д.И. с со-
авт., 1988; Дмитриев Н.С. с соавт., 1996; Н.А. 
Арефьева с соавт., 1998; Стратиева О.В., Арефь-
ева Н.А., 2001). Нами (Ивашин И.А., 2003, 2004) 
предложен и разработан способ продленного 
дренирования слуховой трубы тонкой пластико-
вой трубкой, для лечебного введения в ее про-
свет лекарственных растворов при лечении ост-
рых сальпингоотитов. Были достигнуты ожи-
даемые положительные результаты значитель-
ного сокращения сроков лечения, что послужи-
ло основанием экстраполировать данный способ 
лечебного воздействия на СТ сразу по оконча-
нии ринохирургического вмешательства.  

Нами наблюдалось 84 больных, посту-
пивших в отделение для хирургического вос-
становления носового дыхания, с основной жа-
лобой на снижение слуха на одно или оба уха. 
Предварительно у всех больных было установ-
лено, что изменения слуха связаны с дисфунк-
цией слуховой трубы. Из них мужчин – 53, жен-
щин – 31, в возрасте от 14 до 60 лет. Причины 
затрудненного носового дыхания были выявле-

ны следующие: искривление носовой перего-
родки – 40 (48%), гипертрофия носовых раковин 
– 15 (17%), полипы – 10 (12%), аденоиды – 4 
(4,8%), хронические воспалительные заболева-
ния околоносовых пазух – 15 (17%). Были про-
изведены следующие хирургические вмеша-
тельства: подслизистая резекция носовой пере-
городки – 21 операция, в сочетании с хирургией 
носовых раковин и полипэтмоидотомией – 19, 
механическая деструкция и латеропозиция ниж-
них носовых раковин – 15, полипэтмоидотомия 
и микрогайморотомия – 17, полипотомия – 7. 

Всем больным по окончании операции, на 
операционном столе, производилось дренирова-
ние слуховой трубы со стороны хуже слышаще-
го уха. Методика этой манипуляции и програм-
ма дальнейшего лечебного процесса подробно 
изложена в кандидатской диссертации Ивашина 
А.И. (2004). 

Достигнутые результаты оценивались 
спустя две недели по миновании реактивных 
явлений на хирургическую травму в полости 
носа. Основными показателями служили ре-
зультаты исследования слуховой функции и со-
стояния слуховой трубы (аудиометрия, импе-
дансометрия). Через две недели после операции 
слух восстановился до нормальных показателей 
у 51 (53%) человека. В дальнейшем, на протя-
жении месяца, улучшение и нормализация слуха 
отмечены у 22 (26%) больных. Через три месяца 
улучшение слуха отметили 5 (6%) больных. У 6 
больных улучшения слуха не достигнуто при 
обследовании через 3 месяца и спустя полгода. 
По нашему мнению неудовлетворительные ре-
зультаты связаны со стойкой (вероятно рубцо-
вой) обструкцией просвета СТ. Что касается 
восстановления функции СТ, то этот процесс 
обладает еще большей инерцией. По данным 
тимпанографии уплощение кривой (по сравне-
нию со здоровой стороной) наблюдается спустя 
2-3 месяца, при нормальном слухе, но статиче-
ский комплеанс фиксировался в пределах 0,5 – 
1,5 мл, как свидетельство восстановления про-
ходимости слуховой трубы. В качестве кон-
трольных данных мы воспользовались ретро-
спективным анализом в группе больных про-
оперированных нами ранее, до внедрения в 
практику описанного выше способа. По этим 
данным средние сроки восстановления слуха и 
нормализации функции слуховой трубы насту-
пали через более продолжительные сроки, и 
процент положительных результатов был ниже. 

 
© И.А.Ивашин, Г.К.Задорожников, 2010  
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Б.Г. ІСЬКІВ, В.В. КРИВША (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КЛІНІЧНІ ФОРМИ ОТОГЕННОГО СИНУСТРОМБОЗУ І СЕПТИКОПІЄМІЇ 
 

Проаналізовано випадки отогенного си-
нустромбозу і встановлена його частота за 10 
років. Виявлено 17 випадків синустромбозу по 
відношенню до 2929 хворих з гострими серед-
німи отитами. Аналіз клінічних даних і патомо-
рфологічних змін, виявлених при операціях, до-
зволив виділити наступні форми синустромбозу: 
надтяжку – 3 випадки, тяжку – 7, середньої тяж-
кості – 1, нетипову явну – 2, нетипову прихова-
ну – 2, хронічну – 2. Надтяжка: хворі поступа-
ють в сопорі, комі. Септичний шок. Синдром 
ПОН. Численні септичні метастази: абсцеси мо-
зку, шиї, основи черепа, торако-плевральні, аб-
домінальні, периферійні. Тяжка форма (класич-
на). Хворі поступають в свідомості, ремітуюча 
температура тіла. Патологічна анатомія: пери-
синуозний абсцес, тромбоз сигмоподібного си-
нуса, нагноєння тромбу, токсемія, бактеріємія, 
початок метастазування. Середньої тяжкості: 
тромбоз сигмоподібного синуса на стадії черво-
ного тромбу. Ремітуюча температура тіла. Сим-
птом Грізенгера. 

Нетиповий явний з вираженою місцевою 
симптоматикою і нормальною чи субфебриль-
ною температурою (афебрильний тромбоз). 

Нетиповий прихований з високою темпе-
ратурою і мінімальними місцевими змінами. 
Склероз соскоподібного відростка. Нагноєння 
тромбу S-подібного синуса, його нориця. 

Хронічній синустромбоз. Патологічна 
анатомія: рубцювання сигмоподібного синуса. 
Метастази периферійні: підшкірні абсцеси голо-
ви, в глотку – хронічний заглотковий, бічний 
глотковий абсцес. 

Лікування: розширена мастоїдектомія або 
загальнопорожнинна операція середнього вуха, 
оголення сигмоподібного синуса, за показання-
ми – поперечного, вирізання вікна в сигмоподі-
ному синусі, усунення тромбу і дренування си-
нуса. При тромбозі цибулини яремної вени і 
тромбозі шийного відділу яремної вени – пере-
в'язка судин нижче тромбу, поздовжній розріз 
судини, усунення тромбу. Антибактерійна тера-
пія: при надтяжкій і тяжкій формах синустром-
бозу – інтракаротидне введення антибіотика, а 
також довенно, дом'язево. Призначення антико-
агулянтів, дезинтоксикаційна терапія, інотропна 
підтримка міокарда, блокада ефектів дії ендото-
ксину, послаблення синдрому системної запаль-
ної відповіді – пентоксифелін, імунотерапія. 

 
© Б.Г.Іськів, В.В.Кривша, 2010  
 
 
 
 

С.А. КАРПИЩЕНКО, Т.А. ЖУРАВЛЕВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)  

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПРИЧИН ТУБАРНЫХ ДИСФУНКЦИЙ 

 

Последние годы на кафедре оторинола-
рингологии с клиникой Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета 
им. акад. И.П. Павлова всем больным со стой-
кими симптомами расстройства функций слухо-
вых труб производится эндоскопическое иссле-
дование носоглотки, глоточных устьев слухо-
вых труб, а также выполняется видеоотоскопия. 
Целью нашей работы явилось проанализировать 
накопленный опыт преимущественно с позиций 
эндоскопических возможностей. Всем пациен-
там выполнялось: стандартное оториноларинго-
логическое обследование, рентгенологическое 
исследование придаточных пазух носа или ком-
пьютерная томография, последнее время мы 
используем данные трехмерной компьютерной 

томографии, которая позволяет оценить состоя-
ние слуховых труб и сравнить его с визуальной 
эндоскопической картиной. Аудиологическое 
обследование больных проводилось в лаборато-
рии слуха и речи нашего университета. Корре-
ляционной связи между степенями снижения 
слуха, полученными типами импедансобаро-
грамм и эндоскопическими находками не выяв-
лено, все показатели имели индивидуальную 
особенность. При нормальном типе импедансо-
барограммы дисфункция слуховой трубы могла 
определяться отрицательной реакцией на баро-
нагрузочные пробы Тойнби и Вальсальвы или 
кратковременным положительным эффектом 
после их проведения. Причина же нарушения 
обычно оставалась неясной. Диагностические 
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возможности общепринятых методов исследо-
вания, включая и трехмерную компьютерную 
томографию, и по сей день, остаются ограни-
ченными. Определить характер патологических 
изменений представляется возможным только 
при эндоскопическом исследовании. У подав-
ляющего большинства больных были обнару-
жены существенные изменения в носоглотке, 
полости носа и в области глоточного устья слу-
ховых труб. Спектр диагностических находок, 
как показало наше исследование, оказался до-
вольно большим и разнообразным (перечисля-
ются по частоте встречаемости от распростра-
ненных до редких): гипертрофия тубарного ва-
лика, гипертрофия тубарной миндалины, вазо-
моторная тубоотопатия, в том числе и проявив-
шаяся после слухопротезирования, гиперплазия 
носоглоточной миндалины без воспалительной 
реакции, воспаление носоглоточной миндалины 
без выраженной гиперплазии, низкое (инфан-
тильное) положение глоточного устья трубы, 
рубцовые стриктуры ятрогенного происхожде-
ния, кавернозные ангиомы, кисты носоглотки, 
включая сумку Торнвальда, так называемая 
гнойная “дорожка” через устье слуховой трубы, 
связанная с патологией околоносовых пазух, 
стойкие воспалительные явления в носоглотке, 
вследствие гастроэзофагального рефлюкса, 

лимфоидная ткань в устье слуховой трубы на 
фоне респираторного аллергоза, ретенционные 
кисты, цилиндрома носоглотки, рак носоглотки, 
полипы тубарного валика, аутотравмирование 
носоглотки и глоточных устьев языком – пара-
доксальное наблюдение. Попытка систематизи-
ровать эти находки пока испытывает серьезные 
затруднения. Диагностические тесты и приемы, 
такие как зондирование глоточного устья слу-
ховой трубы, использование отоскопа Люце при 
проведении баронагрузочных проб и катетери-
зации трубы с ее последующим продуванием, 
могут быть эффективно использованы в услови-
ях эндоскопии и должны стать рутинными в 
обследовании больных с тубарными дисфунк-
циями. Различные заболевания носоглотки мо-
гут быть с успехом устранены при помощи кон-
тактного метода лазерного воздействия в усло-
виях эндоскопии. Важной составляющей ком-
плексного эндоскопического обследования ста-
ла видеоотоскопия. Наш опыт показал, что ви-
деоотоэндоскопическое исследование должно 
проводиться как непосредственно перед осмот-
ром устья слуховой трубы, так и сразу после. 
Подобный подход позволяет провести целост-
ную оценку и сопоставить результаты различ-
ных методов эндоскопической диагностики и 
лечения. 

 
© С.А. Карпищенко, Т.А. Журавлева, 2010  
 
 
 
 

С.А. КАРПИЩЕНКО, Г.Н. УРЮПОВА, А.В. КУТИНА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ХАРАКТЕР ВЕСТИБУЛЯРНЫХ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТИМПАНОПЛАСТИКИ 

 

Исследование проводилось на базе ка-
федры оториноларингологии с клиникой 
СПбГМУ имени академика И.П.Павлова. Ос-
новным направлением работы стало выявление 
частоты и характера неврологических и вести-
булярных расстройств у пациентов после тим-
панопластики. 

В исследование были включены 20 боль-
ных в возрасте 20-62 лет. Из них – 13 женщин и 
7 мужчин. 

Всем пациентам на этапе обследования, 
помимо сбора жалоб и анамнеза заболевания, 
проводилось: 

1) полное клиническое обследование, 
включающее направленный сбор анамнеза при-
менительно к поставленной цели и осмотр 
больного специалистами (оториноларинголо-
гом, отоневрологом); 

2) аудиологическое обследование вклю-
чало проведение тональной пороговой аудио-
метрии; 

3) отоскопия и отомикроскопия; 
4) составление слухового паспорта; 
5) эндоскопическое исследование глоточ-

ных устьев слуховых труб и носоглотки; 
6) исследование вестибулярной функции, 

включавшее спонтанные вестибулярные реак-
ции, спонтанный нистагм и нистагм положения, 
пальценосовую пробу, пробы Фукуду и Ромбер-
га, исследование походки. 

При осмотре отоневрологом перед опера-
цией тимпанопластики выявлено, что у 17 чело-
век данных за раздражение лабиринта нет, у 2 
пациентов, есть подозрение на наличие шейного 
остеохондроза, т.к. при осмотре в позе Ромберга 
наблюдалось пошатывание в разные стороны, 
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жалобы на головные боли (на рентгенограммах 
шейного отдела позвоночного столба – шейный 
остеохондроз), и у 1 пациентки болезнь пере-
движения в анамнезе. 

Всем пациентам было проведено хирур-
гическое лечение: 

8 пациентам – тимпанопластика тип I 
11 пациентам – тимпанопластика тип III 
1 пациентке – стапедопластика. 
После операций больные наблюдались 

отоневрологом. Осмотр проводился на 3, 5 и 10 
дни. 

 
  

Таблица 1 

Тимпанопластика тип I, неврологические и вестибулярные расстройства 

 3-й день 5-й день 10-й день 
Неустойчивость при простой позе Ромберга 3 1 - 
Неустойчивость при усложненной позе Ромберга 6 8 3 
Спонтанный нистагм 2 2 - 
Нистагм положения 3 3 - 

Нарушение вкусовых ощущений 2 2 2 
Шум в ухе 2 2 1 
Головокружение - - - 

Пальценосовая проба - - - 

Пошатывание при ходьбе 3 2 - 
 

Таблица 2 

Тимпанопластика тип III, неврологические и вестибулярные расстройства 

 3-й день 5-й день 10-й день 
Неустойчивость при простой позе Ромберга 6 6 3 

Неустойчивость при усложненной позе Ромберга 11 11 4 
Спонтанный нистагм 2 3 1 
Нистагм положения 3 4 1 
Нарушение вкусовых ощущений 1 1 1 
Шум в ухе 2 3 3 
Головокружение - 1 1 
Пальценосовая проба - - - 
Пошатывание при ходьбе 7 4 - 

 
 
Выводы 
1.Проанализировав полученные результа-

ты, можно сделать вывод, что большинство всех 
неврологических и вестибулярных расстройств 
приходятся на 5 день после тимпанопластики. 

2. Нарушение равновесия в позе Ром-
берга, в сторону оперированного лабиринта, 
изменения пробы Фукуду, свидетельствует о 
повышенной послеоперационной возбудимо-
сти лабиринта. Обнаруженный у больных 
шейный остеохондроз, нарушение равновесия 
в позе Ромберга с легким пошатыванием в 
разные стороны, диффузные головные боли, 

снижение памяти и возраст больных, дают 
возможность предположить отсутствие связи 
с самим оперативным вмешательством. На это 
указывает также хороший эффект от назначе-
ния сосудистых препаратов (кавинтон, пре-
дуктал, милдронат). 

3. Послеоперационные проявления вкусо-
вых нарушений редко встречаются при таких 
операциях, и связано это с тем, что во время 
операции хирург идентифицирует и сохраняет 
chorda tympani. 

4. Вид тимпанопластики влияет на коли-
чество нарушений. При тимпанопластике тип III 
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количество как вестибулярных, так и невроло-
гических нарушений больше, чем при типе I, 
что обусловлено, по-видимому, установкой им-
планта на подножную пластинку стремени. 

5. В раннем послеоперационном периоде 
у 50% больных после тимпанопластики выяв-

ляются симптомы раздражения лабиринта, из 
них у 35% при тимпанопластике тип III и у 15% 
при типе I. 

6. Перед операцией необходим осмотр 
отоневролога и назначение препаратов, сни-
жающих вестибулярную возбудимость. 

 
© С.А. Карпищенко, Г.Н. Урюпова, А.В. Кутина, 2010  
 
 
 
 
 
 

К.А. КИРИЛЛОВА, Н.Э. БОЙКОВА, А.Г. РЯБИНИН (МОСКВА, РОССИЯ)  

РОЛЬ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ РУБЦОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ ПО ПОВОДУ 
ВРОЖДЕННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ НАРУЖНОГО УХА 

 

Успехи реконструктивной и пластической 
оториноларингологии во многом зависят от спо-
собностей тканей человеческого организма к 
формированию новых структурных комплексов 
после восстановления дефектов, например на-
ружного уха.  

Как известно, кожа является барьерным 
органом и отвечает на внешние воздействия 
воспалительной, иммунной и регенераторной 
реакциями. Большая роль в этих процессах при-
надлежит фибробластам. Они не только выраба-
тывают коллаген, но и оказывают влияние на 
гуморальный иммунитет, активируя тромбоци-
тарный фактор роста, стимулирует выработку 
противовоспалительных цитокинов. У больных 
с врожденными и приобретенными дефектами 
наружного уха многочисленные хирургические 
вмешательства, усиленный контакт с разнооб-
разной микрофлорой, воздействие вредных фак-
торов внешней среды могут являться причиной 
вторичной иммунной недостаточности. 

При возникновении дисфункции фиброб-
ластов происходит неконтролируемый синтез 
протеогликанов, входящих в состав межклеточ-
ного матрикса, и образованием фиброза, что 
приводит к формированию грубого патологиче-
ского рубца, суживающего просвет наружного 
слухового прохода, или приводящего к неудов-
летворительному косметическому результату 
реконструктивной операции. 

Частое возникновение натяжения тканей в 
зоне реконструкции (сосцевидная область) так-
же может приводить к локальной ишемии, что у 
ряда пациентов способствует образованию па-
тологических рубцов. 

Цель работы: Разработка методики то-
пического применения препарата «Лонгидаза» 

в комплексном послеоперационном ведении 
больных на этапах реконструктивных хирур-
гических вмешательств при лечении врожден-
ных и приобретенных дефектов наружного 
уха.  

Материалы и методы: 20 пациентов с 
врожденными и приобретенными дефектами 
наружного уха, пролеченных с применением 
«Лонгидазы» для профилактики рубцевания.  

20 пациентов – контрольная группа, кото-
рым в послеоперационном периоде применялась 
стандартная схема лечения (антибактериальная 
терапия, ФТЛ, ежедневные перевязки с мазевы-
ми композициями). Больные обследованы по 
стандартной схеме с включением иммунологи-
ческого блока для определения характера и сте-
пени нарушения как гуморального, так и кле-
точного иммунитета.  

Использовались инъекции препарата 
«Лонгидаза 5000 МЕ» по разработанной нами 
схеме – 2000 МЕ интраоперационно в место 
формирования рубца, далее 3000 МЕ через 3 
суток и в дальнейшем в зависимости от тяжести 
рубцового процесса от 5 до 10 инъекций в за-
ушную область во время перевязок. Если паци-
ент переводился на амбулаторное долечивание, 
инъекции «Лонгидазы» назначались по стан-
дартной схеме 2 раза в неделю по 5000 МЕ на 
курс 5-10 инъекций. 

«Лонгидаза» – лекарственное средство с 
широким спектром фармакологического дейст-
вия: обладает ферментативной (гиалуронидаз-
ной) активностью, иммуномодулирующими, 
антиоксидантными и умеренными противовос-
палительными свойствами. Широта фармаколо-
гических свойств обусловлена химическим со-
единением фермента с Полиоксидонием, обла-
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дающим собственной фармакологической ак-
тивностью. Соединение с Полиоксидонием зна-
чительно увеличивает устойчивость фермента к 
разрушающему действию ингибиторов.  

Благодаря указанным свойствам «Лонги-
даза» обладает способностью не только расса-
сывать спайки, келоидные рубцы, склеротиче-
скую ткань, но и подавлять рост соединитель-
ной ткани при ее избыточном образовании. Свя-
зывание с Полиоксидонием подавляет аллерги-
ческие свойства фермента. 

Результаты: Проведение курса лечения 
инъекциями препарата «Лонгидаза» позволило 
улучшить формирование нежного нормотрофи-
ческого рубца на коже сформированной ушной 
раковины, избежать образования патологиче-
ских рубцов с неудовлетворительным космети-
ческим результатом, недопустить развития руб-
цовой атрезии наружного слухового прохода. 
При наблюдении пациентов в отдаленные сроки 
от 3 до 6 мес просвет наружного слухового про-

хода сохранялся удовлетворительным, и при 
формировании задней поверхности ушной рако-
вины переходная складка четко контурирова-
лась, что позволило провести пластику ушной 
раковины и реабилитировать слуховую и косме-
тическую функцию у 82% пациентов (против 
74% с применением традиционных методик ле-
чения). На иммунограммах отмечалась норма-
лизация гуморального и клеточного иммуните-
та. Препарат хорошо переносился пациентами, 
аллергических реакций отмечено не было. 

Выводы: Топическое применение комби-
нированного препарата «Лонгидаза» для профи-
лактики избыточного рубцевания у больных с 
врожденными и приобретенными дефектами 
наружного уха на этапах реконструктивных хи-
рургических вмешательств позволяет оптималь-
но реабилитировать данную категорию пациен-
тов, даже при условии отсутствия постоянного 
динамического наблюдения (проживание паци-
ентов в другом городе). 

 
© К.А. Кириллова, Н.Э. Бойкова, А.Г. Рябинин, 2010  
 
 
 
 

Т.А. КИСЛОЩУК, С.А. ЛОСЬ, С.О. БУРДЕЙНИЙ (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ХВОРИХ ДІТЕЙ З СЕКРЕТОРНИМИ ОТИТАМИ  
В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

 

Найбільш вразливий контингент, що 
страждає на секреторні отити, це діти дошкіль-
ного віку. 25% хворих, що мали в дитинстві се-
креторні отити, в дорослому віці мають знижен-
ня суху, при цьому у 12% - це зниження слуху 
набуває сенсоневрального ґенезу. 

За даними дитячого сурдологічного 
центру, з діагнозом секреторний отит протягом 
останніх 3 років звернулося 704 дитини віком 
від 2 до 7 років. 

При виборі тактики ведення дитини вра-
ховувалися стадії розвитку секреторного отиту 
(катаральна, секреторна, мукозна) та тип імун-
ної системи (атопічний, гіпоімунний, лімфотич-
ний). 

З першою, катаральною стадією захворю-
вання лікувалося – 422 дитини, з другою, секре-
торною – 246 дітей, з третьою, мукозною – 36 
дітей. 

Перша стадія захворювання визначалася 
тривалістю хвороби – 1місяць, клінічною кар-
тиною: скарги на флюктуацію слуху, важке 
носове дихання, закладеність у вухах; отоско-
пічна картина – сіра барабанна перетинка, з 
набряком, згладжені впізнавальні знаки; на ау-

діограмі зниження по повітряній провідності 
до 30-40 дБ на низьких частотах, до 20-30 дБ – 
на середніх та високих; на тимпанограмі – кри-
ві типів Ас та С. Друга стадія захворювання 
визначалася терміном захворювання від 1 мі-
сяця до 1 року та клінічною картиною: скарги 
на зниження слуху, порушення носового ди-
хання, відчуття хлюпання у вусі; для отоскопі-
чної картини – характерна поява рівня рідини; 
на аудіограмі – зниження по повітряній прові-
дності до 40-50 дБ по всьому діапазону частот 
(125-8000 Гц); на тимпанограмі – криві типів В 
та Вс. Третя стадія визначалася терміном за-
хворювання від 1до 1,5 року, клінічною карти-
ною: скарги на зниження слуху, шум у вухах; 
при отоскопії – барабанна перетинка синюшна, 
інфільтрована, різко втягнута, нерухома; на 
аудіограмі – по кістково-повітряній провіднос-
ті зниження до 10-15 дБ на високих частотах, 
по повітряній провідності зниження до 40-50Дб 
по всій шкалі; на тимпанограмі – тип В. 

Кількість дітей з секреторними отитами, 
що мали атопічний тип імунної системи (пози-
тивні прік-тести з алергенами, підвищення рівня 
IgE) склала в катаральній стадії – 177 ч., секре-
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торній – 103ч., мукозній – 15ч. Даній групі хво-
рих призначалося медикаментозне лікування: 
антигістамінні препарати 2-3 поколінь, назальні 
кортикостероїди, гомеопатична терапія – в пер-
шій стадії захворювання. Кількість дітей з гіпо-
імунним типом імунної системи (підтверджено 
бактеріальними висівами та даними імунограм) 
склала в катаральній стадії – 122 ч., секреторній 
– 71 ч., мукозній – 10 ч. При даному типі імун-
ної системи медикаментозне лікування включа-
ло в першій стадії антибактеріальну терапію, за 
результатами висівів та чутливості, з приєднан-
ням гомеопатичної терапії. Кількість дітей, що 
мали лімфатичний тип імунної системи (змен-
шення IgA, збільшення лімфовузлів, збільшення 
тимусу) склала в катаральній стадії – 123 ч., се-
креторній – 72 ч., мукозній – 11 ч. Даній групі 
хворих призначалося в катаральній стадії: анти-
бактеріальна терапія лише при загостренні три-
валим курсом 7-10 днів з призначенням біопре-
паратів; місцево сольові розчини та препарати, 
що покращують функцію імунної системи. В 
другій і третій стадії секреторного отиту всім 
дітям додавалися фізіотерапевтичні процедури ( 
ендауральний електрофорез з ферментами, лазе-
ротерапія та магнітотерапія на ніс), вібромасаж 
барабанних перетинок та продування за Полі-
тцером, до медикаментозної терапії додавалися 
муколітики. 

За даними наших спостережень визначе-
но: повне видужання настало при катаральній 
стадії отиту в 76% хворих, секреторній в 22% ; 
покращення – при катаральній стадії в 16% хво-
рих, в секреторній в 46%; при мукозній стадії 
видужання не спостерігалося, покращення – в 
18%, без змін в 82% хворих. Залежно від типу 
імунної системи: видужання настало – при гіпо-
імунному типі в 56,5% випадків, атопічному в 
48% випадків, лімфатичному в 42,5% випадків; 
покращення відбулося – при гіпотонічному типі 
в 23% випадків, атопічному в 26% випадків, лі-
мфатичному в 43,5%. Внаслідок проведеного 
лікування слух відновився в 370 випадках 
(53%). 334 дітям, у яких не відбулося віднов-
лення слуху було проведене оперативне ліку-
вання, аденотомія.  

З проведеної роботи слід зробити слідую-
чи висновки:  

1) лікування найбільш ефективне в ката-
ральній стадії секреторного отиту;  

2) обов’язково при виборі консервативно-
го лікування враховувати особливості імунної 
системи;  

3) раціональне лікування відновлює слух в 
53% випадках, що зменшує відсоток аденотомій;  

4) в мукозній стадії секреторного отиту 
слід більш широко застосовувати оперативні 
методи – шунтування, аденотомія. 

 
© Т.А. Кислощук, С.А. Лось, С.О. Бурдейний, 2010 
 
 
 
 

В.В. КІЩУК, О.Д. БОНДАРЧУК, О.О. СТЕЧИШИН (ВІННИЦЯ, УКРАЇНА) 

СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ  
ЕПІМЕЗОТИМПАНІТ 

 

При сануючих операціях на вусі з приво-
ду хронічого гнійного середнього отиту утво-
рюється посттрепанаційна порожнина, яку слід 
облітерувати, оскільки її заживлення протікає 
тривало і часто - з утворенням незрілих грану-
ляцій, рубців, ексудацією та неповною епідермі-
зацією її стінок. Однак, навіть при повній епіде-
рмізації, змінена конфігурація зовнішнього слу-
хового ходу призводить до порушення механіз-
мів самоочищення, тому у післяопераційній 
трепанаційній порожнині накопичуються про-
дукти життєдіяльності клітин, злущений епіде-
рміс, секрет залоз, мілкі сторонні тіла. Все це 
може призвести до рецидиву запального проце-
су та утворення холестеатоми. 

Одним із способів облітерації таких порож-
нин є застосування синтетичних біоактивних ма-

теріалів, які резорбуються, зокрема біоактивного 
композиту “Синтекість”, який являє собою бага-
тофазний неорганічний матеріал, що володіє ос-
теоіндуктивними і остеокондуктивними властиво-
стями. Після утворння кістково–керамічного ком-
плексу в організмі, він частково чи повністю резо-
буються в запланований час та заміщується кіст-
ковою тканиною. Біокомпозит містить неорганічні 
сполуки найвищої біосумісності, які не провоку-
ють ніяких негативних імунних реакцій та бакте-
рицидні неорганічні домішки, які попереджують 
розвиток бактерій. Завдяки відсутності органічних 
компонентів, можлива багаторазова стерилізація в 
сухожарових шафах без будь-яких змін властивос-
тей кістково-пластичного матеріалу.  

Біоактивний композит “Синтекість” ус-
пішно опробований ведучими ортопедами, сто-



 

ХІ з’їзд оториноларингологів України 281

матологами, щелепно-лицьовими хірургами та 
нейрохірургами України. 

Метою наших досліджень є покращення 
якості лікування хворих на хронічний середній 
отит шляхом застосування біокомпозиту “Син-
текість”. 

Матеріали і методи  
Робота проводилась на базі ЛОР-клініки 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Нами було прооперо-
вано 20 хворих на хронічний гнійний епімезо-
тимпаніт. В разі одномоментної пластики після 
загальнопорожнинної операції, вхід до барабан-
ної порожнини відмежовувався стружкою ауто-
кістки, пострепанаційна порожнина виповнюва-
лась біокомпозитом “Синтекість” змішаним з 
кров’ю пацієнта та антибіотиком, поверх біоко-
мпозиту вкладалась стружка аутокістки та 
м’язово-фасціальний клапоть, який герметизу-
вав облітеровану порожнину. Рана пошарово 
ушивалась.  

Для оцінки ефективності проведеного 
оперативного лікування застосовувались зага-
льноклінічні методи, отомікроскопія, вимірю-
вання об’єму посттрепанаційної порожнини, 
зовнішнього слухового ходу, аудіометрія. 

Також було проведено ретроспективний 
аналіз 30 історій хвороб хворих на хронічний 
гнійний епімезотимпаніт, яким проводилась са-
нуюча операція з облітерацією трепанаційної 
порожнини м’язово-фасціальним клаптем. 

За період наших спостережень був вияв-
лений лише один випадок відторгнення пласти-
чного матеріалу. Післяопераційний період у па-
цієнтів протікав без ускладнень. Середній піс-
ляопераційний ліжко-день у пацієнтів, яким бу-
ла проведена облітерація післяопераційної по-
рожнини біокомпозитом “Синтекість” змішаним 
з кров’ю пацієнта стружкою аутокістки, антибі-
отиком та герметизованим м’язово-фасціальним 
клаптем склав 17 діб, тоді як у пацієнтів з облі-
терацією трепанаційної порожнини лише 
м’язово-фасціальним клаптем – 25 діб, тобто на 
32% більше. 

Висновки. Використання біокомпозиту 
“Синтекість” змішаним з кров’ю пацієнта стру-
жкою аутокістки, антибіотиком та герметизова-
ним м’язово-фасціальним клаптем для облітера-
ції післяопераційних порожнин у хворих на 
хронічний середній отит прискорює строки 
одужання, скорочує перебування хворих у ста-
ціонарі. 

Відновлена конфігурація зовнішнього 
слухового проходу сприяє якісному проведенню 
очищення зовнішнього вуха, профілактиці ре-
цидиву запального процесу. 

Завдяки своїй гіпоалергенності БКС може 
застосовуватись у всіх категорій профільних 
хворих. 

 
© В.В. Кіщук, О.Д. Бондарчук, О.О. Стечишин, 2010  
 
 
 
 
 
 

Д.Н. КОКОРКИН, В.А. ШАМЕНКО (ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ СРЕДНИХ ОТИТОВ У ДЕТЕЙ 
 

Актуальность. Воспаление среднего 
уха встречается в любом возрасте. Среди за-
болеваний ЛОР-органов острый средний отит 
диагностируется в 20%-30% случаев. Особен-
но часто острый средний отит наблюдается у 
детей. В течение первых 3 лет жизни острый 
средний отит переносят хотя бы один раз до 
90% детей. (Богомильский М.Р. и с 
оавт.,2006). Основными возбудителями хро-
нического гнойного среднего отита традици-
онно являются Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris. Прак-
тически всегда при лечении среднего отита 
пациентам назначают капли с антибиотиками. 
И если ранее достаточно широко применялись 

капли с аминогликозидами, то сейчас их при-
менение ограничено из-за их ототоксичности 
(Dohar J. et al. 2006). Фторхинолоны (Ципроф-
локсацин) показывают наиболее высокую ак-
тивность против синегнойной палочки и ста-
филококка. Несмотря на то, что применение 
системных фторхинолонов долгое время было 
противопоказано детям из-за риска торможе-
ния развития хряща в области ростковой зоны 
трубчатых костей, результаты исследований 
доказали безопасность применения Ципроф-
локсацина у детей даже при системном при-
менении (Lang R.. et al, 1994). Терапевтиче-
ская эффективность Ципрофлоксацина в педи-
атрической практике установлена при лечении 
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различных форм пневмонии и у больных му-
ковисцидозом. При оценке данных МРТ у 
больных детей с муковисцидозом, получав-
ших Ципрофлоксацин системно, не было об-
наружено каких-либо изменений хряща в об-
ласти ростковой зоны трубчатых костей, ко-
торые можно было бы связать с отрицатель-
ным влиянием препарата (Danisovicova A. et al 
,1998).  

 По мнению ряда исследователей, наибо-
лее заманчивым является использования Ци-
профлоксацина при местном применении. Уш-
ные капли с фторхинолонами являются достой-
ной и эффективной заменой аминогликозидам, 
что доказано в рандомизированных контроли-
руемых исследованиях (Wilson A. et al., 1994). В 
настоящее время капли с фторхинолонами яв-
ляются препаратами выбора для лечения острых 
и хронических средних отитов. Кокрановский 
систематический обзор (Cochrane Library. -2001. 
Issue 1) посвященный оценке различных мето-
дов лечения хронического среднего отита пока-
зал, что Ципрофлоксацин эффективнее других 
местных препаратов участвует в эрадикации 
возбудителя (J.Acuin, A.Smith, I.Mackenzie.) При 
этом выяснилось: 1) топическое лечение анти-
биотиками или антисептиками более эффектив-
но, чем системная антибиотикотерапия; 2) ком-
бинированное лечение топическими и систем-
ными антибиотиками не более эффективно, чем 
лечение только топическими антибиотиками; 3) 
топическое применение фторхинолонов более 
эффективно, чем других антибиотиков 
(Macfadyen C. Acuin J. 2005).   

.Цель исследования: изучить эффектив-
ность топических фторхинолонов (ТФ) при ле-
чении острого и хронического гнойного средне-
го отита у детей.  

Материалы и методы. Наблюдали и ле-
чили 90 детей в возрасте 3-15 лет. Больные с 
острыми отитами (ОСО) составили 1 группу 
(п=30), дети с хроническим гнойным средним 
отитом (п=30) – 2 группу. Эффективность лече-
ния сравнивали с контрольной группой детей 
(п=30) с ОСО и ХСО, в лечении которых ТФ не 
использовались. Результаты лечения оценивали 
по трем критериям: выраженность общей воспа-
лительной реакции (боль, лихорадка, симптомы 
интоксикации), выраженность местной воспали-
тельной реакции и время прекращения гноете-
чения. Сравнительные характеристики по полу, 
возрасту, длительности заболевания и его кли-
нических проявлений во всех трех группах были 
достоверно схожими. 

Результаты исследований. Дети с ОСО 
обращались в клинику с жалобами на лихорад-
ку, головную боль, боль в ухе. В ряде случаев 

присутствовали симптомы интоксикации (отказ 
от еды, тошнота, реже рвота и головокружение). 
Диагноз заболевания подтверждался при ото-
скопии: отек, выбухание и гиперемия барабан-
ной перепонки. Парацентез накладывался при 
поступлении. Дети 1 группы получали ТФ – 
«Ципрофарм» в возрастной дозировке. Систем-
но антибиотики не вводились. Больные ОСО 
контрольной группы системно получали амок-
сил, амоксиклав, цефтриаксон. В качестве мест-
ного лечения использовали антисептико-
стероидные смеси (диоксидин +гидрокортизон) 
в течение всего курса лечения. В обеих группах 
дети получали сходную симптоматическую те-
рапию (анальгетики, жаропонижающие). В обе-
их группах использовали комплекс физиотера-
певтических процедур (СВЧ, УФО, ингаляции). 
В обеих группах симптомы лихорадки, боли и 
интоксикации исчезли в течение первых суток 
от момента поступления. Отек и гиперемия ба-
рабанной перепонки исчезли на схожих сроках: 
6,3±0,7 суток в 1 группе и 6,1±0,5 в контрольной 
(p>0,05). Гноетечение из уха прекратилось соот-
ветственно группам на 5,1±0,5 и 4,9±0,3 сутки 
(p>0,05). Практически все дети выписались из 
отделения с заметным улучшением слуха. 

 Дети с ХСО обращались в клинику с жа-
лобами на длительное гноетечение из уха, стой-
кое снижение слуха. Симптомы интоксикации 
отмечались сравнительно редко: до 10% в обеих 
группах. Анамнез болезни прослеживался на 
протяжении 3- 5 лет с частотой обострений 3-4 
раза в год. Преобладала гнойно-деструктивная и 
мукозидная форма мезотимпанита. Детям ис-
следуемой группы проводили комплексное ме-
стное лечение с использованием «Циппрофар-
ма», системно антибиотики не использовали. В 
контрольной группе использовали цефтриаксон, 
амоксиклав, ципринол. Местно использовали 
антисептико-стероидные смеси. Все дети полу-
чали комплекс физиотерапевтических процедур 
(СВЧ, УФО эндоурально, ДДТ на сосцевидный 
отросток). В обеих группах исчезновение гипе-
ремии и отека барабанной перепонки наступило 
на схожих сроках: соответственно группам на 
9,3±1,1 и 8,9±1,2 суток (p >0,05). Гноетечение 
прекратилось соответственно группам на 
10,2±1,5 10,6±1,8 суток (p >0,05). У части детей 
исследуемой (п=4) и контрольной группы (п=7) 
гноетечение возобновилось через 5-6 месяцев. 
Во всех случаях отмечалась мукозидная форма 
мезотимпанита. Повторная госпитализация де-
тей предусматривала хирургическое лечение. 
Использовали закрытый вариант реконструк-
тивной операции на среднем ухе в объеме раз-
дельной аттико-антротомии с тимпанопласти-
кой. У детей 1 группы, в ходе санации полостей 
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среднего уха проводили орошение операцион-
ного поля растворами ципринола и стероидов. 
Во второй группе использовали растворы анти-
биотиков (цефотаксим) антисептиков (бетадин) 
и стероидов. В обеих группах морфологические 
и функциональные проявления ХСО были дос-
товерно схожими. В послеоперационном перио-
де у детей исследуемой группы использовали 
ТФ «Ципрофарм», а парентерально- ципринол. 
В контрольной группе местно использовали 
диксидин с гидрокортизоном, системно цефтри-
аксон, зинацеф, зиквин, амоксиклав. Контроли-
ровали выделения из антрального дренажа, со-
стояние мемебраны, воздушность неотимпа-
нальной полости. В обеих группах мукозные 

выделения из дренажа исчезли на 5 сутки от 
момента операции. Во всех случаях эпителиза-
ция мембраны и воздушность неотимпанальной 
полости восстановилась на 12-14 сутки от мо-
мента операции. 

Выводы.  
В лечении детей с ОСО использование 

ушных капель «Ципрофарм» не менее эффек-
тивно чем системная антибиотикотерапия. «Ци-
профарм» высоко эффективен в терапии ХСО. 
Использование «Ципрофарма» местно и Ципри-
нола системно позволяет качественно саниро-
вать полости среднего уха в ходе операции и 
достигать эффективной антимикробной защиты 
в послеоперационном периоде. 

 
© Д.Н. Кокоркин, В.А. Шаменко, 2010  
 
 
 
 
 
 

В.В. КРИВША, Б.Г. ІСЬКІВ, О.О. ПЕЛЕШЕНКО, І.І. ГОРІШНІЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ МАСТОЇДОПЛАСТИКИ ПРИ ХГСО З ВИКОРИСТАННЯМ 
“ОСТЕОАПАТИТА КЕРАМІЧНОГО” 

 

Залишається актуальним пошук ідеального 
пластичного матеріалу для виконання мастоїдоп-
ластики у хворих на ХГСО після загальнопорож-
нинної операції. Критерії, що висуваються до 
таких матеріалів наступні: доступність, добра 
взаємодія з тканинами реціпієнтного ложа, відсу-
тність негативних імунологічних реакцій та ос-
теоіндуктивні властивості (Harrison, 1961). 

У цьому відношенні ми звернули увагу на 
можливість використання при реконструктив-
них операціях на вусі біосумістного керамічного 
гідроксиапатиту, який максимально відповідає 
наявним вимогам. 

При хірургічному лікуванні хворих на 
ХГСО нами використана методика мастоїдопла-
стики з використанням сполучнотканинного 
трансплантанта на ніжці та керамічного матері-
алу “Остеоапатит керамічний” (Б.Г. Іськів, 
В.В. Кривша, Е. Таннінех, 2003) – поєднання 
джерела колагену і мінеральних компонентів, 
що сприяє репаративному остеогенезу стінок 
трепанаційної порожнини. 

У 98,8 % хворих, прооперованих з вико-
ристанням “Остеоапатиту керамічного” при 

спостереженні протягом 5-7 років після саную-
чої операції відмічено позитивний морфологіч-
ний результат: повна епітелізація медіальної 
стінки, відсутність звуження, втягнення задньої 
стінки зовнішнього слухового ходу. При рент-
генографії сосковидних відростків за Шюлле-
ром і КТ-дослідженні визначалась однорідність 
кісткової структури відростка і відсутність по-
рожнин в ньому. 

Пороги слуху за ПП, які до операції в се-
редньому становили 45,6±3,8 дБ, знизились на 
13,5 дБ і становили 31,9±2,7 дБ. За КП пороги 
відповідно становили 19,5±2,4 дБ і 13,1±1,7 дБ. 
Відмічена позитивна дія керамічного гідроксиа-
патиту на функціональний стан внутрішнього 
вуха, механізм якої потребує подальшого ви-
вчення. 

Отримані результати свідчать про ефек-
тивність мастоїдопластики з використанням 
“Остеоапатиту керамічного” і доцільність більш 
широкого застосування даного матеріалу для 
облітерації мастоїдальної порожнини при хірур-
гічному лікуванні пацієнтів з ХГСО. 

 
© В.В. Кривша, Б.Г. Іськів, О.О. Пелешенко, І.І. Горішній, 2010  
 
 



 

ХІ з’їзд оториноларингологів України 284 

М.Б. КРУК, В. Ю. ГАЄВСЬКИЙ, А. Ю. ГАЄВСЬКИЙ (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

КЛІНІЧНІ ТА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ В ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 
ПОЛІПОЗНИЙ РИНОСИНУСИТ З РЕЦИДИВУЮЧИМ ПЕРЕБІГОМ 

 

Близько 1% населення землі страждають 
поліпозним риносинуситом. Частота поліпозу 
носа становить близько 0,5-4,3%, щодо хроніч-
них патологічних станів верхніх дихальних 
шляхів. Частота поліпозу носа зростає у хворих 
на бронхіальну астму (БА; 7-15%), муковісцидоз 
(39-56%), а також у разі непереносимості аспі-
рину (36-96%). Патогенезом ХПРС є складним. 
На сьогоднішній день є нез’ясованими взаємо-
зв’язки алергічних та інфекційних чинників, 
особливо в розвитку рецидивів поліпозу; зна-
чення клітинних природжених імунологічних 
факторів у цих процесах. Не до кінця вивченою 
проблемою частота післяопераційного рециди-
вування та факторів , які зумовлюють реактива-
цію поліпозного процесу. 

 Мета роботи: оцінити участь вірусу Еп-
штейна-Барр та IgE-залежних алергічних проце-
сів, фагоцитарно-залежних природжених імуно-
логічних механізмів у розвитку та реактивації 
хронічного поліпозного ринусинуситу.  

 Методи дослідження: клінічні; X-
променеві; загально-лабораторні; імунологічні; 
молекулярно-генетичні. 

 Результати роботи: Вивчено анамнести-
чно-клінічні особливості у 54-ох хворих на хро-
нічний поліпозний риносинусит та 40-а хворих 
на хронічний алергічний риносинусит. Прове-

дено патоморфологічну оцінку особливостей 
структури поліпів. Проаналізовано взаємо-
зв’язки персистенції ЕБВ, IgE-залежної алергії 
та стану фагоцитарної системи в хворих на по-
ліпозний риносинусит та хронічний алергічний 
риносинусит у залежності від віку та статі. У 
хворих на ХПРС встановлено підвищену реплі-
кацію ЕБВ в слизовій носа, більш інтенсивний 
синтез загального IgE у поврівняні з хворими на 
ХАРС, особливо віком старше 35років і посиле-
ною експресією молекули селектину P і L. У 
чоловіків ці зміни були виражені частіше. Оці-
нено участь досліджуваних факторів та механі-
змів постопераційних рецидивів ХПРС.  

 Висновки 
Морфологічний склад поліпів є різний. 

Домінуючою є еозинофільна інфільтрація полі-
пів при первинному оперативному втручанні, а 
змішана та плазмоцитарно-лімфоцитарна при 
повторних. 

 Факторами ризику рецидивів постопера-
ційних поліпів є хронічна персистенція з реак-
тивацією ЕБВ інфекції в слизовій носа з нарос-
танням рівня загального IgE і послабленням ре-
зервної активності окисно-відновних процесів в 
нейтрофілах, що вимагає передопераційної під-
готовки та післяопераційної профілактики ре-
цидивів поліпів. 

 
© М.Б. Крук, В. Ю. Гаєвський, А. Ю. Гаєвський, 2010  
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ ТА СЕРЕДНЬОГО ВУХА 
ПРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНІЙ ПРИГЛУХУВАТІСТІ 

 

Актуальність. Частота слухових пору-
шень протягом останніх десятиліть стрімко зро-
стає, що пов’язано із посиленим навантаженням, 
що здійснює урбанізоване та індустріалізоване 
довкілля як на слуховий аналізатор зокрема, так 
і на організм в цілому. Так за даними різних ав-
торів, поширеність ураження слуху на даний час 
коливається від 4 до 10% випадків, при чому в 
структурі приглухуватості сенсоневральні по-
рушення досягають 75-95%  

Сенсоневральна приглухуватість (СНП) – 
це збірне поняття, що включає ушкодження 
нейросенсорних структур звукового аналізатора, 
починаючи від волоскових клітин спірального 
органа і закінчуючи його кірковим відділом. 

Ця нозологія є захворюванням поліетіоло-
гічним. Серед причин велику роль відіграють 
інфекційні захворювання, особливо вірусні, су-
динні розлади, які призводять до функціональ-
них чи органічних порушень кровообігу в моз-
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кових судинах, які живлять структури слухового 
аналізатора, токсична дія на внутрішнє вухо лі-
карських речовин, промислової та побутової 
отрути, алкоголю, травматичні пошкодження 
внаслідок черепно-мозкової травми, у разі різ-
ких коливань атмосферного тиску, дії інтенсив-
ного звуку, пошкодження завитка під час опера-
цій на середньому вусі, алергічні та аутоімунні 
захворювання, професійні  чинники, пухлини 
мостомозочкового кута, а також новоутворення 
середнього вуха та мозку, спадкові захворюван-
ня та природжені вади розвитку, вікові зміни, 
під час яких інволюційні зміни в слуховому 
аналізаторі відбуваються за типом висхідної 
атрофії нервово-рецепторного апарату та  
інші. 

Особливої уваги серед етіологічних чин-
ників заслуговує наявність гіпоксичних явищ у 
середньому вусі, що є наслідком порушення ае-
родинаміки у верхніх дихальних шляхах. 

Мета: Оцінити функціональний стан 
приносових пазух, слухової труби та стан кон-
дуктивної системи у пацієнтів із СНП.  

Матеріали та методи: Нами протягом 2 
років було обстежено 399 пацієнтів з СНП, що 
проходили стаціонарне лікування у ЛОР- відді-
ленні ЛОКЛ.  

Діагностчний алгоритм вміщав у себе :  
- збір скарг та анамнез; 
- отомікроскопія - визначення стадії рет-

ракції барабанної перетинки: p. flacida визнача-
лася згідно М.Тоса (1980), p.tensa визначалася 
згідно J.Sade (1979);  

- акуметрія – дослідження шепітною і 
розмовною мовою, камертонні проби (дослід 
Вебера, Бінга та Федерічі);  

- тональна аудіометрія  
- динамічна імпедансна тимпанометрія :  
 А) тимпанометрія – тимпанометричні 

криві класифікувались згідно J.F. Jerger et al.  
 Б) оцінка функції слухової труби – про-

водилась за умови відсутності перфорації бара-
банної перетинки за даними отомікроскопії та 
тимпанометрії. 

Тест являв собою почергову реєстрацію 
трьох тимпанограм: 

1. Після виконання пацієнтом проби Ва-
льсальви 

2. Після виконання проби Тойнбі 
3. Після 2-3 спокійних ковтків 
В нормі при проведенні проби Вальсальви 

пік компліансу зміщується у бік позитивного 
тиску, при проведенні проби Тойнбі – у бік не-

гативного тиску, а після ковтків повертався до 
початкового значення (тимпанограма в спокої).  

Нашарування цих кривих розцінювалось 
як ознака порушення функціонування слухової 
труби. 

- оптична риноскопія, огляд носоглотки та 
носоглоткового вічка слухової труби;  

- КТ носа на приносових пазух; при пока-
зах – пневматизація клітин соскоподібного па-
ростка (СПП). 

Результати. Під час опитування у 89% 
пацієнтів були виявлені скарги з боку при носо-
вих пазух, у 16% з боку середнього вуха; 8% в 
минулому періодично проходили лікування з 
приводу приносових синуситів та 21% – з при-
воду ураження середнього вуха.  

При отомікроскопії виявлена ретракція 
барабанної перетинки p.flacida барабанної пере-
тинки: 1 ст. – 72%; 2 ст. – 26%; 3 ст. – 2%; 4 ст. – 
0%: p. tensa: 1ст. – 61%; 2 ст. – 24%; 3 ст. – 15%; 
4 ст. – 0%. 

Аудіометричне обстеження виявило ком-
біноване ураження слуху у 81% хворих. 

При тимпанометрії тип А виявлений у 8% 
хворих, тип В у 14% хворих, тип С у 78% . 

Порушення функції слухової труби того 
чи іншого ступеня вираженості було виявлено у 
100% пацієнтів. 

При оптичній риноскопії у 22% виявлено 
викривлення та шипи носової переділки, 78% 
запальний та набряковий процес у носових хо-
дах, у 6% гнійні виділення. У 88% виявлено 
зміни глоткового вічка слухової труби катара-
льного та гіперпластичного характеру. 

На комп’ютерних томограмах у 87% паці-
єнтів виявлено різного ступеня застійні явища у 
приносових пазухах. У 38% пацієнтів була на-
явна понижена пневматизація СПП. 

Висновки: 1. У хворих з СНП виявлено 
різного ступеня тубарну дисфункцію, яка су-
проводжувалася ателектатичними, адгезивними 
змінами барабанної перетинки та пониженою 
пневматизацією СПП. 

2. У 78 % пацієнтів з СНП виявляється 
запальний та набряковий процес слизової носа, 
що призводить до порушення дренажної функції 
устя приносових пазух, розвитку їх хронічного 
ураження та порушення функції слухової труби. 

3. Патологія функціонального стану верх-
ніх дихальних шляхів, слухової труби і кондук-
тивної системи середнього вуха може бути од-
ним із патогенетичних елементів у розвитку 
СНП. 
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Г.В. ЛАВРЕНОВА, Л.Р. КУЧЕРОВА, А.Е. ВЕРТОГОЛОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)  

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОЧЕТАННЫХ ТУБООТИТОВ И СИНУСИТОВ 
 

Сочетанная патология заболеваний носа и 
среднего уха довольно частая патология. Пато-
генетически, важное значение в развитии соче-
танной патологии имеет дренажная функция 
слуховой трубы. Именно она определяет со-
стояние ее защитной и вентиляционной функ-
ций. Имеет значение также градиент давления 
между системой слуховой трубы и носоглоткой. 
Дренажная функция является определяющим 
фактором для вентиляции благодаря сущест-
вующему своеобразному клапанному механиз-
му. В слуховой трубе B. Ars (2008) условно вы-
деляет два отдела: верхний участвует в газооб-
мене, нижний обеспечивает клиренс среднего 
уха. Дисфункция слуховой трубы, происходя-
щей на фоне воспаления, сопровождается нару-
шением слизистой оболочки в 92% и 8% прихо-
дится на расстройство нервно-мышечного аппа-
рата слуховой трубы. 

 При синуситах, в результате воспали-
тельных изменений в носоглотке, в области гло-
точного устья слуховой трубы образуется сли-
зистая пробка. Хотя она и является защитным 
фактором, препятствующим инфицированию 
барабанной полости, при длительном существо-
вании она приводит к нарушению вентиляцион-
ной функции слуховой трубы без выраженного 
нарушения дренажной. Это в свою очередь при-
водит к возникновению отрицательного давле-
ния в барабанной полости, появлению и накоп-
лению транссудата. Длительное отрицательное 
давление способствует атрофии слизистой 
lamina propria, это в свою очередь, может при-
водить к снижению чувствительности нейро-
эпителия и нарушению звуковосприятия. Наря-
ду с отеком глоточного устья слуховой трубы 
все это вызывает нарушение дренирования и 
вентиляции барабанной полости, которое со-
храняется даже после разрешения инфекцион-
ного процесса и может являться этиологическим 
фактором развития длительной дисфункции 
слуховой трубы. Кроме того, в развитии заболе-
вания важная роль принадлежит морфологиче-
скому и морфофункциональному состоянию 
мерцательного эпителия. 

 Как было показано в наших предыдущих 
работах при попадании патогена на поверхность 
слизистой оболочки носа и околоносовых пазух 
происходит увеличение содержания иммуног-
лобулинов в секретах за счет усиления локаль-
ной продукции секреторных IgA и М, не вызы-
вая выхода сывороточных иммуноглобулинов. 

При количественной и функциональной недос-
таточности секреторных иммуноглобулинов 
создаются благоприятные условия для размно-
жения микроорганизмов на слизистой оболочке 
и их проникновения в подслизистый слой с раз-
витием более выраженного воспаления и устой-
чивого отека. Образующиеся воспалительные 
медиаторы увеличивают проницаемость сосу-
дов, способствуют нарушению гистогематиче-
ского барьера и, соответственно, выходу сыво-
роточных иммуноглобулинов. Провоспалитель-
ные цитокины поддерживаю проницаемость 
сосудов, усиливают местный кровоток, что в 
свою очередь усиливает отек и является допол-
нительным патогенетическим фактором для 
развития тубоотита. 

Учитывая существующие представления 
о патогенезе синуситов, осложненных тубооти-
тами, с позиции мукозального иммунитета и 
мукоцилиарно-протекторной систем и механиз-
ме действия лекарственных средств, нами раз-
работана схема лечения, в которой препараты 
распределены на следующие классы: 1. Средст-
ва, регулирующие образование и состав носово-
го секрета (мукомодификаторы); 2. Средства, 
обладающие противоотечным и мочегонным 
действием; 3. Средства, санирующие полость 
носа; 4. Средства, повышающие иммунитет сли-
зистых оболочек. 

 Кроме того для лечения дисфункции слу-
ховой трубы использовали физиотерапевтиче-
ские средства, дополняющие медикаментозные. 
Это были различные варианты механотерапии 
(продувание слуховых труб, пневмомассаж ба-
рабанных перепонок, эндоуральное баровоздей-
ствие, массаж глоточных устьев слуховых труб). 
Из физиотерапевтических процедур рекоменду-
ем электро- и фонофорез, лазеротерапию, гало-
камеру, ЛФК (кинезитерапию для улучшения 
функции мышц, открывающих слуховую трубу), 
рациональное (разгрузочное и противоотёчное) 
питание.  

Сбалансированное таким образом фарма-
цевтическое лечение было проведено у 59 боль-
ных, находившихся на амбулаторном и стацио-
нарном лечении в возрасте от 20 до 63 лет. Всем 
больным проводилась пункция или постоянное 
дренирование пораженных пазух с введением 
индуктора интерферона или препарата интер-
лейкина-2 через день троекратно; внутрь боль-
ные принимали препараты, стабилизирующие 
слизистую оболочку и мукомодификаторы, на-
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ряду с гипосенсибилизирующей терапией. Кро-
ме того, все больные принимали настой травы 
пустырника и чай из плодов шиповника в каче-
стве легкого мочегонного средства (по 1 стакану 
2 раза в день). 

В качестве местной терапии использовали 
современные комбинированные деконгестанты, 
противоотечную мазь, содержащую диазолин и 
адреналин и спиртовый экстракт прополиса (1 
чайная ложка 10% экстракта на пол стакана ки-
пяченой воды) в виде фитильков в нос на 15 
мин. 2 раза в день. 

Контрольная группа (12 пациентов) с ост-
рыми гнойными синуситами, осложненными 
тубоотитами, получавших лечение по стандарт-
ной схеме, включавшей антибактериальные 
препараты. 

 Всем больным для оценки кондуктивного 
компонента тугоухости, обусловленного пато-
логией трубы, проводилась тональная аудио-
метрия и тимпанометрия.  

В оценке результатов учитывалась также 
нормализация данных качественного камерто-
нального исследования слуха, а также восста-
новление тонального слуха по всей частотной 
шкале при проведении тональной пороговой 
аудиометрии. Отмечена возможность значи-
тельного запаздывания нормализации тимпано-
метрических показателей по сравнению с выше-
названными.  

В начале заболевания у большинства 
больных регистрировалась тимпанограмма типа 
С, свидетельствующая об отрицательном давле-

нии в барабанной полости, иногда встречались 
уплощенные тимпанограммы типа В. В после-
дующем благодаря мукомодификаторам улуч-
шалась дренажная функция слуховой трубы, 
объективно у больных уменьшалась заложен-
ность уха, нормализовалось носовое дыхание. В 
результате лечения восстанавливалась прохо-
димость слуховой трубы, что подтверждалось 
регистрацией тимпанограмм типа А.  

Как показали наши наблюдения функция 
слуховой трубы и тимпанометрическая картина 
восстанавливаются значительно позднее сана-
ции оклоносовых пазух. У многих больных му-
комодифицирующую терапию приходилось 
продолжать до 3х недель. Это может служить 
основанием рекомендации использования им-
мунных препаратов не только в околоносовых 
пазухах, но и непосредственно на слизистую 
оболочку слуховой трубы (под контролем эндо-
скопа).  

У большинства больных, получавших 
комплексное лечение на вторые-третьи сутки 
отмечался значительный регресс заболевания. 
Исчезал отек слизистой оболочки носа, умень-
шалось количество отделяемого из носа и пазух, 
исчезала аутофония и уменьшалось чувство за-
ложенности в ушах.  

Вывод: Представленные материалы пока-
зали, что предложенная схема лечения, вклю-
чающая мукомодификаторы и иммунные препа-
раты, позволяет эффективно справляться с ост-
рыми гнойными синуситами, осложненными 
тубоотитом без антибактериальных средств. 

 
© Г.В. Лавренова, Л.Р. Кучерова, А.Е. Вертоголов, 2010  
 
 
 
 
 

А.А. ЛАЙКО, О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Ю.В. ГАВРИЛЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ СТАНУ ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ  
У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЗАПАЛЕННЯ СЛУХОВОЇ ТРУБИ 

 

Лікування гострих захворювань верхніх 
дихальних шляхів до цих пір є актуальною 
проблемою сучасної оториноларингології, а 
частота виникнення при них різних патологіч-
них процесів підкреслюють необхідність по-
шуку нових підходів до підвищення ефектив-
ності діагностики та лікування даного захво-
рювання за рахунок використання нових фар-
макологічних засобів з протизапальною та 
імуномоделюючою активністю. Особливого 
значення набуває можливість дослідження 
цих препаратів на механізми мукозального 

імунітету у відповідності з сучасними конце-
пціями з вивченням механізмів місцевого іму-
нітету та їх значення в діагностиці вторинних 
імунодефіцитів. 

У зв'язку з викладеним, значний науковий 
і практичний інтерес представляють досліджен-
ня факторів імунітету в секреті з ділянки глот-
кового отвору слухової труби (СГОСТ) в нормі 
та при запаленні слухової труби, порівняння 
показників локального імунітету в глотковому 
отворі слухової труби з такими в ротоглотково-
му секреті (РГС) .  
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В ЛОР-клініці Національної дитячої спе-
ціалізованої лікарні «Охматдит» за 2008-2009 
роки обстежено 48 дітей віком від 2 до 16 років 
(хлопчиків 28, дівчаток 20) із запаленням слухо-
вої труби, а також 11 практично здорових паціє-
нтів у віці від 5 до 12 років. Було встановлено, 
що концентрація секреторного імуноглобуліну 
класу А в секреті з ділянки глоткового отвору 
слухової труби була нижче, ніж у пацієнтів кон-
трольної групи. Концентрація мономірної фор-
ми імуноглобуліну класу А істотних відміннос-
тей не мала, а рівень IgG був вище у дітей хво-
рих на запаленням слухової труби. У той же час 
у РГС цих хворих імуноглобуліни досліджених 
класів також повторювали вектор змін їх конце-
нтрації в СГОСТ, але були в межах нижніх зна-
чень, характерних для пацієнтів контрольної 
групи. Слід, однак, відзначити, що концентрація 
IgG у РГС дітей із запаленням слухової труби 
була більш високою, ніж у дітей контрольної 
групи.  

Отримані результати як підкріплюють да-
ні літератури про те, що поблизу вогнища запа-
лення і, зокрема в носовій порожнині концент-
рація факторів запалення (Інтерлейкін-1, 8, IgG, 
ФНО-α) може наростати, так і свідчать про те, 
що високий вміст реагінових антитіл у СГОСТ 
практично здорових дітей може визначатися як 
безумовно захисний елемент, що є новим іму-
нодіагностичним тестом і підкріплює раніше 
висловлені припущення про захисну роль реагі-
нових антитіл. Крім того є спостереження про 
те, що при респіраторній вірусній інфекції гу-
моральний імунітет може бути обумовлений IgE 
- антитілами, тобто імунопатологічним алергіч-
ним Тh2 типом. У наших дослідженнях про мо-
жливість такого гуморального імунітету свід-
чить низький вміст γ-інтерферону в СГОСТ в 
порівнянні зі здоровими донорами і високий 
вміст реагінових антитіл, що є виразом реакцій 
ГСТ. Участь механізмів ГСТ у ґенезі запалення 
слухової труби представляється малоймовірним. 
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ 
 

Лікування гострого середнього отиту в 
дитячому віці залежить від фази захворювання, 
загального стану та віку дитини.  

Головним методом терапії є етіотропне та 
патогенетичне.  

Наш досвід лікування свідчить про те, що 
антибактеріальні препарати доцільно признача-
ти всім дітям. Вибір і шлях введення (перораль-
ний чи парентеральний) антибіотиків залежить 
від перебігу та стадії хвороби. Під час легкого і 
середнього перебігу захворювання призначають 
пероральний шлях введення, а при тяжкому пе-
ребігу – парентеральний. Проте, при відсутності 
у ЛОР-стаціонарі пероральних антибіотиків, то 
застосовують парентеральний шлях введення. 

Під нашим спостереженням за останні три 
роки знаходилось 70 хворих на явну форму гос-
трого середнього отиту у віці від 3 місяців до 17 
років. При легкій та середній тяжкості перебігу 
призначали амоксицілін/клавунат за інструкці-
єю, а при тяжкій формі – цефтріаксон внутріш-
ньовенно у зв’язку з ростом резистентності мік-
рофлори до амоксиціліна. 

Цефтріаксон має широкий спектр антимі-
кробної активності до основних грампозитивних 
і грамнегативних збудників гострого середнього 
отиту. 

У комплексному лікуванні явного серед-
нього отиту застосовували протизапальну тера-
пію, за показаннями міринготомію за нашою 
методикою. 

Під час проведення лікування проводи-
лось динамічне клінічне спостереження. При 
зниженій слуховій функції і нормалізації бара-
банної перетинки під наркозом проводили про-
мивання барабанної порожнини цефтріаксоном 
слабкої концентрації з додаванням гідрокорти-
зону і протеолітичних ферментів або без них за 
методом тимпанопункції. У всіх хворих насту-
пило одужання, не було рецидиву захворюван-
ня. 

Таким чином, комплексне лікування явної 
форми гострого середнього отиту з включенням 
цефтріаксону дає право віднести його до анти-
біотику вибору для лікування тяжкої форми пе-
ребігу захворювання. 

 
© А.А.Лайко, В.В.Сегал, В.В.Синяченко, Н.Ю.Павловська, О.Ю.Бредун, Л.А.Шух, Ю.В.Гавриленко, 2010  
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В.И. ЛИНЬКОВ, И.В. ПОШИВАЛОВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ В ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМЫ  
ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

 

Введение. Более 90% случаев травмати-
ческой нейропатии лицевого нерва (ТНЛН) обу-
словлены переломами височной кости (ПВК) и 
ятрогенными повреждениями при отохирурги-
ческих вмешательствах. После паралича Белла 
ПВК является второй причиной поражения ли-
цевого нерва (ЛН) у взрослых (16-17% случаев). 
Сложившееся мнение, что 90% поздних и 75% 
ранних повреждений ЛН успешно лечатся кон-
сервативно, на практике приводит к позднему и 
часто безуспешному оперативному вмешатель-
ству. В отечественной литературе подробно ис-
следована прогностическая ценность классиче-
ских и модифицированных методов электроди-
агностики при различных заболеваниях ЛН. Од-
нако научные работы, посвященные электрофи-
зиологическим критериям оперативного вмеша-
тельства при травмах ЛН единичны. Цель наше-
го исследования – выработка показаний опера-
тивного лечения при травматической нейропа-
тии ЛН на основании данных электронейромио-
графии (ЭНМГ). 

Материалы и методы. На основании 
ЭНМГ данных были сформированы две группы 
больных с односторонним ПВК, осложненным 
ТНЛН: основная – группа оперативного лечения 
(ГОЛ) из 32 пациентов (23 мужчин и 9 женщин 
в возрасте от 17 до 68 лет) и группа сравнения – 
консервативного лечения (ГКЛ) из 27 пациентов 
(15 мужчин и 12 женщин от 16 до 54 лет). Кри-
терием включения в ГОЛ было относительное 
уменьшение площади М-ответа на 90%, осталь-
ные случаи составили ГКЛ. В течение 24 часов 
после включения в ГОЛ производилась опера-
ция в объеме прямой декомпрессии поврежден-

ного сегмента ЛН. Исследования обеих групп 
включали сбор анамнеза, осмотр отоларинголо-
га и невролога, КТ-исследование височных кос-
тей, надпороговую субъективную аудиометрию, 
тест Ширмера и электрогустометрию.  

Результаты. Распределение признаков 
заболевания в обеих группах отражало прогно-
стическую ценность выбранного электрофизио-
логического критерия. Так в ГОЛ наблюдалась 
большая доля тяжелых и ранних поражений ЛН, 
чаще обнаруживались изменения слуха и КТ-
признаки травмы фаллопиевого канала. Несмот-
ря на статистически значимое отличие между 
ГОЛ и ГКЛ по тяжести двигательного дефицита, 
мы получили положительные результаты лече-
ния в обеих группах. Динамика восстановления 
ЛН в ГОЛ была быстрее, хотя отсроченные ре-
зультаты были сопоставимы с полученными в 
ГКЛ. В ГОЛ полученный результат коррелиро-
вал со сроком оперативного вмешательства: чем 
раньше производили декопрессию ЛН, тем 
лучше наблюдался конечный результат. 

Выводы. При ТНЛН, обусловленной 
ПВК, относительное уменьшение площади М-
ответа на 90% может служить неблагоприятным 
прогностическим признаком, который указыва-
ет на необходимость оперативного вмешатель-
ства. Положительные результаты лечения и ди-
намика восстановления ЛН в обеих группах, 
указывают на сопоставимо большую эффектив-
ность оперативного вмешательства в группе 
больных с неблагоприятным прогнозом. В ГОЛ 
ранняя отохирургическая тактика подтвержда-
ется лучшими результатами среди больных, 
оперированных в сроки до 2-х недель. 

 
© В.И. Линьков, И.В. Пошивалов, 2010  
 
 
 
 
 
 

О.І. МАЛЕЖИК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ДАНИМИ АУДІОМЕТРІЇ ТА ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ  
ПРИ ПОЧАТКОВІЙ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ 

 

На жаль, артеріальна гіпертензія (АГ) в 
останні роки констатується у 15-20 % дорослого 
населення планети і характеризується високим 
ризиком тяжких уражень різноманітних органів 

та систем організму, які призводять до пору-
шення працездатності, зниження якості життя 
хворих і високої смертності. В багатьох роботах 
показано, що при гіпертонічній хворобі досить 
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часто зустрічаються сенсоневральні порушення 
слуху. Л.А. Лучихин и В.Б. Панкова (1990) за-
значають, що кохлеовестибулярні розлади роз-
виваються вже на ранніх стадіях гіпертонічної 
хвороби. За даними Купрієнка С.І. (1992) аналіз 
об’ємних параметрів центрального кровообігу 
при обстеженні робітників шумових професій з 
порушенням слуху свідчить про еукінетичний 
тип центральної гемодинаміки у 30%, гіпокіне-
тичний – у 40,3 %, а гіперкінетичний – у 29,6 % 
пацієнтів. 

Мета даної роботи – дослідити взаємо-
зв’язок між показниками електрокардіографії у 
хворих з початковими порушеннями слуху на 
фоні гіпертонічної хвороби (ГХ), а також зі ска-
ргами на головний біль і епізодично підвище-
ним артеріальним тиском (АТ) на основі співс-
тавлення даних електрокардіографії (ЕКГ) та 
слуху на тони в звичайному та розширеному 
діапазонах частот. 

Для досягнення поставленої мети нами 
було обстежено 40 хворих з порушеннями слуху 
на фоні гіпертонічної хвороби та зі скаргами на 
головний біль на фоні епізодичного підвищення 
АТ. Відповідно до поставленої мети пацієнти 
були поділені на 2 групи: 1 група – 20 осіб з по-
чатковими проявами ГХ, 2 група – 20 осіб з го-
ловним болем на фоні епізодично підвищеного 
АТ. 

Аудіометричне обстеження проводилося 
на клінічному аудіометрі АС-40 фірми 
Interacoustics (Данія) в звукоізольованій камері, 
де рівень шуму не перевищує 30 дБ. 

Всім хворим виконувалася електрокардіо-
графія (ЕКГ) в 12 загальноприйнятих відведен-
нях за допомогою 6-канального електрокардіог-
рафа “Heart screen HS80G-L” (Угорщина). 

Проведені дослідження дозволили вста-
новити наступне. Виявлено, що крім місцевих 
скарг частини хворих на суб’єктивний шум у 
вухах та порушення слуху, більшість з хворих 
відчували дискомфорт або болі в області серця, 
приступи серцебиття, іноді «перебої» серцевої 
діяльності, а також головний біль. Середні циф-
ри АТ по групам склали: 163,0±9,мм рт. ст. в 1 
гр. і 139,0±8,5 1 мм рт. ст. – в 2-й.  

Аудіометрично виявлено таке. В усіх хво-
рих в тій чи іншій мірі мало місце початкове 
порушення слухової функції по типу звукосп-
рийняття, про що свідчили позитивні досліди 
Бінга і Федерічі та відсутність кістково-
повітряного інтервалу за даними порогової то-
нальної аудіометрії. У хворих з початковою ар-
теріальною гіпертонією (1група) виявлено більш 
виражене порушення слуху на тони за даними 
аудіометрії як в конвенціональному (0,125 – 8 

кГц) так і, особливо, в розширеному (9 – 16 кГц) 
діапазонах частот, за виключенням слуху на то-
ни в області (0,125-2) кГц, де в обох групах він 
знаходився в межах норми. 

Порівняно з нормою в звичайному діапа-
зоні частот виявлена достовірна різниця в пока-
зниках слуху на тони в області 3 – 8 кГц у до-
сліджуваних осіб 1 та 2 групи. При цьому, слух 
на тони в області зазначених частот був гірший 
у досліджуваних 1 групи порівняно з 2, тобто, у 
пацієнтів з початковою гіпертонією, порівняно з 
пацієнтами, які мають скарги на головний біль 
та епізодичне підвищення АТ. Так, слух на тони 
в області 3 і 4 кГц в 1 та 2 групі, відповідно, 
становив: 25,08±2,24 та 15,28±2, 62 дБ; t= 2,84; 
р<0,05, а також – 30,95±2,89 і 18,14±2,23; t=3,5; 
р<0,01. 

В області 6 і 8 кГц, відповідно в 1 і 2 гру-
пах, слух на тони становив: 34,18±2,72 і 
25,45±2,86 дБ; t=2,21; р<0,05, а також –
42,45±2,65 та 34,48±2,93 дБ; t= 2,64; p<0,01. 

Ще більш виражена різниця виявлена в 
показниках слуху на тони в розширеному діапа-
зоні частот (9-16 кГц), в області на частотах 14 і 
16 кГц. Так, у хворих 1 групи з початковою гі-
пертонічною хворобою слух на тони в області 
14 кГц становив 75,03±4,46дБ, а в 2-й, зі скарга-
ми на головний біль на фоні епізодичного під-
вищення АТ – 61,22±4,9 дБ; t=2,09; p<0,05. В 
області 16кГц аналогічні показники становили – 
75,0±8,94 і 51,22±11,06 дБ; t=3,26; p<0,01. 

Аналізуючи дані ЕКГ до уваги брались 
характер ритму, ЧСС, функція провідності, ви-
сота зубців ЕКГ, а також сегментів і інтервалів 
RR, PQ, QRS, QT які порівнювали з нормальни-
ми величинами. 

Виявлено, що при зростанні порушень 
кровообігу відмічається подовження електрич-
ної систоли шлуночків (інтервал QT), зміни зу-
бця Т, зміщення сегменту ST (підйом чи депре-
сія його), характерні для гіпоксичного ушко-
дження міокарду. Патологічні зміни були най-
більш виражені в І, аVl, V4-V6 відведеннях. 

Отримані ехокардіографічні дані свідчать, 
що у пацієнтів 1 групи ступінь збільшення тов-
щини міокарду вища, ніж в 2 ((0,940±0,07)см та 
(0,81 ±0,04)см, відповідно), причому зі збіль-
шенням маси міокарду відмічається збільшення 
порожнини лівого передсердя ((2,88±0,57) см – 
2 група; (3,08±0,45) см – 1 група) та діаметру 
аорти ((3,55±0,43), (3,46±0,4), відповідно). Отже, 
у обстежуваних 1 групи спостерігаються більш 
значні гіпоксичні зміни міокарду, обумовлені 
порушеннями системного кровообігу, що, в 
свою чергу, погіршує показники мозкового кро-
вообігу і порушує кровопостачання внутрішньо-
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го вуха. Цим, очевидно, і обумовлені більш ви-
ражені порушення слуху по типу звукосприй-
няття у хворих з початковою гіпертонією (1 
група) порівняно з пацієнтами, які мають скарги 
на головний біль та епізодичні підвищення АТ 
(2 група). Отримані дані підтверджують значен-
ня серцево-судинної системи в розвитку СНП, 
на що вказували багато авторів.  

Виявлений нами взаємозв’язок між пору-
шеннями слухової функції, серцевої діяльності 
та артеріального тиску у хворих з початковою 
гіпертонією та зі скаргами на головний біль на 
фоні епізодично підвищеного АТ свідчить про 
значення серцево-судинної системи у розвитку 
СНП, а також доцільність їх врахування при 
лікуванні таких хворих. 

 
© О.І. Малежик, 2010  
 
 
 
 

О.Н. МАРШАЛ, И.В. ДЕМЕНКОВ (ЛУГАНСЬК, УКРАИНА) 

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ХРОНИЧЕСКИМ ОТИТОМ,  
ОСЛОЖНЕННЫМ ХОЛЕСТЕАТОМОЙ 

 

Причины возникновения холестеатом до 
настоящего времени окончательно не ясны. Час-
то они протекают бессимптомно, без перфора-
ции барабанных перепонок и обнаружить их у 
детей бывает очень трудно. В других случаях у 
этих больных в ненатянутой части барабанной 
перепонки, преимущественно в передних отде-
лах, возникают точечные перфорации, которые 
не всегда удается увидеть при отоскопии. То-
чечные перфорации в барабанной перепонке 
временно могут закрываться. 

В диагностике холестеатом уха помогает 
рентгенологическое исследование сосцевидных 
отростков по Шуллеру и Майеру, а также ком-
пьютерная томография. Однако малые размеры 
холестеатом при использовании этих методов 
диагносцируются не всегда. Большие холестеа-
томы разрушают клетки сосцевидного отростка, 
все отделы среднего уха, включая систему слу-
ховых косточек. В редких случаях такие холе-
стеатомы могут вызывать возникновение сви-
щей в нетипичных местах. 

Приводим собственное наблюдение. В 
ЛОР-отделение ДОКБ г. Луганска 10.02.09 г. 
поступил ребенок Алексеенко Алексей 1994 г. 
рождения с диагнозом: Нагноившаяся приаури-
кулярная фистула слева. Из анамнеза установ-
лено, что в течение последних трех лет ребенок 
наблюдается у хирурга по месту жительства по 
поводу рецидивирующего воспаления атеромы 
левой височной области. Во время осмотра ре-
бенка в ЛОР-отделении обнаружен свищевой 
ход выше завитка левой ушной раковины с при-
знаками воспаления. При отоскопии слева обна-
ружено, что слуховой проход широкий, нависа-
ния верхней стенки нет, отделяемого в нем нет. 
Барабанная перепонка серая, втянута, светового 
рефлекса нет, перфорации не обнаружено. Слух 

ШР на левое ухо – 2 м, РР – более 6 м. Правое 
ухо без патологии. Слух ШР – 6 м. Воспали-
тельных явлений со стороны носа и глотки не 
выявлено.  

Учитывая нетипичное расположение 
свища, в ЛОР-отделении предварительный ди-
агноз был снят. Приглашенный на консилиум 
детский хирург выставил диагноз: Нагноившая-
ся атерома в левой височной области, рециди-
вирующее течение. 

11.02.09 г. ребенок был переведен в хи-
рургическое отделение для лечения. В отделе-
нии проводилось консервативное лечение: ан-
тибиотики, кюретаж свищевого хода. Послед-
ний закрылся, но отмечалась гиперемия и отек 
мягких тканей у выходного отверстия. 16.02.09 
г. после консилиума, учета рентгенологических 
и компьютерных данных, ребенок с диагнозом: 
Левосторонний хронический отит, осложнен-
ный холестеатомой, мастоидит вновь перево-
дится в ЛОР-отделение.  

С согласия родителей 20.02.09 г. под ин-
тубационным наркозом произведена операция 
на левом ухе. После снятия стамеской тонкого 
кортикального слоя сосцевидного отростка за 
левой ушной раковиной обнаружена огромная 
холестеатома размером 7х4 см. Она разрушила 
все клетки сосцевидного отростка, слуховые 
косточки, за исключением подножной пластин-
ки стремени, заднюю и верхнюю стенки бара-
банной полости, находилась в тесном контакте с 
твердой мозговой оболочкой левой височной 
доли мозга. Холестеатома полностью удалена. 
Обнаружен свищевой ход, который ревизирован 
и в дальнейшем закрылся самостоятельно. 

По сути дела холестеатомой была выполнена 
общеполостная операция. Хирург произвел пласти-
ку слухового прохода Т-образным лоскутом. Рана 
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зашита. Послеоперационный период протекал без 
осложнений. 19.03.09 г. ребенок в удовлетвори-
тельном состоянии выписан домой. Слух при вы-
писке на левое ухо ШР – 0,1 м, РР – 2 м. 

Интерес случая заключается в ассим-
птомном течении большой холестеатомы, в от-
сутствии перфорации барабанной перепонки, 
появлении свища в нетипичном месте. 

 
© О.Н. Маршал, И.В.Деменков, 2010  
 
 
 
 

Ю.В. МІТІН, Я.Ю. ГОМЗА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ФУНКЦІЯ ЗВУКОСПРИЙНЯТТЯ У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ  
ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ 

 

Метою даного дослідження було визначи-
ти показники звукосприйняття правого і лівого 
вуха у хворих на дисциркуляторну енцефалопа-
тію та порівняно з контрольною групою здоро-
вих осіб. 

Було обстежено 20 хворих з дисциркуля-
торною енцефалопатією другої стадії та 20 здо-
рових осіб. Аудіологічне обстеження виконува-
лось в клініці кафедри оториноларингології На-
ціонального медичного університету ім. О.О. 
Богомольця. Воно включало дослідження тона-
льну порогову аудіометрію в конвенційному 
діапазоні частот, та тональну порогову аудіоме-
трію в розширеному діапазоні частот – високо-
частотну і ультразвукову аудіометрію.  

Серед 20 обстежених хворих на дисцир-
куляторну енцефалопатію скарги на зниження 
слуху пред’являлись у 76,0% випадків. У решти 
24% хворих скарги на зниження слуху були від-
сутні. Зниження слуху на одне вухо відмічали 
24,0% хворих, на обидва вуха – 52,0% хворих. В 
контрольній групі скарг на зниження слуху не 
було. В той же час під час проведення комплек-
сного аудіологічного обстеження з'ясувалось, 
що у 100% з 40 обстежених вух хворих на дис-
циркуляторну енцефалопатію виявлялись пору-
шення кісткової звукопровідності високих час-
тот та відсутність сприйняття ультразвуку. Зі 
зростанням частоти звукової стимуляції в осно-
вній групі обстежуваних переважно спостеріга-
лась також тенденція до зменшення частоти 
хворих, які мали нормальний поріг звукосприй-
няття, та зростання частоти хворих, які мали 
підвищений поріг звукосприйняття або «обрив» 
на аудіограмі. 

Під час порівняння показників кісткової 
звукопровідності високих частот і ультразвуку 
між правим і лівим вухом хворих на дисцирку-
ляторну енцефалопатію виявлено деякі статис-
тично достовірні відмінності. 

На частоті 12,5 кГц виявлено достовірно 
більшу кількість хворих з підвищеним порогом 
сприйняття лівого вуха, та достовірно меншу 
кількість хворих з нормальним порогом сприй-
няття лівого вуха. Нормальний поріг сприйняття 
даної частоти правим вухом виявлений у 48,0% 
хворих, підвищений поріг виявлений у 12%, та 
«обрив» аудіограми – у 40,0%. В той же час но-
рмальний поріг сприйняття даної частоти лівим 
вухом виявлений у 24,0% хворих, підвищений 
поріг виявлений у 32%, та «обрив» – у 44,0%. 

На частоті 14 кГц виявлено достовірно 
меншу кількість хворих з нормальним порогом 
сприйняття лівого вуха. Нормальний поріг 
сприйняття даної частоти правим вухом виявле-
ний у 36,0% хворих, підвищений поріг виявле-
ний у 16%, та «обрив» аудіограми – у 48,0%. А 
нормальний поріг сприйняття даної частоти лі-
вим вухом виявлений у 20,0% хворих, підвище-
ний поріг виявлений у 16%, та «обрив» аудіо-
грами – у 64,0%. 

На частоті 16 кГц виявлено достовірно 
меншу кількість хворих з нормальним порогом 
сприйняття лівого вуха. Нормальний поріг 
сприйняття даної частоти правим вухом виявле-
ний у 32,0% хворих, підвищений поріг виявле-
ний у 8%, та «обрив» аудіограми – у 60,0%. В 
той же час нормальний поріг сприйняття даної 
частоти лівим вухом виявлений у 12,0% хворих, 
підвищений поріг виявлений у 16%, та «обрив» 
аудіограми – у 72,0%. 

Під час обстеження хворих в розширеному 
діапазоні частот, тобто при високочастотній ау-
діометрії, на частоті 12,5 кГц виявлено достовір-
но більшу кількість хворих з підвищеним поро-
гом сприйняття лівого вуха та достовірно меншу 
кількість хворих з нормальним порогом сприй-
няття лівого вуха. На частотах 14 кГц та 16кГц 
виявлено достовірно меншу кількість хворих з 
нормальним порогом сприйняття лівого вуха. 

 
© Ю.В. Мітін, Я.Ю. Гомза, 2010  
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А.А. НЕЕЗЖАЛЫЙ, Д.И. КЛИМЕНКО, А.А. НЕЕЗЖАЛЫЙ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

БИНАУРАЛЬНОЕ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КАК НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
МЕТОД РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

 

Известно, что при хронической сенсонев-
ральной тугоухости (ХСТ) существующие ме-
тоды восстановительного лечения больных мало 
эффективные и поэтому в системе массовой 
реабилитации лиц с данной патологией на пер-
вый план выходят методы слухопротезирования 
и психофизиологической реабилитации. Однако, 
как указывают многие авторы, аппаратная кор-
рекция слуха у 20-25% - ограничена в связи с 
побочными явлениями. Полностью удовлетво-
рены слухопротезированием чуть более 20 % 
больных. Указанные обстоятельства обуславли-
вают дальнейший активный поиск новых и бо-
лее оптимальных технологий слухопротезиро-
вания. 

В Центре реабилитации нарушений слуха 
ЧП «СЛУХ-СЕРВИС» проведено обследование 
56 больных в возрасте 5-68 лет с ХСТ III-IV сте-
пени (В.Г. Базаров, А.И. Розкладка, 1989) с под-
бором и адаптацией к слуховым апаратам (СА). 
Давность заболевания находилась в пределах 5-
35 лет. 26 больных обратились в Центр с целью 
замены устаревших моделей СА, т.к. последние 
не обеспечивали им акустического комфорта 
(желаемой остроты слуха, разборчивости речи, 
возможности локализации звука) или при поль-
зовании СА появлялись отрицательные явления 
(гиперакузия, головокружения, усиление или по-
явление ушного шума, головная боль и др.). У 8 
обратившихся за помощью компьютерная на-
стройки СА бюджетного класса проводилась без 
присутствия пациента, по предъявленной аудио-
грамме с рекомендацией адаптации к СА в тече-
ние 1-3 месяцев и последующей тонкой настрой-
ки. Однако такой подбор оказался не эффектив-
ным, так как у 6 человек возникла необходимость 
личного присутствия и подбора СА более высо-
кого класса. С целью первичного подбора СА 
обратилось 22 человека (6 детей, 16 взрослых), 
которые в течение многих лет страдали ХСТ, 
однако отказывались от слухопротезирования из-
за боязни отрицательного влияния СА на пора-
женный орган слуха. 

Наблюдения показали, что с целью опти-
мального слухопротезирования данного контин-
гента лиц необходимо было провести всем 

больным комплексное сурдологическое обсле-
дование, включающее тональную пороговую, 
надпороговую и речевую аудиометрию, импе-
дансную аудиометрию, определение порогов 
дискомфорта и динамического диапазона слуха, 
а у детей регистрацию слуховых вызванных по-
тенциалов, исследование отоакустической эмис-
сии. Указанный объем обследований позволил 
получить необходимые данные для компьютер-
ного подбора и настройки СА, используя уст-
ройство Hi-Pro и программы NOAH и Genie 
2009. Установлено, что у 18 (32,1%) больных 
высокая эффективность слухопротезирования 
обеспечивалась гибридными и цифровыми слу-
ховыми аппаратами и у 38 (67,9%) – цифровыми 
с системой шумоподавления (так называемым, 
модулем искусственного интеллекта) СА. Ис-
следования показали, что у 48 (85,7%) больных 
оптимальный эффект достигался в результате 
билатерального слухопротезирования, в т.ч. при 
асимметрии слуха до 35 дБ. Бинауральная сис-
тема позволяла достичь у всех пациентов более 
высоких уровней громкости восприятия звука, 
повышения распознавания речи в условиях ок-
ружающего шума, улучшить возможности лока-
лизовать источник звука, а также в 47,9% боль-
ных уменьшить ушной шум.  

Для обеспечения оптимального подбора 
СА с медицинской и психологической точки 
зрения большое внимание уделяли апробации 
больными различных типов СА (Go, Go PRO, 
Safran, Syncro, Sumo, Vigo, Vigo PRO, Epoq 
фирмы Oticon и др.), демонстрационным поль-
зовательским компьютерным программам по 
эффективности СА (Ecaps), консультациям де-
фектолога (сурдопедагога), психолога. Динами-
ческое наблюдение с перенастройкой аппаратов 
и адаптацией через 3-6 месяцев показало, что у 
42 (75%) больных получен социально адекват-
ный слух со СА, у 14 (25%) – улучшение слуха 
со снижением степени тугоухости. 

Таким образом, наблюдения показали вы-
сокую эффективность бинаурального слухопро-
тезирования, что указывает на необходимость 
более широкого применения его в клинической 
практике.  

 
© А.А. Неезжалый, Д.И. Клименко, А.А. Неезжалый, 2010  
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П.В. НЕЧИПОРЕНКО, О.Н. КОВАЛЬ, Е.А. СТУПАК, А.В. КОВАЛЕВА (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЯМ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ  
БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ 

 

Сохранение целостности наружного слу-
хового прохода при закрытой технике тимпано-
пластики затрудняет удаление холестеатомы 
или ретракционного мешка барабанной пере-
понки, расположенных в области тимпанально-
го синуса, гипотимпанума, окон лабиринта, 
супратубарной ямки, лицевого кармана. В таких 
ситуациях применяют заднюю тимпанотомию, 
во время которой производят широкую трепа-
нацию сосцевидного отростка, сохраняют и ис-
тончают заднюю костную стенку наружного 
слухового прохода, открывают антрум и расши-
ряют его книзу и кзади. При этой операции соз-
дается достаточно широкое сообщение между 
антромастоидальной и барабанной полостями за 
счет расширения адитуса книзу, позволяющее 
производить ревизию задних отделов барабан-
ной полости, области стремени, ниши окна 
улитки. Вместе с тем, при локализации холе-
стеатомы или ретракционного кармана в преде-
лах аттика, адитуса и ретротимпанума в физио-
логическом плане не всегда обоснованно удале-
ние патологически не измененных клеток сос-
цевидного отростка. В связи с этим возникает 
необходимость разработки новых методик вы-
полнения задней тимпанотомии. 

Целью нашей работы являлось усовер-
шенствование способа задней тимпанотомии, 
для уменьшения травматизации патологически 
не измененных тканей.  

Материалы и методы. В 1996-2009гг. по 
оригинальной методике (декларационный па-
тент Украины № 60814А от 15.10.2003) нами 
прооперировано 382 пациента с хроническим 
гнойным средним отитом, осложненным холе-
стеатомой. Средний возраст наблюдавшихся 
больных составил 31,4 года. Сроки наблюдения 
до 13 лет. 

 Операцию выполняли следующим обра-
зом. Заушным подходом обнажали заднюю кос-
ную стенку наружного слухового прохода. Кожу 
слухового прохода не рассекали. Антрум и ат-
тик открывали через заднюю костную стенку 
наружного слухового прохода и задний отдел 
латеральной стенки аттика, отступя от края ба-

рабанного кольца 3-4 мм, при этом не нарушая 
целостность воздухоносных ячеек сосцевидного 
отростка. Рамку костного барабанного кольца 
сохраняли. Из аттика, адитуса и антрума удаля-
ли все патологические ткани. Для доступа к 
структурам задней стенки барабанной полости 
через окончато вскрытый антрум и задний отдел 
аттика от ямки наковальни бором диаметром до 
1,5мм производили трепанацию кости парал-
лельно плоскости барабанного кольца между 
каналом лицевого нерва и костным барабанным 
кольцом до необходимого уровня. Таким обра-
зом становились доступными осмотру и санации 
окна лабиринта, латеральный и задний тимпа-
нальные синусы, гипотимпанум. Послеопераци-
онный дефект задней стенки наружного слухо-
вого прохода и заднего отдела латеральной 
стенки аттика устраняли отмоделированной ко-
стной пластинкой. Пластинку со стороны на-
ружного слухового прохода укрывали аутофас-
цией височной мышцы и кожей наружного слу-
хового прохода. На завершающем этапе, при 
необходимости, выполняли тот или иной тип 
тимпанопластики.  

Полученные результаты и их обсуждение. 
Средний порог костной проводимости (КП) до 
операции составил 14,8 дБ, воздушной прово-
димости (ВП) – 46,4 дБ, костно-воздушного ин-
тервала (КВИ) – 31,6 дБ на частотах 0,25; 0,5; 1; 
2 и 4 кГц. После операции средние пороги со-
ставили: КП – 15,7 дБ, ВП – 27,8 дБ и КВИ – 
12,9 дБ. После закрытого варианта тимпанопла-
стики отмечено достоверное понижение порогов 
ВП (р < 0,05) и сокращение величины КВИ (р < 
0,01), что привело к улучшению разборчивости 
речи по воздушному проведению (р<0,01). Час-
тота выявления резидуальной и рецидивной хо-
лестеатом составила 11,6%. 

Выводы. Предложенный способ доступа к 
образованиям заднего отдела аттика, адитуса, 
антрума, задней стенки барабанной полости по-
зволяет максимально сохранить нормальную 
анатомию среднего уха и функцию воздухонос-
ных ячеек сосцевидного отростка, улучшить 
функциональные результаты. 

 
© П.В. Нечипоренко, О.Н. Коваль, Е.А. Ступак, А.В. Ковалева, 2010  
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К.В. ОВСЯНИК, Ю.М. КОЗАК-ВОЛОШАНЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ У  
РОБІТНИКІВ З ПОМІРНО ВИРАЖЕНОЮ І ВИРАЖЕНОЮ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ 

ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ТА У ЗДОРОВИХ ОСІБ  
 

Згідно даних літератури та наших власних 
спостережень, не викликає сумніву той факт, що 
у виникненні та розвитку сенсоневральної при-
глухуватості (СНП), в тому числі і шумового 
походження, одну із основних ролей відіграє 
судинний фактор. 

Мета даної роботи – дослідити якісні та 
кількісні показники РЕГ у хворих з помірно ви-
раженою та вираженою СНП шумового ґенезу 
(відповідно 1 і 2 група), а також у здорових но-
рмальночуючих осіб. Для досягнення цієї мети 
було обстежено аудіометрично і проведена рео-
енцефалографія 40 хворим (1 та 2 група). Конт-
ролем служили 15 здорових нормальночуючих 
осіб, які не мали контакту з шумом чи радіацією 
і не страждали судинними захворюваннями.  

Суб’єктивна аудіометрія у всіх обстеже-
них виконувалась як в конвенціональному 
(0,125-8) кГц, так і в розширеному (9-12) кГц 
діапазонах частот. Дослідження слухової функ-
ції виконували з застосуванням клінічного ауді-
ометра АС-40, фірми „Interacoustics” (Данія) за 
загальноприйнятою методикою. Реоенцефалог-
рафічне обстеження проводили за допомогою 
комп’ютерного реографа фірми "DX – системи" 
(Харків) за загальноприйнятою методикою. 

В усіх обстежених 1 групи в області 0,5; 
1; 2; 3,0; 4,0; 6,0 i 8,0 кГц пороги слуху на тони 
становили відповідно: (11,63±1,20), 
(17,25±1,60), (29,75±1,76), (40,63±2,56), 
(48,63±2,78), (48,63±2,79) та (53,25±2,46) дБ. Ще 
більш виражене порушення слухової функції 
спостерігалось на частотах 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 
14,0 i 16,0 кГц, які становили відповідно 
(54,06±3,06), (62,25±3,42), (59,38±3,15), 
(64,83±2,48), (73,64±2,46) та (69,83±2,07) дБ. В 
області 14 та 16 кГц у цих робітників сприйнят-
тя слуху на тони було відсутнє у 35 % та 40 % 
обстежених відповідно.  

В другій групі пороги слуху були теж під-
вищеними і становили: (12,7±1,8), (17,7±1,9), 
(24,2±2,0), (28,5±2,5), (37,8±3,8), (51,2±2,9), 
(72,3±4,1), (45,38±2,48) та (63,2±3,2) дБ відпові-
дно. Виражене підвищення порогів слуху на 
тони у пацієнтів 2 групи було і в області розши-
реного діапазону частот. У 52,5 % та 68, 5 % 
обстежених пацієнтів 2 групи в області 14 та 16 
кГц спостерігався „обрив” слуху на тони.  

В контрольній групі, як в області конвен-
ціонального, так і розширеного діапазону час-

тот, поріг чутності на тони не перевищував 15 
дБ.  

При візуальному аналізі якісних показни-
ків РЕГ-кривої виявлено також в каротидній 
системі у хворих 1 та 2 груп в 62,9 % та 75,4 % 
випадків відповідно зустрічалося зменшення 
крутості й видовження анакротичної та катакро-
тичної фаз, зміщення дикротичного зубця до 
верхівки хвилі РЕГ-кривої відповідно контроль-
ної групи, що свідчить про підвищення тонусу 
мозкових судин та утруднення венозного відто-
ку у таких робітників. Більш частими та вира-
женими ці ознаки виявлялися в вертебрально-
базилярній системі (в 73,7 % та 87,3 % випадків) 
відповідно в 1 і 2 групах.  

Аналіз кількісних показників РЕГ хворих 
з помірно вираженою (1 група) та вираженою (2 
група) СНП шумового генезу при порівнянні 
між собою показав достовірне змінювання на-
ступних показників в каротидній системі. Пока-
зник β дорівнював в 1 групі (0,68±0,01) с, але в 2 
групі він достовірно збільшився до (0,78±0,02) с 
(t=5,75; Р<0,01), що вказує на утруднення вено-
зного відтоку у таких робітників. Це проявля-
лось також помірним заокругленням вершини 
РЕГ-кривої та в достовірному (Р<0,05) збільше-
ні порівняно з контрольною групою показника 
ДСІ, який зростав з (67,68±1,77) % до 
(78,60±1,64) % (t=4,62; Р<0,01) відповідно в 1 і 2 
групах. У працівників з вираженою СНП відмі-
чалось також зниження кровонаповнення, що 
проявлялось в достовірному зменшенні показ-
ника Рі з (0,96±0,02) до (0,85±0,03) (t=3,38; 
Р<0,05) відповідно. Найбільш значні відхилення 
від норми у осіб з вираженою СНП були вияв-
лені в вертебрально-базилярній системі. Утруд-
нення венозного відтоку відбивалось на РЕГ-
хвилі достовірним збільшенням катакротичної 
фази – β дорівнював в 1 групи (0,75±0,02) с, але 
в 2 групі він зростав до (0,83±0,03) с (t=3,14; 
Р<0,05). У осіб 1 групи спостерігалось зростан-
ня показника ДСІ з (79,64±2,02) % до 
(85,56±1,01) % (t=3,40; Р<0,01) відповідно в 1 і 2 
групі, також достовірно зменшувався показник 
Рі з (0,76±0,02) до (0,63±0,02) (t=4,37; Р<0,05) 
відповідно в 1 і 2 групі, який характеризує кро-
вонаповнення судин головного мозку. 

Таким чином, проведені дослідження сві-
дчать про більш виражені гемодинамічні прояви 
у робітників з більш вираженою СНП. При цьо-
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му найбільш інформативними показниками РЕГ 
були реографічний (Рі) та діастолічний (ДСІ) 
індекси.  

Результати проведених досліджень свід-
чать про доцільність враховування даних реоен-

цефалографії при діагностиці та лікуванні хво-
рих з СНП шумового ґенезу, що буде сприяти 
патогенетично обґрунтованому проведенню лі-
кувально-профілактичних заходів у таких хво-
рих. 

 
© К.В. Овсяник, Ю.М. Козак-Волошаненко, 2010  
 
 
 
 
 
 

В.М. ПИСАНКО, Б.М. МИРОНЮК, Л.В. БОНАЦЬКА, Ю.Г. ЛИТВИН,  
К.А. ХОЦЯНОВСЬКИЙ, А.С. МУДРИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВИКОРИСТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЛУХОВОЇ АДАПТАЦІЇ В ДІАГНОСТИЦІ 
ХРОНІЧНОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ У ДІТЕЙ 

 

Мета даної роботи – підвищення ефекти-
вності діагностики хронічної сенсоневральної 
приглухуватості (ХCНП) у дітей за рахунок оці-
нки особливостей швидкої слухової адаптації.  

Під нашим наглядом знаходилось 75 дітей 
(31 жіночої та 44 чоловічої статі) віком від 2 до 
16 років. 46 пацієнтів з ХСНП склали основну, а 
29 (нормальночуючі) – контрольну групи. В ос-
новній групі у 31 дитини був стабільний (під-
група 1), а у 15 – прогресуючий (підгрупа 2) пе-
ребіг СНП. Ступінь приглухуватості була I (29 
хворих) або II (17 хворих) за класифікацією Б.В. 
Неймана. 

Хворим проводили отоларингологічне 
обстеження, суб’єктивну та об’єктивну аудіо-
метрії. Нами розроблено методику визначення 
слухової адаптації за допомогою системи для 
електрофізіологічних досліджень слухової 
системи GSI Audera (Grason-Stadler, США).У 
якості звукових стимулів використовували 
широкосмугове клацання, що подавалось мо-
наурально за допомогою внутрішньовушних 
телефонів ТІР 50. Полярність імпульсів нега-
тивна, частота слідування 21,1 та 99,9 Гц. Ін-
тенсивність клацання складала 50 або 80 дБ 
щодо нормального порога чутності (dB nHL). 
На екрані дисплею вимірювали значення ла-
тентних періодів піків хвиль КСВП та міжпі-
кові інтервали (21,1 та 99,9 Гц). Швидку слу-
хову адаптацію оцінювали по зміні латентного 
періоду V хвилі КСВП.  

Статистичну обробку результатів прово-
дили за допомогою параметричного критерія 
Стьюдента та непараметричного критерія U Ві-
лкоксона – Манна – Уітні. 

При порівнянні характеру адаптації у но-
рмальночуючих та дітей з СНП нами не отрима-
но достовірних розбіжностей у величині зсуву 
5хвилі КСВП. 

В той же час аналіз отриманих даних по-
казав, що пролонгація латентного періоду 5 
хвилі КСВП з прогресуючим перебігом СНП 
була достовірно більшою ніж y дітей із стабіль-
ним порушенням звукосприйняття. 

Цей результат знайшов підтвердження і 
при порівнянні слухової адаптації у нормально-
чуючих з адаптаційним прцесом у хворих із ста-
більною та прогресуючою сенсоневральною 
приглухуватістю. При цьому слухова адаптація 
достовірно не відрізнялась у обстежуваних із 
нормальним слухом та у пацієнтів із стабільним 
ушкодженням звукосприйняття. Втой же час 
збільшення латентності 5 хвилі КСВП у дітей з 
прогресуючим перебігом СНП було достовірно 
більшим ніж у нормальночуючих. 

Таким чином, отримані дані відкривають 
перспективи використання визначення слухової 
адаптації у хворих з сенсоневральною приглу-
хуватістю для об’єктивізації верифікації пацієн-
тів з прогресуючою формою течії захворювання, 
що важливо при відборі хворих, потребуючих 
консервативного лікування. 

 
© В.М. Писанко, Б.М. Миронюк, Л.В. Бонацька, Ю.Г. Литвин, К.А. Хоцяновський, А.С. Мудрий, 2010  
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ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В НОСОГЛОТКЕ У БОЛЬНЫХ  
С ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ И ЭКССУДАТИВНЫМ  

СРЕДНИМ ОТИТОМ  
 

Цель исследования: разработать тактику 
хирургического вмешательства в носоглотке у 
больных с экссудативным средним отитом 
(ЭСО) в зависимости от вариантов строения 
лимфоидной ткани.  

Материал и методы исследования. За 
период 2005-2009 г.г. в ЛОР-клинике Курского 
государственного медицинского университета 
обследовано и пролечено 118 больных ЭСО в 
возрасте 4 – 18 лет с гипертрофией лимфоидной 
ткани носоглотки и ЭСО.  

Результаты исследования. На основе 
проведенного эндоскопического исследования 
было выделено 6 вариантов строения лимфоид-
ной ткани носоглотки, что позволило опреде-
лить объём хирургического вмешательства, на-
правленного на нормализацию функции глоточ-
ного устья слуховой трубы. 

I вариант: у 47 (36,2%) больных механи-
ческий блок глоточного устья слуховой трубы 
был вызван гипертрофией глоточной миндали-
ны. Хирургическое лечение заключалось в уда-
лении глоточной миндалины. Выбор оптималь-
ного метода удаления глоточной миндалины 
зависел от степени ее предлежания к сошнику. 
При традиционной «слепой» аденотомии гло-
точная миндалина может быть удалена не пол-
ностью в тех случаях, когда ткань миндалины 
проникает в задние отделы полости носа и не 
может быть захвачена аденотомом, поскольку 
режущей части инструмента препятсвует сош-
ник. 

II вариант: у 20 (15,4%) больных обструк-
ция слуховой трубы была вызвана гипертрофи-
ей трубной миндалины. Хирургический этап 
лечения заключался в удалении трубной минда-
лины. Во всех случаях удаление трубной мин-
далины производилось под общим наркозом и 
эндоскопическим контролем с использованием 
микродебридера и щипцов Блексли.  

III вариант: у 7 (5,4%) больных блоку 
слуховой трубы способствовала гипертрофия 
трубной миндалины и лимфоидной ткани труб-

ного валика. Хирургическое лечение заключа-
лось в удалении трубной миндалины и коррек-
ции трубного валика. Коррекция трубного вали-
ка достигалась удалением фолликулов гипер-
трофированной лимфоидной ткани со стороны 
трубной миндалины и со стороны устья слухо-
вой трубы при помощи микродебридера или 
щипцов Блексли. 

IV вариант: у 23 (17,7%) больных окклю-
зия слуховой трубы была связана с гипертрофи-
ей глоточной, трубной миндалин и лимфоидной 
ткани трубного валика. Такой вариант строения 
лимфоидной ткани предполагал два алгоритма 
ее хирургического удаления: а) у больных с ги-
пертрофией глоточной миндалины I степени 
производилось удаление только трубной минда-
лины и коррекция трубного валика, чего было 
достаточно для открытия устья слуховой трубы; 
б) у больных с гипертрофией глоточной минда-
лины II и III степени выполнялось удаление гло-
точной и трубной миндалин, а так же фоллику-
лов лимфоидной ткани трубного валика. 

V вариант: у 19 (14,6%) больных механи-
ческому блоку слуховой трубы способствовала 
диффузная гипертрофия лимфоидной ткани 
трубного валика.  

VI вариант: у 14 (10,7%) больных об-
струкция слуховой трубы была связана с огра-
ниченной гипертрофией лимфоидной ткани 
трубного валика. Пациентам с V и VI варианта-
ми проводилась коррекция трубного валика, 
объем которой будет зависеть от формы гипер-
трофии фолликулов лимфоидной ткани и их 
расположения. 

Вывод. 
Эндоскопическое исследование носоглот-

ки у исследуемых больных позволило выде-
лить шесть основных вариантов гипертрофии 
лимфоидной ткани, ведущих к механической 
блокаде глоточного устья слуховой трубы, и 
определить объём хирургического вмешатель-
ства, направленного на нормализацию функции 
глоточного устья. 

 
© С.З. Пискунов, Ф.Н. Завьялов, А.В. Маликов, 2010  
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ОСОБЕННОСТИ АУТИЗМА И АУТИСТИЧЕСКИХ (ПАРААУТИЧЕСКИХ) 
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ С СЕНСОНЕВРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

Несмотря на многочисленные и много-
летние исследования, проводимые во всем мире, 
проблема медицинской и социальной реабили-
тации детей с сенсоневральными нарушениями 
слуха остается нерешенной. Наиболее сложным 
остается вопрос реабилитации детей при соче-
тании патологии органа слуха и психических 
заболеваний, в частности, аутизмом и аутисти-
чески (парааутические) подобными синдромами 
и расстройствами. Поздняя диагностика и запо-
здалое лечение негативно сказывается на даль-
нейшем нормальном психическом (умственном) 
развитии ребенка, обрекает его на задержку раз-
вития когнитивных и коммуникативных процес-
сов, создает много проблем для семьи и окру-
жающих. 

Под нашим наблюдением находились 85 
детей с сенсоневральными нарушениями слуха в 
сочетании с аутизмом (А) и аутистическими 
(парааутическими) расстройствами (ПАР).  

При обследование 38 детей ведущим про-
явлением аутизма были нарушения социального 
взаимоотношения (поведения), так как дети не 
реагировали на обращенную к ним речь и окру-
жающие звуки, не подчинялись требованиям и 
не подражали окружающим, боялись громких 
звуков (закрывают уши), испытывали диском-
форт, беспокойство, не проявляли интереса к 
коллективным играм. У них была скудная речь 
или они вообще не разговаривали. При первич-
ном осмотре дети с аутизмом выглядели как 
отрешенные. Со слов родителей они не могли 
адаптироваться к слуховым аппаратам. 

У 47 детей диагностированы парааутиче-
ские расстройства, так как вышеуказанные сим-
птомы у них были значительно менее выражен-
ными, у большинства из них, наоборот, несмот-
ря на большие потери слуха, проявлялся интерес 
к окружающему миру, они интересовались иг-
рушками, детскими играми, часто стремились к 
подражанию. При целенаправленных лечебно-
реабилитационных мероприятиях у таких детей 
можно добиться позитивных сдвигов в динами-
ке. Большинство детей этой группы проявляли 
интерес к пользованию наушниками и слуховы-
ми аппаратами. 

При тщательных клинико-
психологических исследованиях у детей с ау-

тизмом и ПАР выявлялись и другие психиче-
ские заболевания: непсихотические психические 
расстройства органического генеза (F 06,3-06,9); 
невротические, связанные со стрессом и сома-
тоформные расстройства (F 40 – 48); поведенче-
ские синдромы, связанные с физиологическими 
нарушениями и физическими факторами (F 50; 
F 51; F 53; F 59); умственная отсталость (F 70- F 
79); нарушение психологического развития (F 
80 – 89); расстройства поведения и эмоций, ко-
торые начинаются в детском и подростковом 
возрасте (F 90 – 90) и др. 

С целью эффективной реабилитации об-
следованных лиц были разработаны «Индиви-
дуальные программы реабилитации», которые 
включали мероприятия по следующим основ-
ным направлениям: медицинское - с использо-
ванием медикаментов и физиотерапевтических 
процедур; психотерапевтическое - с проведени-
ем индивидуальных и коллективных занятий с 
детьми и их ближайшими родственниками; пе-
дагогическое – с выработкой педагогических 
навыков, улучшением речевого произношения, 
соблюдением санитарных норм поведения, обу-
чением детей и родителей поведенческим реак-
циям для оптимизации взаимоотношений «дети-
родители»; воспитательное – для расширения 
социальных возможностей больного ребенка в 
обществе, адаптации и интеграции больных в 
микро и макросфере, выработки социальных 
норм поведения и оформления пособия по дет-
ской инвалидности и др.  

Как показали наши наблюдения, дети с 
аутизмом и аутистическими (парарааутически-
ми) расстройствами, сочетающимися с сенсо-
невральными нарушениями слуха, нуждаются в 
длительном наблюдении и проведении повтор-
ных курсов медицинской и медико-
психологической реабилитации в условиях спе-
циализированных учреждений с участием спе-
циалистов широкого профиля (сурдолога, дет-
ского психиатра, детского невролога, дермато-
лога и др.). Своевременная оптимизация комму-
никативных возможностей ребенка за счет ис-
пользования специальных программ улучшения 
слуховой и речевой функций способствует бо-
лее быстрому улучшению психологического 
состояния ребенка и его адаптации в обществе. 

 
© В.М. Рахманов, Ю.Н. Завалко, Д.И. Клименко, Р.В. Рахманов, 2010  
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ С УШНЫМ ШУМОМ 

 

Шум в ушах и голове является одним из 
ранних симптомов патологии слухового анали-
затора, других органов и системы организма. 
Более, чем в 10% больных эти шумы характери-
зуются как «мучительные, невыносимые». От-
сутствие своевременных эффективных мер по 
оказанию помощи таким больным способствует 
дальнейшему ухудшению психосоматического 
статуса, вплоть до появления грубых психиче-
ских расстройств. Указанные обстоятельства 
обуславливают актуальность изучения пробле-
мы комплексной реабилитации больных, стра-
дающих шумом в ушах и в голове. 

Под нашим наблюдением находились 100 
больных (I группа) с невротическими и сомато-
формными расстройствами (F 40-48) вследствие 
психотравмирующих ситуаций и 91 больной (II 
группа) с сенсоневральными расстройствами 
слуха, которые в той или иной мере жаловались 
на шум в ушах и (или) в голове. У 65 % больных 
из I группы имели место выраженные шумы в 
голове и в ушах, а у 40 % больных из II группы 
– преобладали шумы в ушах. 

У больных I группы шум в ушах носил не 
постоянный характер и усиливался во время эмо-
циональных и физических перенапряжений. У 
представителей II группы ощущение шума в 
ушах носило постоянный характер, а изменение 
интенсивности шума часто провоцировалось со-
судистыми кризами, перенесенными психотрав-
мирующими ситуациями, метеофакторами и др. 

Как в I, так и во II группе больных, почти 
в 50% случаев у пациентов, не отмечавших 
улучшения состояния здоровья после ранее по-
лученного лечения у терапевтов, невропатоло-
гов, отоларингологов по поводу основного забо-
левания, шума в голове и в ушах, формирова-
лись психосоматические расстройства с элемен-
тами тревожно-депрессивного, астено-
депрессивного синдрома. В 14% случаев боль-
ные I группы и 5% случаев II группы – лица, не 
нашедшие сдвигов от традиционной медицины, 
обращались к нетрадиционным «специалистам» 
(экстрасенсам, знахарям, колдунам), или при-
нимали другие виды терапии (гомеопатия, голо-
дание, биологически-активные добавки (БАДы) 
и др. - без существенного эффекта. 

Разработанный нами комплекс реабилита-
ционных мероприятий для больных, страдающих 

шумом в голове и в ушах учитывал необходи-
мость воздействия на вероятные периферические 
и центральные очаги генерации шума, нормали-
зацию взаимоотношения ирритативных и тор-
мозных процессов в центральной нервной систе-
ме (ЦНС), стабилизацию и нормализацию эмо-
ционально-психологического состояния больного 
и его социального статуса. Схема реабилитации 
включала воздействия на биологически активные 
точки с целью рефлекторного воздействия на 
организм больного, невербальные и вербальные 
влияния на пациента и другие психотерапевтиче-
ские мероприятия по оптимизации физиологиче-
ских процессов в ЦНС, физиотерапевтические 
процедуры, местное лечение ушных заболеваний. 
При проведении психотерапевтических процедур 
основные усилия были направлены на формиро-
вание у больного адекватного отношения к сво-
ему состоянию, снятие невротической фиксации 
к имеющемуся шуму, активизацию больных в 
стремлении к самопомощи путем аутогенной 
тренировки (психорегуляции, релаксации) и др. 

В результате проведенных реабилитаци-
онных мероприятий практически исчезли шумы 
в голове и в ушах у 69% больных с невротиче-
скими и соматоформными расстройствами и у 
55% лиц с заболеваниями органа слуха, умень-
шились шумы с изменением их продолжитель-
ности и частотной характеристики, соответст-
венно, у 20% и 31%. Малоэффективным было 
лечение у 11% случаем в I группе наблюдав-
шихся и у 14% во II группе.  

Полученные результаты могут свидетель-
ствовать о том, что у подавляющего большинст-
ва лиц, страдающих шумом в голове и в ушах, 
последнее связано с функциональными рас-
стройствами в ЦНС и психической деятельно-
сти, и носят преходящий характер. Вместе с тем, 
у значительного числа больных, по-видимому, 
шумы обусловлены органической патологией, 
что требует приложения больших усилий для их 
лечения и дальнейшего поиска рациональных 
методов реабилитации. Особое внимание необ-
ходимо обращать на лиц молодого возраста с I-
II степенью потери слуха, которые наиболее 
тягостно реагируют на появление шума в ушах, 
что вызывает дальнейшее ухудшение их сома-
тического, неврологического и психического 
статуса. 
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СЛУХО-РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 
СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ В СОЧЕТАНИИ С СИНДРОМОМ ГИПЕРАКТИВНОСТЬ  

И ПАРААУТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
 

Для благоприятного психического разви-
тия ребенка, от рождения до полного созревания 
когнитивных процессов, необходима его посто-
янная интеграция в социальной микро- и макро-
среде. Информация, которую ребенок получает 
благодаря нормальному функционированию 
органов чувств (слух, зрение, вибрационно-
тактильное ощущение и др.), способствует фор-
мированию его внутреннего мировоззрения и 
связей с внешней средой. Внешняя афферента-
ция существенно влияет на созревание струк-
турной и функциональной организации цен-
тральной нервной системы (ЦНС). В случаях 
ограничения восприятия нарушается биологиче-
ское созревание структур мозга, нарушается его 
интегративная деятельность, ограничивается 
интеллектуальное развитие личности. 

Наши многолетние научные исследования 
и клинические наблюдения свидетельствуют о 
том, что почти в 45% случаев у детей с тяжелы-
ми степенями сенсоневральной тугоухости и 
глухотой выявляется синдром гиперреактивного 
расстройства с дефицитом внимания (ГРДВ) и 
парааутическими расстройствами (ПАР). Как 
правило, таким детям невозможно провести ин-
струментальное обследование в обычных усло-
виях, выполнить терапевтические приемы – ма-
нипуляции и процедуры, аппаратные методы 
лечения. В связи с этим многие годы им не про-
водились реабилитационные мероприятия, а 
значит, усугублялась их дезадаптация и десо-
циализация. 

Проведенный нами анализ 256 случаев 
эффективной психосоциальной реабилитации 
детей в возрасте от 1 года до 8 лет, страдающих 
тяжелыми сенсоневральными нарушениями 
слуха ГРДВ, А и ПАР позволил разработать 
принципиальную схему психофункциональной 
реабилитации, в которой одно из ведущих мест 
занимает слухо-речевой тренинг. 

Опыт показал, что на первом этапе необ-
ходимо научить ребенка слушать информацион-
ные звуки с использованием остаточного слуха, 
так как у него нет достаточного опыта по воспри-
ятию звуков, а имеет место боязнь к неожидан-
ным звукам и сопротивление к их восприятию. 
На индивидуальных и коллективных занятиях мы 
использовали колокольчик, свисток, удар бара-
бана, хлопки в ладони, звучащий будильник и др. 
Для лучшей и более быстрой адаптации к сигна-

лу вначале ребенок видел звучащий предмет, а 
затем источник звука располагали вне поля его 
зрения. Второй этап носит более сложный харак-
тер и включает: занятия по развитию остроты 
слуха в условиях удаления источника звука, ос-
воение с дефектологом произношения букв и 
слогов, обучение ребенка пользованию наушни-
ками с перспективой аудиометрического обсле-
дования. На третьем этапе осуществляется тре-
нинг по восприятию доступных ребенку слов с 
удалением источника звуков и оптимизацией 
остроты слуха, возможен тренинг слуха в усло-
виях дозированного исключения зрительного 
анализатора (В.М. Рахманов, 1985). Четвертый 
этап посвящен совершенствованию восприятия 
ребенком широкого диапазона знакомых и не-
знакомых слов, кратких предложений, повыше-
нию остроты слуха для их восприятия, совер-
шенствованию артикуляции и дикции произно-
шения. При этом занятия проводятся как инди-
видуально, так и коллективно с участием специа-
листов и родителей. Широко используются заня-
тия с дозированным исключением зрительного 
анализатора, что обеспечивает не только обост-
рение слуха, но и нормализацию психического и 
психологического статуса пациента. Пятый, за-
ключительный, этап включает упражнения по 
развитию слуховой и речевой функции, которые 
ребенок выполнял в домашних условиях с роди-
телями по специальной индивидуальной про-
грамме, разработанной в процессе его наблюде-
ния и реабилитации в клинике. 

В зависимости от тяжести патологии, ин-
теллектуального развития ребенка и педагоги-
ческих возможностей родителей дети нужда-
лись в проведении от трех и более курсов пси-
хосоциальной реабилитации в условиях клини-
ки с интервалом между курсами 3-6 месяцев. 
Более благоприятные результаты реабилитации 
наблюдались при сочетании тренинга с воздей-
ствием на биологически активные зоны; выпол-
нением заданий по развитию слуха в условиях 
искусственного суггестивного сна при вербаль-
ных и невербальных воздействиях и др. 

Полученные в 97,5% случаев положитель-
ные результаты реабилитации детей с указанной 
патологией позволяют нам рекомендовать более 
активно внедрять разработанную схему психо-
функциональной реабилитации с широким ис-
пользованием слухо-речевого тренинга. 

 
© В.М. Рахманов, Ю.Н. Завалко, Д.И. Клименко, Р.В. Рахманов, 2010  
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В.М.РАХМАНОВ, Д.И.КЛИМЕНКО, Р.В.РАХМАНОВ (ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА) 

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ  
НЕЙРОСЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ  

С ДЕФИЦИТОМ ВНИМАНИЯ 
 

Гиперреактивное расстройство с дефици-
том внимания (ГРДВ) наблюдается у 4,0-9,5% 
детей и рассматривается как одна из самых рас-
пространенных причин нарушений поведения, 
трудностей обучения детей в дошкольном и 
школьном возрасте, ограничения их коммуни-
кабельности и жизнедеятельности. В связи с 
этими обстоятельствами многие специалисты 
ведут активный поиск рациональных методов 
реабилитации детей с ГРВД для развития слухо-
вой и речевой функций, а также расширения 
адаптационных возможностей ребенка. 

Под нашим наблюдением находилось 96 
больных с ГРДВ в возрасте 2-8 лет, в том числе 
78 мальчик и 18 девочек. Во всех случаях про-
слеживалась связь заболевания с последствиями 
ранних (пре- и перинатальных) локальных по-
вреждений головного мозга.  

При обследовании психиатром и психоло-
гом у всех пациентов выявлена характерная из-
менчивость поведения с импульсивностью и 
недостаточным поведенческим торможением, 
слабость активного внимания, двигательная 
расторможенность, повышенная возбудимость. 
Больные не слушали обращенную к ним речь, не 
реагировали на ее содержание, не выполняли 
инструкций взрослых, отставали в развитии ре-
чи и имели ограниченный речевой словарь. 

Для выявления нарушений слуховой 
функции и степени их тяжести была разработа-
на специальная поэтапная схема сурдологиче-
ского обследования детей, которая включала: 
период адаптации ребенка к условиям исследо-
вания; этап выработки условных рефлексов на 
формализованные звуковые стимулы, звучание 
камертонов, аудиометрические сигналы и рече-
вые обращения. По необходимости, проводи-
лась тональная аудиометрия в условиях гипно-
тического сна. 

Сенсоневральные нарушения слуховой 
функции выявлены у всех детей, в том числе I 
степени – у 10,4% случаев, II степени – у 24,0%, 
III степени – у 43,7%, IV степени – у 21,9%. У 
8,2% детей общение с окружающими ограничи-
валось звуками, у 40,6% наблюдался лепет, у 
25,0% – невнятная речь, у 15,1% – речевой диа-

пазон ограничивался отдельными словами и у 
20,1% словарный запас не превышал 20-25% от 
возрастной нормы. 

Каждому пациенту была разработана 
«Индивидуальная программа реабилитаций», 
базирующаяся на общих положениях психофи-
зиологической медико-социальной реабилита-
ции детей с ограниченными возможностями, 
обоснованных В.М.Рахмановым (1988, 2009). 
Реабилитационные мероприятия включали: воз-
действие на биологически активные зоны; вы-
полнение заданий по развитию слуха в условиях 
бодрствования и искусственного суггестивного 
сна при вербальных и невербальных воздейст-
виях; занятия с дефектологом; тренинг по раз-
витию слуховой функции и коррекции психиче-
ских функций в условиях дозированного ис-
ключения зрительного анализатора; индивиду-
альные и коллективные психотерапевтические 
занятия с детьми и их родителями и др. 

В результате проведенного курса реаби-
литации во всех пациентов отмечено значитель-
ное снижение гиперреактивности, обострение 
внимания, улучшение слуховой функции и рас-
ширение речевых возможностей. Почти в 70% 
случаев расширились коммуникативные воз-
можности детей, и они адаптированы для про-
ведения аудиологических исследований и лече-
ния в обычных условиях. 

Таким образом, полученные результаты 
исследований показали, что у всех детей с ГРДВ 
психические расстройства сочетаются с сенсо-
невральными нарушениями слуха. Установлено, 
что улучшение слуховой функции в результате 
психотерапевтических мероприятий закономерно 
связано со снижением гиперреактивности и де-
фицита внимания, и это может свидетельствовать 
о преобладании функционального компонента 
нарушений слухового анализатора у лиц с ГРДВ. 
Доказано, что раннее проведение психотерапев-
тической реабилитации таких детей в специали-
зированных учреждениях с участием психиатра, 
отоларинголога, дефектолога, психолога и дру-
гих специалистов позволяет значительно опти-
мизировать ее эффективность обеспечить благо-
приятный медико-социальный прогноз. 

 
© В.М. Рахманов, Д.И. Клименко, Р.В. Рахманов, 2010  
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Н.М. РІШКО (УЖГОРОД, УКРАЇНА) 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИ ТИМПАНОПЛАСТИКИ 
 

Питання тимпанопластичного відновлен-
ня хронічного запалення середнього вуха до 
сьогоднішнього дня залишаються актуальними. 
Не завжди отохірург володіє знаннями усіх фак-
торів, які можуть вплинути на функціональні 
результати операції. 

З цією метою ми задалися вивчити ре-
зультати тимпанопластики І типу, яку виконали 
42 хворим віком від 14 до 58 років на протязі 
останніх 5-и років. 25 пацієнтів прооперовані з 
приводу однобічного мезотимпаніту, 17 – двобі-
чного. У 4-х пацієнтів тимпанопластика викона-
на з обох сторін, тому кількість спостережень 
склало 46. 

Давність захворювання коливалася в ме-
жах від 0,5 року до 30-40 років, що свідчило про 
стійку патологію вуха. При поступленні у кліні-
ку ЗОКЛ ім. Новака у всіх хворих гноєтечі із 
вуха не відмічалося. У 37 випадках оторея до 
операції була відсутньою на протязі більше 1-го 
року, у 9 спостереженнях – 3-х місяців. Перфо-
рація барабанної перетинки локалізувалася до-
заду від руків’я молоточка у 9 випадках, у 5 – 
допереду, у 32 – займала майже всю натягнуту 
частину барабанної перетинки. Ступінь прохід-
ності слухової труби вивчалася по методу 
Miller. У 15 спостереженнях зареєстрована І 
ступінь прохідності слухової труби, у 26 – ІІ, у 5 
– ІІІ ступінь.  

Слухову функцію досліджували „живою” 
мовою, виконували аудіометричне дослідження. 
Шепітну мову до операції на віддалі 0,5-1,0 м 
сприймали хворі у 16 випадках, 1,5-2,0 м – у 19 , 
2,5-3 м – у 11. Слух по повітряній провідності на 
протязі всієї тоншкали зафіксований у межах 
30-35 дБ у 25 спостереженнях, 40-50 дБ – у 21. 
Слух по кістковій провідності до 20 дБ конста-
тований у 29 випадках, вище 20 дБ – у 17. Кіст-
ково-повітряний розрив у всіх пацієнтів зали-
шався в межах 30 дБ. 

Обов’язковою умовою до проведення ти-
мпанопластики І типу були: 1 – задовільна фун-
кція слухової труби; 2 – відсутність отореї на 
протязі не менше 3-х місяців до операції; 3 – 
наявність кістково-повітряного розриву в діапа-
зоні мовних частот; 4 – задовільна кохлеарна 
функція; 5 – задовільний стан слизової оболон-

ки медіальної стінки барабаної порожнини; 6 – 
відсутність захворювання шкіри зовнішнього 
слухового ходу; 7 – відсутність захворювання 
носа та приносових пазух, глотки.  

Тимпанопластика усім хворим проводи-
лась методом фіксації трансплантата на руків’ї 
молоточка. При виконанні операції максималь-
но зберігали шкіру зовнішнього слухового ходу 
та залишки барабанної перетинки, впевнювали-
ся у задовільному стані слизової оболонки сті-
нок барабанної порожнини, рухомості лабіринт-
них вікон, після чого укладали клапоть аутофа-
сції скроневого м’язу на відсепаровані залишки 
фіброзного шару барабанної перетинки, підвів-
ши його під руків’я молоточка. Зверху на транс-
плантат укладали відсепарований меатотимпа-
нальний клапоть. У післяопераційному періоді 
відмічалася надійна фіксація трансплантату, 
барабанна перетинка прийняла нормальну лій-
коподібну форму.  

Повне заживлення барабанної перетинки, 
як безпосередньо після операції, так і через 5 
років, відзначили у всіх хворих (14 осіб) з лока-
лізацією перфорації до – і за руків’ям молоточ-
ка. Слухова функція у них покращилася на 20-
25 дБ. Прослідкувавши за морфологічними ре-
зультатами тимпанопластики у хворих із субто-
тальними перфораціями, повне відновлення ба-
рабанної перетинки відмітили у 26 випадках із 
32, покращення слухової функції на 15-20 дБ у 
15 хворих із однобічним мезотимпанітом, на 10-
15 дБ – двобічним (17 спостережень). 

Таким чином у наших пацієнтів отримані 
кращі морфологічні та функціональні (покра-
щення слуху на 20-25 дБ) результати тимпаноп-
ластики І типу при невеликих перфораціях ба-
рабанної перетинки незалежно від одно- чи дво-
бічного мезотимпаніту. Із субтотальними дефе-
ктами позитивні морфологічні результати отри-
мані тільки у 81,3 % спостереженях, функціона-
льні відзначені гіршими у випадках двобічного 
мезотимпаніту (покращення слуху лише на 10-
15 дБ). Отже результати тимпанопластики І ти-
пу є не завжди позитивно очікуваними при ве-
ликих перфораціях барабанної перетинки при 
двобічному запальному процесі середнього ву-
ха. 

 
© Н.М. Рішко, 2010  
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СТАН СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ 
ФУНКЦІЇ ВНАСЛІДОК ПЕРЕНЕСЕНОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ 

  

За останні роки значно зросла кількість 
черепно-мозкових травм (ЧМТ) внаслідок доро-
жньо-транспортних, виробничих аварій, техно-
генних катастроф та ушкоджень іншого ґенезу. 

ЧМТ – це проблема, рішенням якої займа-
ються невропатологи, нейрохірурги, травматологи, 
отоларингологи. Суть цієї проблеми полягає в то-
му, що у більшості хворих після перенесеної ЧМТ 
розвиваються кохлео-вестибулярні порушення. 

 При травмах голови в мозковій тканині, рі-
динах лабіринту може виникати ударна хвиля, яка 
викликає різноманітні тимчасові або тривалі змі-
ни. Ці зміни можуть полягати у тимчасовому спа-
змі кровоносних судин, крововиливах всередину 
лабіринту або навіть у руйнуванні чутливих клітин 
завитки і присінка. 

В зв’язку з цим виникла необхідність про-
водити розширений комплекс дослідження стану 
слухового аналізатора для проведення ранньої діа-
гностики та розробки адекватних схем лікування.  

Нами було обстежено 35 хворих з вестибу-
лярною дисфункцією внаслідок перенесеної ЧМТ. 
Визначення гостроти слуху, ступеня і характеру 
його порушень здійснювали в звукопоглинаючій 
камері за допомогою акуметрії, а також комплексу 
тональних і мовних аудіометричних тестів за тра-
диційною методикою. 

Аналіз отриманих даних у цих хворих здій-
снювався відповідно до розподілу їх на три основ-
ні групи в залежності від тяжкості ЧМТ. До 1-ї 
групи увійшло 14 хворих віком від 20 до 66 років, 
які перенесли закриту ЧМТ – струс головного мо-
зку легкого ступеня тяжкості. 2-у групу склали 8 
пацієнтів віком від 20 до 63 років з закритою ЧМТ, 
середнього ступеня тяжкості, забій головного моз-
ку. В 3-й групі було 13 чоловік віком від 32 до 62 
років після перенесеної тяжкої ЧМТ, ускладненою 
субарахноїдальним крововиливом, післятравмати-
чною дисциркуляторною енцефалопатією з вира-
женим церебростенічним синдромом. 

В результаті обстеження виявлено, що у 7 
пацієнтів 1 групи слух був в межах вікової норми. 
У 3 хворих відмічалося порушення звукосприй-
маючого апарата I ступеня тяжкості, у 1 - II ступе-
ня тяжкості і у одного – V ступінь втрати слуху - 
глухота. У одного пацієнта пониження слуху було 
у вигляді порушення звукопровідного апарата I 
ступені тяжкості, у одного – комбіноване пору-
шення звукопровідного та звукосприймаючого 
апарата II ступеня тяжкості. У всіх хворих (окрім 
одного з V ступенем порушення слуху) досягалась 
100 % РМ, надпорогові тести знаходились в межах 

нормальних величин. Пороги дискомфорту відпо-
відали нормальним значенням. Зареєстровано го-
ризонтально-нисхідний тип аудіометричної кривої. 

У 2 хворих 2 - ї групи слух знаходився в 
межах норми, у 3 – виявлені елементи порушення 
звукосприймаючого апарата в зоні високих частот, 
у 2 – порушення звукосприймаючого апарата III 
ступеня, у 1 – IV і у 1 – V ступеня. У 3 хворих 
сприйняття РМ не порушене. У інших 3 хворих 
цієї групи відмічалося порушення сприйняття РМ 
у вигляді уповільненого нарощування розбірливо-
сті, а у 1 особи РМ не визначалася із-за тяжкості 
втрати слуху. 

При аудіометричному обстеженні хворих 3 
групи слух знаходився в межах норми у 38,8 % 
пацієнтів. У інших 61,2 % хворих виявлено пору-
шення слуху різного ступеня тяжкості, причому, 
елементи порушення звукосприймаючого апарата 
в зоні високих частот виявлені у 15,4 %, I ступінь 
втрати слуху – у 7,8 %, II – у 15,4 %, IV – у 7,8 % 
та V – у 15,4 %. 

У 8 хворих РМ була порушена у вигляді 
уповільненого зростання розбірливості, хоча у 4 з 
них і досягалась 100 % розбірливість (це були хво-
рі з елементами порушення звукосприймаючого 
апарата в зоні високих частот, з I та II ступенем 
втрати слуху). У інших 3 хворих розбірливість 
мови не визначалася із-зі тяжкості втрати слуху. У 
2 хворих надпорогові тести не проводились, вра-
ховуючи тяжкість втрати слуху. 

Таким чином, на основі вищенаведеного 
можна зробити наступні висновки. 

У 40 % обстежених нами хворих з вестибу-
лярною дисфункцією внаслідок перенесеної ЧМТ 
порушень слуху не було виявлено. У інших 60 % - 
відмічалося порушення слуху від порушення еле-
ментів звукосприймаючого апарата до практичної 
глухоти, причому, елементи порушення ЗСА та I 
ступінь порушення слуху виявлена у 14,3 %, II 
ступінь – у 11,4 %, III ступінь – у 5, 7 %, IV сту-
пінь – 5,7 % і V ступінь – у 8,6 % випадках. Соціа-
льно адекватний слух (I-II ступінь втрати слуху) 
було виявлено у 68,6 % хворих, соціально неадек-
ватний (III-V ступінь втрати слуху) – лише у 31,4% 
пацієнтів з перенесеною закритою ЧМТ. 

Ступінь втрати слуху не залежить від тя-
жкості ЧМТ, а залежить від локалізації процеса 
в головному мозку. При ЧМТ переважає ура-
ження слуху за типом звукосприйняття (98 %) і 
тільки в 2 % відмічалося ураження звукопровід-
ного апарата. 

 
© А.І. Розкладка, І.А. Бєлякова, В.І. Луценко, Т.П. Лоза, 2010  
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А.І. РОЗКЛАДКА, Л.М. ВАКУЛЕНКО, І.А. БЄЛЯКОВА (КИЇВ, УКРАЇНА)  

 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ У ХВОРИХ З ВЕСТИБУЛЯРНИМИ 
ПОРУШЕННЯМИ ОТРИМАНИХ ВНАСЛІДОК ПЕРЕНЕСЕНОЇ  

ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ 
 

Дослідження останніх років свідчать про-
те, що вестибулярна дисфункція (ВД) і її наслід-
ки представляють собою не лише медичну, але й 
актуальну психологічну проблему. Останнє під-
тверджується збільшенням кількості хворих, 
молодого і середнього віку, що призводить до 
обмеженої життєдіяльності, соціальної дезадап-
тації, втрати професійної працездатності та ін-
валідності. ЧМТ складає близько 20 % від усіх 
механічних травм, що є причиною неврозу та 
різноманітних психологічних розладів 

Дослідження особливостей психічних 
станів у хворих з ВД, їх актуалізація і трансфо-
рмація до теперішнього часу не вивчалися. Не 
розглянуті питання психологічної допомоги і 
корекції дезадаптивних психічних станів цих 
хворих, що роблять цю проблему актуальною з 
точки зору як медицини так і психології.  

 Метою роботи являється вивчення особ-
ливостей психічних станів у хворих з ВД, отри-
маною внаслідок перенесення ЧМТ.  

Для реалізації поставлених завдань вико-
ристовували теоретичні та емпіричні методи 
клінічної психології, а саме: методика діагнос-
тування психічних станів по Г. Айзенку – оці-
нює психічні стани; методика „САН” (самопо-
чуття, активність, настрій) – дозволяє проаналі-
зувати психічні стани; шкала самооцінки Спіл-
берга-Ханіна – слугує для диференціальної діаг-
ностики тривожності хворого; методика діагно-
стики депресивних станів по Зунге, адаптація 
(Т.І. Балашовою) – диференціює депресивні 
стани та стани близькі до депресії: опитуваль-
ник "ЛОБИ" – дозволяє виявити тип реагування 
хворого на хворобу. 

За допомогою перерахованих методик, ми 
виявляли і диференціювали особливості психіч-
них станів у хворих з ВД, а також надавали 
своєчасну первинну психологічну допомогу 
хворим, які мали порушення психічних станів та 
погодилися на їх корекцію.  

Під нашим спостереженням знаходилось 
35 хворих з вестибулярними порушеннями, 
отриманих внаслідок перенесеної ЧМТ у віці від 
18 до 66 років. Психологічне дослідження пси-
хічних станів поділялося на послідовні етапи 
індивідуальної діагностичної роботи. 

Першим етапом психологічного обстеження 
було психологічне інтерв’ю з хворим, при якому 
відбувалося знайомство, встановлення актуаль-

ного психічного стану відповідно певної семан-
тичної структури та вивчення симптомів і основ-
них скарг хворих. 

За результатами І етапу встановлено, що 
порушення вестибулярної функції супроводжу-
ються астенічними психічними станами, які 
проявляються підвищеною збудливістю, дратів-
ливістю, незадоволенням, відчаєм, високою 
тривогою та низкою самооцінкою. Зустрічають-
ся і інші невротичні розлади у вигляді депреси-
вних і субдепресивних психічних станів з від-
чуттям суму, туги і втрати інтересу до колишніх 
повсякденних турбот. Ця симптоматика відміча-
ється у 71,4 % хворих.  

 На ІІ етапі психологічного обстеження було 
встановлено, що у хворих з вестибулярними пору-
шеннями, отриманих внаслідок перенесеної ЧМТ 
мають місце нервово-психічні розлади, що супро-
воджуються психічною дисгармонією та соціаль-
ною дезадаптацією. Виявлені дезадаптивні психі-
чні стани погіршували вестибулярні порушення, 
впливали на внутрішню картину хвороби та 
сприяли хронізації ВД: 

За результатами експементально-
психологічних досліджень в гострому періоді у 
цих хворих діагностовано психічні стани невро-
тизації та психо-емоційні розлади. Переважали 
психічні стани агресії різного ступеню збудли-
вості, страху і дратівливості, спостерігалася 
швидка психофізична стомлюваність. Іноді спо-
стерігаються різноманітні варіанти неадекватно-
го ставлення пацієнтів до своєї хвороби та до 
проведення терапевтичного процесу. У хворих, 
що мали ЧМТ більш пізнього періоду переважа-
ли психічні стани перебільшення тяжкості хво-
роби, ригідності, фрустрованості та низької са-
мооцінки. 

Отримані дані про особливості психічних 
станів у хворих з вестибулярною дисфункцією, 
можуть бути використані для удосконалення 
лікувально-діагностичного процесу порушень 
вестибулярного аналізатора, встановлення сту-
пеню обмеження життєдіяльності та вияву при-
чин хронізації захворювання. Знання психологі-
чних аспектів хвороби в лікувальному процесі ВД 
виступають як важливий фактор для збереження 
психічного і фізичного здоров’я людини, що харак-
теризуються цілісністю підходу до вивчення етіо-
логії, патогенезу та психології хворого з даною па-
тологією. Такі психологічні знання, дозволяють 
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досягти позитивного клінічного ефекту при 
зниженні медикаментозного навантаження на 
хворого, особливо у відношенні поширених се-

дативних засобів, методами психологічного 
впливу і психологічної корекції дезадаптивних 
психічних станів. 

 
© А.І. Розкладка, Л.М. Вакуленко, І.А. Бєлякова, 2010  
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СТАН СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ 
ФУНКЦІЇ ВНАСЛІДОК ПЕРЕНЕСЕНОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ 

  

Статистичні дані свідчать про те, що з ро-
ку в рік збільшується кількість хворих з перене-
сеною черепно-мозковою травмою (ЧМТ), що 
складає (30-40) % від загального травматизму. 
Внаслідок перенесеної ЧМТ, як правило, вини-
кають відхилення від норми в стані судин голо-
вного мозку, що призводить до функціональних 
порушень вестибулярного апарата.  

Метою роботи було – виявити зміни су-
динної системи, характерні, для хворих з пору-
шенням вестибулярної функції внаслідок пере-
несених ЧМТ. 

Стан мозкового кровообігу досліджували 
методом реоенцефалографії (РЕГ) за допомогою 
вітчизняної приставки 4РГ-2М та 8-канального 
EEG ”Біоскрипт” (Угорщина) за загальноприй-
нятою методикою. Реєстрували РЕГ у двох ста-
ндартних відведеннях: фронто-мастоїдальному 
(Ф-М) та окципіто-мастоїдальному (О-М).  

РЕГ-показники проаналізовані у 35 хво-
рих віком від 18 до 66 років з вестибулярною 
дисфункцією внаслідок перенесеної ЧМТ.  

За станом гемодинамічних розладів всі 
хворі з закритою ЧМТ були розподілені на 3 
групи. Першу групу склали 14 хворих. В анам-
незі у них був струс головного мозку з виявле-
ними незначними гемодинамічними змінами. В 
другу групу увійшло 8 хворих з діагнозом: за-
бій головного мозку з гемодинамічними зміна-
ми середньої тяжкості. В третю групу було 
віднесено 13 хворих з закритою ЧМТ, яка 
ускладнилась тяжкими гемодинамічними змі-
нами.  

При візуальній оцінці на фонових РЕГ-
кривих у пацієнтів 1 групи виявлені зміни в 
двох стандартних відведеннях, які свідчать про 
нестабільність судинного тонусу з переважною 
схильністю до зниження, а також про ознаки 
венозних порушень (венозного відтоку та вено-
зного застою). Пульсове кровонаповнення зни-
жувалось, особливо в вертебро-базилярній сис-
темі. Міжпівкулова асиметрія не виявлялась. 

Відносно мала виразність гемодинамічних від-
хилень та відсутність асиметрії вказує на збере-
ження компенсаторних механізмів у даної групи 
пацієнтів.  

У хворих 2 групи на РЕГ відмічалося під-
вищення судинного тонусу на фоні зниження 
кровонаповнення, а також утруднення венозно-
го відтоку. Поява міжпівкульової асиметрії до-
зволяла латеризувати сторону забою. Понижен-
ня пульсового кровонаповнення було значним, а 
період відновлення більш довготривалим. Гі-
перкомпенсаторне збільшення пульсового кро-
вонаповнення було виразне. 

У пацієнтів 3 групи зареєстровані більш 
значні зміни РЕГ-кривих. У них при візуальній 
оцінці виявлено стабільне зміщення дикротич-
ного зубця вгору до вершини, випуклість катак-
ротичної фази та наявність венозних порушень. 
У хворих цієї груп зміни мозкового кровообігу 
реєструвались у вигляді дистонічних порушень 
за гіпертонічним типом. Виявлено також зни-
ження амплітуди величини пульсового кровото-
чу на РЕГ-кривих. Визначалась асиметрія су-
динних порушень. Ці данні свідчать про низьке 
кровонаповнення, зниження тонусу судин голо-
вного мозку та виражений венозний застій в ве-
ртебро-базилярному басейні. 

При ускладнення ЧМТ гематомою на 
РЕГ-кривій спостерігалась ознаки: виразна аси-
метрія, спазм церебральних судин, спад рівня 
кровонаповнення на стороні гематоми. Візуаль-
но – зменшення амплітуди РЕГхвилі, кута нахи-
лу висхідної частини та згладження допоміжних 
хвиль.  

З вищенаведеного можна зробити наступ-
ні висновки. 

Порівнюючи стан мозкового кровообігу 
та тяжкість ЧМТ серед досліджуваних нами 
хворих було виявлено, що у осіб 1 групи реєст-
рується нестабільний судинний тонус схильний 
до зниження з гемодинамічними початковими 
порушеннями. 
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У пацієнтів 2 групи спостерігалась міжпі-
вкульова асиметрія, яка дозволяла латеризувати 
сторону ураження. Ці зміни призводили до по-
яви гемодинамічних розладів середньої тяжкос-
ті, та до появи центральної вестибулярної дис-
функції середнього ступеня тяжкості. 

В третій групі обстежених на РЕГ кривій 
виявлено ознаки виразної асиметрії, спад рівня 
кровонаповнення на стороні гематоми. При цих 

показниках виявлені тяжкі зміни в стані вести-
булярного апарата. 

За допомогою реоенцефалографіїї нами 
були виявлені певні зміни в церебральній гемо-
динаміці, які поглиблюються із ускладненням 
захворювання. Все це свідчить про те, що судин-
ний фактор відіграє певну роль у розвитку вести-
булярної дисфункції, а також про доцільність 
контролю РЕГ в динаміці лікування хворих. 
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Аналіз даних літератури та власні спосте-
реження засвідчують про те, що до 4 % всіх су-
рдологічних хворих мають порушення вестибу-
лярної функції. Дана патологія є поліетіологіч-
ною. До однією з причин, що викликають вес-
тибулярні порушення, слід віднести черепно-
мозкову травму (ЧМТ). За даними різних авто-
рів, частота порушень слухової та вестибулярної 
функції після травматичних уражень коливаєть-
ся від 16 до 54 %.  

Метою даної роботи було удосконалення 
диференціальної діагностики вестибулярних 
розладів у хворих з ЧМТ.  

Нами було обстежено 35 хворих з вести-
булярною дисфункцією внаслідок перенесеної 
ЧМТ, серед яких було 27 чоловіків та 8 жінок 
віком від 18 до 66 років. Анамнестичні дані по-
казали, що у всіх хворих з ЧМТ були скарги на 
вестибулярні розлади: запаморочення (83,4 % 
хворих), порушення ходи та статичної рівноваги 
(87,7 % пацієнтів), закачування у транспорті 
(39,1 % осіб). 

Методика обстеження вестибулярного 
аналізатора передбачала дослідження функції 
статичної та динамічної рівноваги, реєстрацію 
спонтанного чи позиційного ністагму, прове-
дення обертальної проби (5 обертів за 10 с) та 
запис оптокінетичного ністагму (ОКН). 

Всі хворі були розділені на три групи. В 
першу групу увійшли 14 осіб з легким ступенем 
струсу головного мозку після ЧМТ, в другу – 8 
хворих із забоєм головного мозку – середнім 
ступенем тяжкості, третю групу склали 13 паці-
єнтів з важким ступенем ЧМТ з ускладненням 
(крововилив, посттравматичний менінгіт). 

В першій групі при дослідженні функції 
стато-кінетичної стійкості відмічалося наступне: 
порушення флангової ходи – у 42,9 % хворих, 
„крокуючого” тесту – у 57,1 %, статичної рівно-
ваги (індекс кефалографії I та II ступеня) – у 
78,6 % пацієнтів. Спонтанний та позиційний 
ністагм зареєстровано у 64,3 % хворих. 

В другій групі порушення флангової ходи 
спостерігалось у 62,5 % пацієнтів, „крокуючий” 
тест мав відхилення від норми у 87,5 %. Пору-
шення статичної рівноваги II та III ступеню ви-
значались у всіх хворих. Спонтанний та пози-
ційний ністагм реєструвався у 75 % хворих. 

При дослідженні функції динамічної рів-
новаги у пацієнтів третьої групи відхилення 
флангової ходи від норми виявлено у 84,6 % 
хворих, „крокуючого” тесту – у 92,3 %.  

Порушення статичної рівноваги виявлено 
у 92,3 % хворих (індекс кефалографії ІІ та ІІІ 
ступеню). Спонтанний та позиційний ністагм 
реєструвався у всіх хворих. 

Отримані дані можуть опосередковано 
свідчити про порушення вестибуло-спінальних 
шляхів, а також про зміни в зв’язках вестибуля-
рного аналізатора з мозочком, що допомагає у 
визначенні топіки ураження.  

За результатами експериментальних вес-
тибулярних реакцій у 78,5 % пацієнтів першої 
групи відмічалося порушення стану вестибуля-
рної функції у вигляді гіпо-, гіперрефлексії та 
асиметрії після обертального ністагму, у 7,1 % - 
дисгармонія експериментальних реакцій 
(центральні вестибулярні порушення). У 14,3 % 
обстежених вестибулярна функція була в межах 
вікової норми. 
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У другій групі спостерігалося зниження 
відсотку станів гіпо- та гіперрефлексії ( 62,5 %), 
в той час як кількість реакцій дисоціації збіль-
шилась (37,5 %), що підтверджує наявність 
центральних порушень вестибулярного аналіза-
тора у хворих з середнім ступенем ЧМТ. 

У третій групі хворих з ЧМТ важкого 
ступеню тяжкості дисоціація вестибулярних 
реакцій при обертальній пробі виявлена у 46,2% 
пацієнтів, гіпорефлексія – у 15,4 % хворих, гі-
перрефлексія та асиметрія експериментальних 
реакцій – у 38,5 % хворих. 

При реєстрації оптокінетичного ністагму у 
хворих першої та другої груп із збільшенням 
швидкості оптокінетичної стимуляції показники 
нормо рефлексії вестибулярних реакцій зменшу-
валась, а в третій групі при другій і третій швид-
кості оптокінетичної стимуляції норморефлексія 
взагалі була відсутня Гіпорефлексія практично не 
змінювалась у першій та другій групах. Лише у 
групі хворих з важким ступенем ЧМТ вона зме-

ншувалась із збільшенням швидкості оптостиму-
ляції. Гіперрефлексія вестибулярних реакцій у 
всіх групах хворих зростала із збільшенням 
швидкості оптичної стимуляції, особливо в тре-
тій групі. Слід зазначити, що при цьому спостері-
гались не лише підвищені сенсорна та вегетатив-
ні реакції, а й гіперрефлексія параметрів експе-
риментального ністагму, який характеризувався 
дизритмією по частоті та амплітуді. 

Таким чином, у хворих з ЧМТ ІІ та ІІІ 
ступеню тяжкості переважали синдроми дисоці-
ації та гіперрефлексії вестибулярних реакцій, 
що може свідчити про наявність ураження пе-
риферичного та центральних відділів вестибу-
лярного аналізатора, а також про перевагу про-
цесів декомпенсації при контузіях або струсах. 
Синдроми гіпо-, арефлексії та асиметрії перева-
жно спостерігались при легкому ступені вести-
булярних порушень, що може свідчити про ло-
кальне ураження з розвитком процесів компен-
сації. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОТОСКЛЕРОЗА В ЛОР-КЛИНИКЕ ПРИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ (Р. МОЛДОВА). СРАВНИ-

ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТАПЕДОПЛАСТИКИ ПО ДВУМ МЕТОДАМ HOUSE И SHEA 
 

В ЛОР-клинике при Республиканской 
Клинической Больнице (Республика Молдова) 
был проведен анализ результатов стапедопла-
стики у 74 больных с отосклерозом методом 
House и методом Shea, которые были опериро-
ваны в период 1998-2003 годов. 

Материал и методы. В ЛОР-клинике при 
Республиканской Клинической Больнице (Рес-
публика Молдова) был проведен анализ резуль-
татов хирургического вмешательства у 74 паци-
ентов (возраст 16-60 лет) с диагнозом отоскле-
роз. Данные больные были оперированы в пери-
од 1998-2003 гг.  

В клинике проводилось предоперацион-
ное обследование всех больных, включавшее: 

- речевую аудиометрию; 
- тональную пороговую аудиометрию; 
- тимпанометрию с регистрацией акусти-

ческих рефлексов, с целью выявления фиксации 
слуховых косточек. 

Операции проводились по методу House 
(29 пациентов) и по методу Shea (42 пациента). 

Из всех оперированных больных в трех случаях 
была призведена кавотимпанотомия с прямой 
мобилизацией пластинки стремени (2 случая). В 
одном случае была выявлена облитерирующая 
форма отосклероза. 

Все пациенты были прооперированы под 
местным наркозом с внутривенной премедика-
цией и эндоуральной анестезией с 2% раствором 
лидокаина в количестве 4-6 ml. 

К наружи от барабанной перепонки на рас-
стоянии 4-6 мм в задневерхней части наружного 
слухового прохода был сделан интрамеатальный 
разрез скальпелем Rozen и отсепарировали меа-
тотимпанальный лоскут с поднятием кверху. Ба-
рабанная струна отведенна к откинутой бараба-
ной перепонке, желобоватым долотом удален 
навес задне-верхней костной стенки наружного 
слухового прохода с последующей установкой 
места фиксации отосклеротического очага.  

В случае операциях по методу House про-
изводится дезартикуляцию наковальне-
стременного сустава с последующим удалением 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 308 

ножек стремени, прямой мобилизацией пласти-
нки и установлением полиэтиленового протеза 
между длиной ножки наковальни и пластинки 
стремени.  

При хирургическом вмешательстве мето-
дом Shea производится перфорация стремени, 
перелом и удаление ножек стремени с последу-
ющей стапедэктомией. 

 
Таблица 1 

Возраст прооперированных пациентов 

16 – 20 лет 20 – 50 лет 50 – 60 лет 
4 пациента 50 пациента 20 пациента 

Мужчины – 13 Женщины – 61 

 
Таблица 2 

Жалобы пациентов до и после операции 

Метод House – 29 пациента Метод Shea – 42 пациента Методы 
Жалобы до операции (%) после операции (%) до операции (%) после операции (%)
Кондуктивная тугоухость 100% 4 % (3 пациента) 100% 1,3% (1 пациент) 
Шум в ушах 95% - 95-96% - 
головокружение - - - 4,7% (2 пациентов)
Непереносимость к высо-
кочастотным звукам - - - 17% (7 пациентов) 

 
 
 
Из 26 пациентов прооперированных по 

методу House, 3 пациента были реоперированы 
в промежутке 1-2 лет после первой операции. 
Во время операции в двух случаев была обна-
ружена гранулема в окне преддверия, в третьем 
случае произошло смещение протеза с лентику-
лярного отростка наковальни; в первых 2-х слу-
чаях было произведена стапедэктомия с исполь-
зованием тефлонового протеза, в 3-м случае – 
репозиция полиэтиленового протеза. 

Из 29 пациентов, прооперированных по 
методу House, практически ни у одного из них 
не было выявлено вестибулярных нарушений 
(головокружение, тошнота, рвота).  

Из 42 пациентов, прооперированных по 
методу Sheа, во время операции в двух случаях 
были зарегистрированы вестибулярные наруше-
ния (тошнота, рвота). Также после операции все 
пациенты жаловались на умеренное головокру-
жение в течении 3-4-х дней, а у 7 пациентов бы-
ла выявлена непереносимость к высокочастот-
ным звукам, которая продолжалась более 10 
дней. 

Выводы. 1. В случае пациентов проопе-
рированных по методу House не были зарегист-
рированы до и после операции вестибулярные 
нарушения (головокружение, тошнота, рвота). 
По данному методу были реоперированы 3 па-
циента, в двух случаев была обнаружена грану-
лема в окне преддверия, в одном случае про-
изошло смещение протеза с лентикулярного 
отростка наковальни. 2. Метод House имеет при-
оритет, поскольку во время и после хирургиче-
ского вмешательства отсутствуют вестибуляр-
ные нарушения (головокружение, тошнота, рво-
та), непереносимость к высокочастотным зву-
кам.  3. В случае хирургического вмешательства 
по методу Shea, у всех больных во время и по-
сле операции были зарегистрированы случаи 
умеренного головокружения в течение 3-4 дней, 
в нескольких случаях тошнота и рвота и непе-
реносимость к высокочастотным звукам. 4. По-
сле операции методом Shea слух восстанавлива-
ется на полном промежутке кохлеарного резер-
ва, а также отсутствуют рецидивы реоссифика-
ции стремени. 
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К.Г. СЕЛЕЗНЕВ, П.В. АНДРЕЕВ, С.Н. СЕРДЮК, Г.В. ЧЕРКАС (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЭКССУДАТИВНЫХ ОТИТОВ У ДЕТЕЙ 
 

Основной проблемой в лечении экссуда-
тивного среднего отита у детей является реци-
дивирующий характер заболевания. Многие ис-
следователи (Fujihara K., 1996; Мельников О.Ф. 
и соавт., 2000; Самбур М.Б. и соавт., 2003) пы-
тались объяснить рецидивы проявлением об-
щих, системных изменений в организме: нару-
шениями иммунных процессов, в том числе и в 
слизистой оболочке, результатом аллергии, не-
сбалансированным питанием. Безусловно, все 
эти факторы играют свою определенную роль в 
течении процесса в среднем ухе, однако на наш 
взгляд, проблема рецидивирующего течения 
процесса кроется в недостаточной, неэффектив-
ной санации верхних отделов полостей среднего 
уха – эпитимпанума и ретротимпанальных про-
странств. 

На наш взгляд стандартные методы хи-
рургического лечения-тимпанопункция, тимпа-
нотомия, тимпаношунтирование обеспечивают 
адекватный дренаж при условии густого содер-
жимого только в области мезо- и гипотимпану-
ма. Верхние же отделы барабанной полости с их 
многочисленными карманами, складками оста-
ются изолированными. Транстимпанальное вве-
дение муколитиков помогает частично решить 
эту проблему, однако их действие в эпитимпа-
нальном и ретротимпанальном пространстве 
остается неконтролируемым, т.е. при дрениро-
вании мезо- и гипотимпанума и восстановлении 
функции слуховой трубы мы получаем клини-
ческую картину выздоровления наиболее обо-
зримых участков среднего уха. О состоянии 
эпитимпанальных, а тем более ретротимпаналь-
ных пространств, мы можем судить только опо-
средовано – по последующему клиническому 
развитию процесса и в некоторой мере по дан-
ным импедансометрии (4). 

Целью исследования была оценка эффек-
тивности использования метода трансмастои-
дального шунтирования в лечении экссудатив-
ного среднего отита у детей, а также определе-
ние четких показаний для проведения данного 
метода лечения.  

Материалы и методы. 
По данным лор-клиники ОДКБ и ГБ№16 

г.Донецка за 2001-2009 год по поводу секретор-
ного среднего отита пролечено 956 детей. Так-
тика лечения заключалась в следующем. Всем 
больным первоначально назначалась консерва-
тивная терапия включающая в себя санацию 
воспалительного очага в полости носа, глотки 

или околоносовых пазух. Аудиологическое об-
следование включало проведение импедансо-
метрии и тональной пороговой аудиометрии при 
поступлении, выписке и в отдаленном периоде 
(через 1 и 3 месяца после лечения). В 214 
(22,4%) случаях удалось добиться выздоровле-
ния без использования хирургических методов, 
что было обусловлено острым характером про-
цесса. У 688 (71,9%) удалось добиться выздо-
ровления за счет санации первичного очага и 
однократной тимпанопункции с транстимпа-
нальным введением муколитиков или протеоли-
тических ферментов и последующего консерва-
тивного лечения. 

У 54 (5,7%) пациентов из оставшихся мы 
не добились выздоровления даже после прове-
дения повторных тимпанопункций и последую-
щих курсов консервативной терапии. Сроки за-
болевания по данным анамнеза составляли от 4 
до 9 месяцев. Возраст пациентов составлял от 4 
до 8 лет. После проведенного лечения у 51 па-
циента регистрировалась тимпанограмма типа 
«Ас» со сниженным уровнем комплианса (менее 
0,28 ml), аудиометрически определялся костно-
воздушный разрыв в 10-15 дБ.  

40 пациентам была проведена операция 
трансмастоидального шунтирования по стан-
дартной методике. Сроки нахождения канюли в 
сосцевидном отростке составляли от 8 до 12 
дней. Ежедневно проводилось введение муколи-
тиков (1-2 мл флуимуцила) и антисептиков (1-2 
мл 1% р-ра диоксидина). После проведенного 
лечения больные наблюдались в течение полу-
года, рецидивов заболевания не было. При про-
ведении импедансометрии через 1 месяц после 
удаления канюли из сосцевидного отростка у 
всех пациентов регистрировалась тимпанограм-
ма типа «А» с уровнем комплианса от 0, 37 до 0, 
95 ml. 

Таким образом, данная методика показала 
себя эффективной при лечении детей с экссуда-
тивными средними отитами. Наибольшая эф-
фективность и клиническая оправданность дан-
ного метода наблюдается у детей с упорными 
рецидивами экссудативного процесса в среднем 
ухе, у детей с длительностью заболевания более 
4-5 месяцев, при наличии очень густого вязкого 
экссудата. Четким клиническим критериями для 
проведения трансмастоидального шунтирования 
являются: повторное появление жалоб на сни-
жение слуха после проведенного лечения в со-
четании с костно воздушным разрывом в 10-20 
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дБ и регистрации при акустической импедансо-
метрии тимпанометрической кривой типа «Ас». 

Безусловными преимуществами данной 
методики является контролированное дрениро-
вание ретротимпанальных и эпитимпанальных 
пространств, возможность создания депо лекар-
ственного вещества (муколитика) в сосцевид-

ном отростке, что определяет более длительный 
и выраженный эффект. Также немаловажным 
преимуществом перед методикой тимпаношун-
тирования является то, что оперативное вмеша-
тельство производится вдали от ранимых струк-
тур среднего уха, что исключает их стойкое по-
вреждение. 

 
© К.Г. Селезнев, П.В. Андреев, С.Н. Сердюк, Г.В. Черкас, 2010  
 
 
 
 

О.Е. СКОБСКАЯ, А.А. ДЯДЕЧКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОТОЛИКВОРЕЕЙ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПИРАМИДЫ  

ВИСОЧНОЙ КОСТИ 
 

В структуре черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ) переломы костей основания черепа за-
нимают 20-45 % случаев, из них переломы пи-
рамиды височной кости (ППВК) – 18-22%. При 
ППВК отоликворея встречается в 11-45 % слу-
чаев, риск развития менингита составляет 15-20 
%, а при длительности отоликвореи более 7 су-
ток – до 33-54 %. На сегодняшний день сущест-
вует необходимость в усовершенствовании диа-
гностических построений и лечебной тактики 
для таких пациентов. 

Цель: Повысить эффективность лечения 
пациентов с отоликвореей в остром периоде 
ЧМТ при переломах пирамиды височной кости.  

Материалы и методы исследования.  
Проанализированы результаты обследо-

вания и лечения 226 больных с ППВК в остром 
периоде ЧМТ, включая одну пациентку с ятро-
генным ППВК. Обследование включало: объек-
тивный отоневрологический осмотр при посту-
плении и в динамике, комплекс инструменталь-
ных и нейровизуализирующих методов иссле-
дования. В 144 (63,7 %) случаях диагностирова-
на отоликворея, из них у 5 (3,47 %) пациентов – 
скрытая отоликворея, и у 2-х больных скрытая 
отоликворея сочеталась с наружной. 

Результаты и их обсуждение.  
Больным проводился комплекс консерва-

тивного лечения, направленный на уменьшение 
ликворопродукции, включающий медикамен-
тозную терапию и разгрузочные люмбальные 
пункций с субарахноидальной инсуфляцией 
воздуха. Эффект отмечен в 134 (93,05 %) случа-
ях. В комплекс проводимого лечения обязатель-
ным слагаемым входила местная терапия.  

При отсутствии положительных результа-
тов применяли длительный люмбальный дре-
наж. Из 10 случаев, в которых проводилось дли-
тельное люмбальное дренирование в течение 10 
дней, положительный эффект был достигнут в 8. 
В остальных 2 случаях проведено хирургиче-
ское лечение – пластика ликворной фистулы. 
Оперативное вмешательство в послеоперацион-
ном периоде дополнялось установкой длитель-
ного люмбального дренажа. 

С целью определения локализации лик-
ворной фистулы и показаний к хирургическому 
вмешательству необходимо проведение СКТ-
цистернографии. 

После проведенного лечения рецидивов 
не отмечалось. Эффективность лечения под-
тверждалась отсутствием жалоб, отоневрологи-
ческим осмотром с проведением пробы «Глюко-
тест». Развитие менингита наблюдалось только 
у одного пациента. Во всех наблюдениях нам 
удалось избежать внутричерепных гнойно-
воспалительных осложнений. 

Выводы 
1. Отоликворея диагностирована в 63,7 % 

случаев в остром периоде ЧМТ при ППВК. 
2. Ранняя диагностика отоликвореи в ост-

ром периоде ЧМТ при ППВК обуславливает 
эффективность консервативного лечения в 
93,05% случаев. 

3. Отоликворея, длящаяся более 7 дней, 
требует проведения длительного люмбального 
дренирования. 

4. Оперативное вмешательство показано в 
случае отсутствия эффекта от консервативного 
лечения после проведения СКТ-цистернографии. 

 
© О.Е. Скобская, А.А. Дядечко, 2010  
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О.Е. СКОБСКАЯ, О.Ю. ЧУВАШОВА (КИЕВ, УКРАИНА) 

ЗНАЧИМОСТЬ ОТОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПЕРЕЛОМОВ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ В ОСТРОМ 

ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
 

В структуре черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ) с переломами костей черепа 18-22% слу-
чаев занимают повреждения височной кости.  

Цель 
Оценить значимость отоневрологического 

обследования пациентов с переломом пирамиды 
височной кости в остром периоде ЧМТ в ком-
плексе с нейровизуализирующими методами 
исследования. 

Материалы и методы исследования 
Проведен анализ результатов обследова-

ния 183 больных с клиническим диагнозом пе-
релом пирамиды височной кости (ППВК) в ост-
ром периоде ЧМТ. Учитывали результаты ком-
плексного отоневрологического обследования 
при поступлении и в динамике. 

Тональную пороговую аудиометрию про-
водили на клиническом аудиометре МА-31 
(Германия) в звукоизолированной камере, где 
уровень шума не превышал 30 дБ, с соблюдени-
ем установленных стандартов. 

Компьютерная томография (КТ) выпол-
нялась на рентгеновском компьютерном томо-
графе “Somatom CR” (“Siemens”, Германия) в 
аксиальной плоскости с толщиной среза 8 мм и 
шагом 10мм. 

Спиральная компьютерная томография 
(СКТ) выполнялась на томографе серии “Light 
Speed” (“GE”, США) с толщиной среза 1,25 мм 
и шагом 2,5 мм и последующей реконструкцией 
с толщиной среза 0,625 мм. 

Результаты и их обсуждение 
Среди пациентов превалировали мужчи-

ны молодого, зрелого и среднего возрастов. Со-
отношение мужчин к женщинам составляла 5:1. 

У 163 (89,07%.) пациентов уровень нару-
шения сознания по шкале ком Глазго составил 
13-15 баллов, у 16 (8,74%.) – 9-12 баллов, у 4 
(2,19%.) – 8-3 баллов.  

Спонтанный горизонтальный нистагм от-
мечался в 79% случаев. При отоскопии у 134 
(73,2%) пациентов были выявлены повреждения 
барабанной перепонки по типу перфорации или 
разрыва костно-хрящевого кольца, которые у 81 

(44,3%) пациентов сопровождались ликвореей. 
У 49 (26,7%) больных отмечен гемотимпанум. 
Симптом Биттля выявлен у 33 (18%) пациентов. 

При проведении пороговой тональной ау-
диометрии у всех пациентов выявлено наруше-
ние слуха различной степени тугоухости на сто-
роне поражения. Из них у 11 (6,01%) пациентов 
выявлена практически односторонняя глухота, у 
99 (54,09%) – тугоухость смешанного характера, 
у остальных 73 (39,89%) – кондуктивная туго-
ухость.  

Дисфункция лицевого нерва на стороне 
поражения выявлена у 29 (15,85%) больных. 
Больные согласно шкале House-Brackmann рас-
пределились следующим образом: III степень у 
18 пациентов, IV – у 9-ти, V – у 2-х.  

ППВК диагностирован при проведении 
обзорной краниографии у 40 (21,86%) больных, 
КТ – у 17 (9,29%) и пневмоцефалия у 19 
(10,38%), прицельной краниографии – у 45.  

В 62 наблюдениях данные отоневрологи-
ческого обследования позволили клинически 
диагностировать ППВК, когда по результатам 
радиографических методов исследования пере-
лом выявлен не был. Из них в 7 случаях выпол-
нена СКТ с 3D и MPR реконструкциями костей 
основания черепа, верифицирован ППВК, рас-
пространяющийся на кости основания средней 
черепной ямки.  

 
Выводы 
1. Данные отоневрологического обследо-

вания в комплексе многочисленных методов 
диагностики ППВК приобретают неуклонно 
возрастающее значение.  

2. В настоящее время стандартом должен 
становится интегральный подход к выявлению 
переломов ПВК в остром периоде ЧМТ.  

3. Наиболее информативным методом ве-
рификации ППВК является спиральная компью-
терная томография с последующими 3 D и MPR 
реконструкциями, так же прицельное исследо-
вание пирамиды височной кости в режиме вы-
сокой разрешающей способности.  

 
© О.Е. Скобская, О.Ю. Чувашова, 2010  
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А.О. СКОРОХОДА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РОЛЬ СКТ СКРОНЕВИХ КІСТОК ТА МРТ У ВІДБОРІ ПАЦІЄНТІВ  
З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ГЛУХОТОЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ  

КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ 
 

Проблема сенсоневральної глухоти в наш 
час залишається актуальною у лікувально-
соціальному аспекті, особливо, у дітей. Розріз-
няють вроджену та набуту сенсоневральну глу-
хоту. В останні роки широкого вжитку набула 
кохлеарна імплантація як єдиний метод реабілі-
тації хворих з тотальною глухотою (Г.А. Таварт-
киладзе, 2004). Причинами вродженої сенсонев-
ральної глухоти є негенетичні (вірусні, метаболі-
чні та травматичні) та генетичні. За даними літе-
ратури, 80% генетичних причин мають в основі 
пошкодження перетинчастого лабіринту, що не-
можливо діагностувати сучасними методами. В 
20% випадків має місце аномалія кісткового та 
перетинчастого лабіринту, діагностика яких мо-
жлива завдяки високому розрізненню та програ-
мному забезпеченню сучасних комп’ютерних та 
магнітно-резонансних томографів. Причини на-
бутої сенсоневральної глухоти різноманітні. 
Найбільше значення мають посттравматична та 
постзапальна облітерація та осифікація лабіринту 
із заміщенням перилімфатичного простору кіст-
ковими елементами, які стають видимими на КТ 

через 3-4 міс. Оскільки слуховий центр знахо-
диться у верхній скроневій звивині, наявність 
інтракраніальної патології може зумовлювати 
глухоту центрального ґенезу. З огляду на це, для 
відбору пацієнтів на кохлеарну імплантацію про-
водиться СКТ скроневих кісток для візуалізації 
стану лабіринту та МРТ для вивчення стану моз-
кових структур, черепно-мозкових нервів у внут-
рішньому слуховому ході.  

 З 2005 року в ДУ «НПЦ променевої діаг-
ностики АМН України» методами КТ та МРТ 
обстежено 128 пацієнтів віком 2-34 роки з вро-
дженою або набутою сенсоневральною глухо-
тою. СКТ скроневих кісток виконувалося на 
апаратах Somatom Plus 4 (Siemens) та LightSpeed 
VCT (GE); товщина томографічного зрізу скла-
дала відповідно 1 мм та 0,625мм. МРТ проводи-
лося на апараті Magnetom Vision Plus (Siemens) з 
індукцією магнітного поля 1,5Т в стандартних 
послідовностях та із застосуванням градієнтних 
РЧІ (CISS3D).  

В результаті проведених досліджень ви-
явлено наступне: 

  

Знахідки при СКТ та МРТ Кількість 
пацієнтів 

аплазія лабіринта (Michel) 1 
гіпоплазія завитки 2 
загальна порожнина завитки та присінка 1 
аномалія Мондіні 6 
стеноз внутрішнього слухового ходу з аплазією слухового нерву 3 
розширення водопроводу присінка 5 

Аномалії  
внутрішнього  
вуха 

розширення внутрішніх слухових проходів, водопроводів присінка, фістула 
лабіринту 3 

Осифікація завитки після менінгоенцефаліту 10 
Кохлеарний отосклероз 8 
Переломи скроневої кістки, що проходять через вушну капсулу та лабіринт 6 
Лейкоенцефалопатія як наслідок гіпоксично-ішемічного або інфекційного ураження мозку з 
формуванням енцефаломаляції в скроневих долях 5 

Аномалії розвитку головного мозку у вигляді порушення формування борозен та звивин (лі-
сенцефалія, шизенцефалія) 4 

Фокальна гетеротопія кори скроневої ділянки 2 
Незмінені мозкові структури, лабіринт, ЧМН у внутрішньому слуховому ході 72 

 
Таким чином, СКТ скроневих кісток та 

МРТ із спеціальними методиками є необхідни-
ми методами візуальної діагностики стану лабі-
ринту, мозкових структур, черепно-мозкових 
нервів у внутрішньому слуховому ході у пацієн-

тів з сенсоневральною глухотою. Ці методи є 
взаємодоповнюючими при відборі пацієнтів, 
визначаючи покази та протипоказання для про-
ведення кохлеарної імплантації. 

 
© А.О. Скорохода, 2010  
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О.Н. СОЛОМЕНЦЕВА (ЛУГАНСК, УКРАИНА) 

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛЕПКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
УШНОГО ВКЛАДЫША У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Реабилитация детей с нарушением слуха 
и речи предполагает раннюю диагностику, каче-
ственное слухопротезирование, постоянное сур-
дологопедическое и психологическое сопрово-
ждение ребенка. 

 Благодаря санитарно-просветительной и 
организационно-методической работе специа-
листов, участвующих в реабилитационном про-
цессе (педиатр, ЛОР-врач, врач невролог, врач 
психиатр, логопед, психолог), количество выяв-
ленных новорожденных детей и детей раннего 
детского возраста с нарушением слуха с каждым 
годом увеличивается. Раннее слухопротезиро-
вание и педагогическая работа позволяет детям 
интегрироваться в общество слышащих людей и 
адаптироваться в социуме. 

Слухопротезирование предполагает под-
бор и настройку слухового аппарата с примене-
нием индивидуального ушного вкладыша, кото-
рый в значительной степени определяет успех 
самого слухопротезирования. Индивидуальный 
ушной вкладыш изготавливается по слепку уха 
ребенка и выполняет следующие функции: 

1) передает звуки от слухового аппарата к 
барабанной перепонки с обеспечением опти-
мального звучания; 

2) плотное прилегание вкладыша к стен-
кам наружного слухового прохода предотвра-
щает эффект обратной связи; 

3) устраняет раздражение кожи наружно-
го слухового прохода; 

4) фиксирует слуховой аппарат за ухом 
пациента, что является актуальным в детском 
слухопротезировании. 

 Изготовление слепков индивидуального 
ушного вкладыша у детей в возрасте от 3-6 мес. 
до 1,5-2 лет сопряжено с определенными труд-
ностями, обусловленными их физиологически-
ми и психологическими особенностями. Дети, 
как правило, ведут себя беспокойно, особенно 
при попытке проведения каких-либо процедур. 
Это значительно затрудняет проведение мани-
пуляций в наружном слуховом проходе и влияет 
на качество самого слепка. 

 В нашем Центре реабилитации эта про-
блема решается следующим образом. Детям 
данной возрастной категории слепки индивиду-
ального ушного вкладыша делаются во время 
сна, что обеспечивает качественную установку 
ограничителя, введение слепочной массы в на-
ружный слуховой проход и ее застывание в спо-
койном состоянии ребенка. 

 Данный метод изготовления слепка ин-
дивидуального вкладыша также может приме-
няться у детей с пограничными психическими 
заболеваниями. Он не оставляет у ребенка не-
приятных воспоминаний, что положительным 
образом влияет на последующие манипуляции 
по изготовлению слепков на протяжении всего 
диспансерного наблюдения неслышащего ре-
бенка. 

 
© О.Н. Соломенцева, 2010  
 
 
 
 
 

І.А. СРЕБНЯК, О.Й. КИЗИМ, Ю.О. СУШКО, О.М. БОРИСЕНКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВПЛИВ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ІНГІБІТОРА ПРОТЕЇНАЗ  
НА ЕНЗИМАТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ХОЛЕСТЕАТОМИ СЕРЕДНЬОГО ВУХА  

 

При аналізі результатів існуючих варіан-
тів сануючих операцій з тимпанопластикою, за 
даними відомих авторів, було встановлено, що 
відсоток розвитку рецидивної та резидуальної 
холестеатоми значно вищий при використанні 
закритих варіантів операції та відкритих варіан-
тів сануючих операцій з подальшою облітераці-
єю трепанаційної порожнини і становить (13-47) 

% та біля 20 % відповідно (Charachon R. et al., 
1999; Sterkers O., 2004; Tos, 2008; Hosoi, 2008; 
Борисенко О.М., 2001). При використанні від-
критого варіанту тимпанопластики відсоток ви-
никнення вторинної рецидивної або резидуаль-
ної холестеатоми за даними провідних отохірур-
гів світу майже втричі менше і становить (8- 
10) %, що перш за все пов’язано з кращим до-
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ступом до ретротимпанального простору, однак 
функціональні результати таких операцій гірші 
(Charachon R. et al., 1999; Sterkers O., 2004). Ві-
домо, що в межах скроневої кістки є тяжкодо-
сяжні «темні» місця, огляд яких під час опера-
цій значно утруднено внаслідок відсутності 
прямого візуального контролю, а деякі хірурги 
вважають, що при виконанні сануючого етапу 
операції можна видаляти не всю холестеатому 
та залишати холестеатомний епідерміс в тимпа-
нальному синусі, над фістулою латерального 
(верхнього та заднього) напівколових каналів, 
на оголеній мозковій оболонці, лицевому нерві 
та стінці цибулини яремної вени в разі наявності 
тонкого матриксу (Яшан О.І., 2004). Як відомо, 
холестеатомний матрикс з підлеглим перимат-
риксом характеризуються ензиматичною актив-
ністю з наступним деструктивним впливом на 
підлеглу кісткову тканину та при морфологіч-
ному і електронно-мікроскопічному досліджен-
нях має ознаки активного ангіогенезу. Ензима-
тична активність матриксу та ангіогенез різних 
форм холестеатоми - інвазивної та інкапсульо-
ваної - відрізняються, більш виражена фермен-
тативна активність та активний ангіогенез, що 
вважаються одними з ознак агресивності холес-
театомного процесу, спостерігаються при інва-
зивній холестеатомі (І.А. Сребняк, 2002).  

 У попередніх дослідженнях встановлено 
в умовах іn vitro гальмівний вплив поліфункціо-
нальних інгібіторів апротиніну та інтерферону 
на активність калікреїну холестеатоми і пери-
фокальних тканин з середнього вуха, а також на 
активність калікреїну та елазтази ексудату (І.А. 
Сребняк О.Й. Кизим, 2007).  

 Враховуючи цей факт, було прийняте рі-
шення про включення цих інгібіторів у схеми 
комплексного лікування хворих на ХГСО з хо-
лестеатомою, щоб запобігти виникненню реци-
диву, мінімізувати розвиток ускладнень та збе-
регти або поліпшити клінічний і функціональ-
ний результат оперативних втручань. 

Розроблено схеми комплексного лікуван-
ня хворих з холестеатомою середнього вуха. 
Схема 1 включала в себе інтраопераційне вве-
дення (при закритих та відкритих варіантах ти-
мпанопластики, модифікованій радикальній ма-

стоїдектомії) місцево в операційну порожнину 
розчину апротиніна в дозі 2 мл (20 000 АТрО). 
Схема 2 включала в себе інтраопераційне вве-
дення розчину апротиніну, а у післяопераційно-
му періоді в операційну порожнину через дре-
нажні трубки протягом 7-10 діб вводили розчин 
апротиніну в дозі 1 мл (10 000 АТрО). Схема 3 
застосовувалася у хворих із агресивною інвази-
вною холестеатомою та включала в себе схему 2 
з подальшим протягом 7-10 діб внутрі-
шньом’язовим введенням 300 000 ОД розчину 
інтерферону або лаферону. 

За розробленими схемами проліковано та 
обстежено у віддаленому періоді 60 хворих на 
ХГСО з холестеатомою. За схемою 1 проліковано 
19 пацієнтів, за схемою 2 – 27 пацієнтів та за 
схемою 3 проліковано 14 пацієнтів. Контрольну 
групу склали 30 пацієнтів на хронічний гнійний 
середній отит з холестеатомою, вибір способу 
оперативних втручань в котрих базувався на ос-
новних принципах мікрохірургії вуха (20 хворим 
проведено закритий варіант тимпанопластики та 
10 – відкритий варіант тимпанопластики). 

 Результати дослідження в найближчому 
післяопераційному періоді після проведення 
лікування показали ефективність апротиніну в 
комплексній терапії хворих на ХГСО з холесте-
атомою, що супроводжується стійкими позити-
вними морфологічними результати з приско-
ренням термінів загоєння порожнини, значним 
зменшенням відсотку розвитку рецидиву холес-
театоми в терміни 6-12 та у віддаленому періоді 
через 18-24 місяці після застосування схем ліку-
вання (13,3 % та 5 % відповідно), прискореними 
термінами проведення реконструктивних етапів 
операцій, а у разі виникнення рецидивів ознаки 
активності та агресивності холестеатомного 
процесу значно знижені, також знижується ак-
тивність калікреїну і еластази в ексудаті серед-
нього вуха, в окремих випадках до повної інак-
тивації ензиматичної активності, зміною клі-
тинного складу підлеглої кістки із зменшенням 
остеокластно-остеобластної дисоціації та збіль-
шенням кількості фібробластів. Після застосу-
вання розроблених схем не визначено негатив-
ного впливу на функцію завитки та вестибуляр-
ної функції. 

 
© І.А. Сребняк, О.Й. Кизим, Ю.О. Сушко, О.М. Борисенко, 2010  
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Ю.А. СУШКО, О.Н. БОРИСЕНКО, И.А. СРЕБНЯК, Е.Е. ПРОКОПЕНКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ 102 КОХЛЕАРНЫХ ИМПЛАНТАЦИЙ ПО ДАННЫМ  
ОТДЕЛА МИКРОХИРУРГИИ УХА И ОТОНЕЙРОХИРУРГИИ ГУ «ИНСТИТУТ 
ОТОЛАРИНГОЛОГИИ ИМ. ПРОФ. А.И. КОЛОМИЙЧЕНКО АМН УКРАИНЫ» 

 

Единственным радикальным методом 
слуховой реабилитации пациентов с сенсонев-
ральной глухотой является кохлеарная имплан-
тация. Положительные и ожидаемые результаты 
кохлеарной имплантации определяются сле-
дующими факторами: правильным отбором 
кандидатов, оптимальными сроками проведения 
операции, современной технической базой, 
профессионализмом и продолжительностью 
самого хирургического вмешательства, высокой 
квалификацией членов команды, участвующей в 
обеспечении проведения как операции так и по-
слеоперационного периода – врачей–
отохирургов, инженеров-акустиков, тестирую-
щих имплантированное устройство и настраи-
вающих речевой процессор в процессе занятий, 
сурдопедагогов, обеспечивающих специализи-
рованную методологически отработанную по-
слеоперационную реабилитацию пациентов, 
перенесших кохлеарную имплантацию. 

В отделении микрохирургии уха и ото-
нейрохирургии произведено 102 операции кох-
леарной имплантации в возрасте пациентов от 
12 месяцев до 64 лет (в возрасте 1 год - 2 паци-
ента, в 2 года – 12, в 3 года – 15, в 4 года – 13, в 
5 лет – 13, 6-7 лет – 18, 8-20 лет – 12, в возрасте 
старше 20 лет – 15 пациентов). Причинами воз-
никновения сенсоневральной глухоты в 4 случа-
ях была черепно-мозговая травма, в 3 случаях 
менингоэнцефалит, поствакцинальная реакция – 
у 9 пациентов, прием ототоксических антибио-
тиков – в 15 случаях, внутриутробная цитомега-
ловирусная инфекция – у 7 пациентов, патоло-
гия беременности и родов – в 16 случаях, ауто-
иммунный процесс – в 1 случае, синдром Ушера 
– в 2 случаях, врожденная аномалия развития 
внутреннего уха – у 11 пациентов, врожденная 
сенсоневральная глухота невыясненной этиоло-
гии – в 34 случаях.  

В 10 случаях (1991) применялись однока-
нальные системы SC-4 и SC-6 фирмы MED-El 
(Австрия), в 7 случаях применялась кохлеарная 
система «Combi 40+» фирмы MED-El (Австрия), 
в 1 случае – кохлеарная система «Pulsar» MED-
El (Австрия), у 2 пациентов – кохлеарная систе-
ма «Sonata ti100» MED-El (Австрия), у 46 паци-
ентов операция выполнялась с применением 
кохлеарной системы «Nucleus 24 RST» фирмы 
Cochlear (Австралия), «Nucleus CI 11-11» фирмы 
Cochlear (Австралия) – в 1 случае, «Nucleus 24 

RE (CA)» – у 35 пациентов. Двум пациентам 
произведена отсроченная билатеральная кохле-
арная имплантация с применеием кохлеарных 
систем «Nucleus 24 RST» фирмы Cochlear (Ав-
стралия). Продолжительность оперативного 
вмешательства составляло в среднем 1-3 часа, 
большая длительность зависела от анатомиче-
ских условий (аномалии развития, последствия 
переломов височной кости и основания черепа, 
оссификации улитки). Так кохлеарная имплан-
тация была произведена 11 пациентам с врож-
денными аномалиями развития. Из них у 4 – с 
аномалией Мондини, у 2 – с частичной оссифи-
кацией улитки, у 1 – с полной оссификацией 
улитки, у 1 – с двусторонней аплазией полу-
кружных каналов, у 1 – с фистулой лабиринта, у 
1 – с краниостенозом и у 1 – с билатеральным 
стенозом ВСП.  

Интраоперационных осложнений и ос-
ложнений в раннем послеоперационном перио-
де отмечено не было. Активация кохлеарного 
импланта с подключением речевого процессора 
производилось в стандартные сроки – через 3-4 
недели после проведенной операции.  

В двух случаях произведена реоперация 
кохлеарной имплантации: в результате разру-
шения импланта самим пациентом в одном слу-
чае и по причине дислокации активного элек-
трода у пациента с переломом височной кости.  

Послеоперационная реабилитация произ-
водится в индивидуальном порядке в специали-
зированных реабилитационных центрах по раз-
витию слуха и речи. Из пациентов, потеря слуха 
которых произошла в долингвальном периоде 
интеграция в среду нормально слышащих с по-
сещением общеобразовательных детских до-
школьных и школьных учреждений отмечается 
в 54 случаях (время после активации импланта 
составляет 14-50 месяцев), по индивидуальной 
программе реабилитации с целью интеграции в 
среду нормально слышащих обучается 26 паци-
ентов (временной интервал после активации 
импланта составляет 2-24 месяца), 2 пациента 
посещают детское дошкольное заведение для 
слабослышащих детей, в 2 случаях дети обуча-
ются в школе для слабослышащих детей. Из 18 
пациентов, сенсоневральная глухота у которых 
возникла в постлингвальном периоде, все паци-
енты полностью интегрированы в среду нор-
мально слышащих. 
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Основная цель кохлеарной имплантации – 
интеграция прооперированных пациентов в сре-
ду нормально слышащих людей. Высокая ква-
лификация специалистов на различных этапах 
подготовки к оперативному вмешательству, его 
осуществление и эффективная реабилитация 

наряду с интеллектуальным потенциалом паци-
ента и адекватной мотивацией и готовностью 
его самого и членов его семьи (у детского кон-
тингента) принимать активное участие в про-
цессах дальнейшего обучения позволит добить-
ся ожидаемых положительных результатов. 

 
© Ю.А. Сушко, О.Н. Борисенко, И.А. Сребняк, Е.Е. Прокопенко, 2010  
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 ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ 
 

Під нашим наглядом знаходилось 122 ди-
тини з сенсоневральною приглухуватістю та 
глухотою (69 жіночої та 53 чоловічої статі) ві-
ком від 4 до 18 років. Всіх пацієнтів розподілено 
на 3 групи. 37 (всі з хронічною СНП ) склали 
контрольну (перша) групу, 64 з хронічною СНП 
– 2 групу ( її розподілено на 2 підгрупи перша – 
хворі із стабільним перебігом захворювання – 
23, друга – 41 чоловік з прогресуючою СНП), в 
третій групі 21 дитина з гострою СНП.. Гострим 
вважали процес, якщо від виникнення скарг на 
погіршення слуху до звернення в клініку прой-
шло не більше 21 доби.  

Перед початком лікування і після його за-
кінчення у хворих проводили отоларингологічне 
обстеження, суб’єктивну та об’єктивну (реєст-
рація КСВП) аудіометрії.  

Лікування хворих всіх груп починали із за-
стосування дезінтоксикаційних (реосорбілакт 
(150-250) мл в/в крап.), дегідратаційних (сечогін-
ні) та кортикостероїдних препаратів на протязі 3-
х діб. Після цього переходили до медикаментів, 
що покращують кровообіг та метаболічні проце-
си у нервовій тканині, вітаміни, біостимулюючі 
та антихолінестеразні препарати, які призначали 
протягом до 20 діб. Крім того, всім хворим осно-
вної групи відразу проводили шунтування бара-
банної порожнини і щоденно на протязі 5 діб 1 
раз на добу заповнювали cavum tympani розчи-
ном препарату. Для цього використовували 
преднізолон або дексаметазон у дозі 30 мг та 4 мг 
відповідно. Після цього хворим проводили енда-
уральний фонофорез зазначених препаратів. Па-
цієнтам контрольної групи проводили ендаура-
льний фонофорез кортикостероідних препаратів. 

Статистичну обробку результатів прово-
дили за допомогою критерію кутового перетво-
рення Фішера. 

В результаті виявлено, що використання 
інтратимпанального введення кортикостероїд-
них препаратів в комплексній терапії у хворих 
гострою СНП забезпечувало покращення слуху 
у 100 % випадків, при цьому у 77 % дітей слух 
нормалізувався. 

 Застосування в комплексній терапії ін-
тратимпанального введення кортикостероідів 
дозволило отримати позитивний ефект у 50 % 
пацієнтів з хронічною СНП (покращенням вва-
жали зниження порогів звукосприйняття на 5 дБ 
і більше не менше ніж на трьох частотах, або 
появу сприйняття , як мінімум, однієї “нової” 
частоти), у контролі успішним лікування було у 
16 % (P<0,05). При цьому найчастіше ефект 
спостерігали при інтратимпанальному введенні 
кортикостероідів дітям з прогресуючою СНП 
(69 % хворих) , що достовірно перевищувало як 
відсоток успіху (36% хворих) при стабільном 
перебігу захворювання, так і у хворих контро-
льної групи (16%).  

Повторне обстеження проведено у 23 па-
цієнтів другої групи у строки 6місяців – 3 роки. 
Отриманий після лікування позитивний “слухо-
вий” ефект зберігався у 19 чоловік. У 2х через 6 
міс. і 1 через 4 міс. слух покращився на 5-10 дБ 
на частотах 4 та 8 кГц. У двох через 4 та 8 міся-
ців слух погіршився з приводу чого проведено 
повторний курс лікування, після якого слух ста-
білізувався. Повторне обстеження дітей третьої 
групи у строки 2-5 міс. Свідчило про стабіль-
ність отриманого ефекту.  

Отримані результати свідчать про доціль-
ність включення в комплексну терапію дітей з 
гострою та прогресуючою хронічною сенсонев-
ральною приглухуватістю інтратимпанального 
введення кортикостероїдних гормонів 
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ТИМПАНОПЛАСТИКА У ДЕТЕЙ (ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ОТДЕЛЕНИЯ  
ЛОР-ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА) 

 

За период с 1999 по 2009 год для опера-
тивного лечения (тимпанопластика и санирую-
щие операции с тимпанопластикой) в отделение 
поступили 188 детей в возрасте 6-18 лет с диаг-
нозом хронический средний гнойный отит (73 – 
с двусторонним процессом). Сухая перфорация 
была у 68 человек. 

У них выполнены: консервативно-
радикальная операция с тимпанопластикой по 
открытому типу (II-III типы) – 18 чел., раздель-
ная аттикоантромастоидотомия с тимпанопла-
стикой (I-III типы) – 58 чел, аттикоантротомия с 
тимпанопластикой (I-II типы) – 11 чел., общепо-
лостная операция с тимпанопластикой (IV тип) 
– 23 чел., общеполостная операция – 11 чел., 
мирингопластика, тимпанопластика (I-III типы) 
– 68 чел. 

Всем больным перед операцией проводи-
ли отоларингологическое обследование, аудио-
метрию. В последние годы определяли прохо-
димость слуховой трубы с помощью Middle Ear 
Analyser “GSI TympStar”, имеющего программу 
для этого при перфорированной барабанной пе-
репонке.  

Консервативно-радикальную операцию с 
тимпанопластикой по открытому типу выполня-
ли у пациентов с большим объемом мастои-
дальной полости, а также при подозрении на 
наличие инвазивной холестеатомы. 

В случаях раздельной аттикоантрома-
стоидотомии при наличчи большой трепанаци-
онной полости в сосцевидном отростке прово-
дили частичную мастоидопластику костной 
стружкой кортикального слоя височной кости. 
Используемые ранее для этого деминерализо-
ванная костная ткань, мускулопластика не убе-
дили в своей эффективности. При выраженном 
карионекротическом процессе в трепанацион-
ную полость (через шов разреза в заушной об-
ласти) вводили две дренажные силиконовые 
трубки: одну в мастоидальную полость, другую 
в область антрума или аттика. С их помощью 
трепанационную полость промывали раствором 
антибактериальных препаратов и кортикостеро-
идных гормонов 1 раз в день до снятия швов. У 
24 больных при выраженной гиперплазии сли-
зистой барабанной полости и отсутствии цепи 
слуховых косточек приходилось скелетировать 
все стенки cavum tympany. Им в барабанную 

полость вводили силиконовую пластинку, отде-
ляя медиальную стенку от неотимпанальной 
мембраны. Оссикулопластику проводили вто-
рым этапом через 3-6 месяцев. 

Мирингопластику и тимпанопластику (I-
II типы) проводили при наличии сухой перфо-
рации и сохранной цепи слуховых косточек. 
При этом применяли преимущественно зауш-
ный подход (57 чел.). 

В качестве неотимпанального лоскута во 
всех случаях использовали поверхностную фас-
цию височной мышцы. 

Для тампонады трепанационной полости 
и/или слухового прохода ранее применяли мар-
левые турунды, пропитанные раствором анти-
биотика, в последние годы используем ушные 
мирацелевые тампоны, которые удаляем, как 
правило, на 7 сутки. При этом, в случаях опера-
циий с сохранением задней стенки наружного 
слухового прохода, мирацелевые тампоны рас-
полагаем на ”U”-образную полоску резины, 
уложенную на стенки слухового прохода и не-
отимпанальный лоскут. 

Послеоперационными осложнениями бы-
ли острая сенсоневральная глухота – 4 чел, ост-
рый неврит лицевого нерва – 7 чел (у 6 после 
лечения явления неврита купированы), перфо-
рация неотимпанального лоскута – 7 чел.  

Функциональные результаты в ближай-
шем послеоперационном периоде, в большинст-
ве случаев, соответствовали классическим кано-
нам. 

 Рецедивы заболевания наблюдали в сро-
ки 6 мес. – 3 года. В большинстве случаев они 
возникали после ОРВИ. У 17чел. рецедив обу-
словлен резидуальной или инвазивной холе-
стеатомой. Рецедивы заболевания были у 11 
человек после консервативно-радикальной опе-
рации (7 – в возрасте до 12 лет, здесь и далее в 
скобках указано количество детей до 12 лет)); у 
27 (21) пациента после раздельной аттикоан-
тромастоидотомии; у 8 (6) после общеполост-
ных операций. После мирингопластики и тим-
панопластики рецедив возник у 4 (3) больных. 

Представленные данные заставляют при-
нять сторону «пессимистически настроенных 
детских отохирургов», считающих целесообраз-
ным проводить слухоулучшающие операции у 
детей после 12 лет. 
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ГЛУТАРГІН ТА ТРОФІН ЯК ПРОТЕКТОРИ АМІНОГЛІКОЗИДНИХ АНТИБІОТИКІВ 
 

Ототоксична дія аміноглікозидних анти-
біотиків підтверджена багатьма клінічними та 
експериментальними дослідженнями. У струк-
турі сенсоневральної приглухуватості та глухо-
ти хворі, які отримували препарати цієї групи, 
складають, по даним різних авторів, від 12,5 до 
62,1 %. Однак незважаючи на це, аміноглікози-
ди продовжують широко використовувати у 
клінічній практиці, інколи як єдиний ефектив-
ний засіб у боротьбі з багатьма тяжкими інфек-
ційними захворюваннями, гнійними процесами, 
раньовою інфекцією і т.п.  

Метою даної роботи було вивчення про-
текторної дії глутаргіну та трофіну при гостро-
му аміноглікозидному (гентаміцин) ототоксико-
зі на стан внутрішнього вуха експерименталь-
них тварин.  

Гентаміцин та глутаргін являються офі-
ційними медикаментозними препаратами, а лі-
карська форма «Трофін» розроблена і запропо-
нована для експериментального та клінічного 
вивчення співробітниками ДУ «Інститут нейро-
хірургії ім. акад. А.П. Ромоданова» (Цимбалюк 
В.І. та ін.). 

 Трофін – це екстракт з ембріональної не-
рвової тканини людей, 4-6 тижнів гестації, який 
у своєму складі має нейротрофічні фактори. 
Останні є своєрідними нейропротекторами та 
нейростимуляторами. На думку авторів, даний 
препарат займає проміжне положення між ней-
ротрансплантацією та лікарськими засобами 
типу церебролізин і цереброкурин. 

Досліди були проведені на 90 морських 
свинках, які були розподілені на 18 груп. У 10 з 
них вводили гентаміцин (підшкірно щоденно в 
дозі 50 мг/кг), трофін (внутрішньом’язево та 
інтраперитонеально через день 0,2 мл/кг) і глу-
таргін (внутрішньо та інтраперитонеально, що-
денно 0,05 г/кг) протягом 7 та 14 днів. Тваринам 
останніх 8 груп вводили трофін та глутаргін по 

вищезазначеній схемі на фоні аміноглікозидного 
(гентаміцин) ототоксикозу. Через 24 години піс-
ля останнього введення препарату морські сви-
нки виводились з експерименту з виділенням 
кісткових блоків середнього вуха та равлика. 
Останні підлягали відповідній гістологічній об-
робці з кінцевим приготуванням зрізів товщи-
ною 5-7µ, які забарвлювали гематоксиліном та 
еозином. При дослідженні гістопрепаратів у сві-
тловому мікроскопі МБІ-6 було встановлено:  

1) 14-разові підшкірні введення гентамі-
цину викликають у морських свинок значні по-
рушення мікроциркуляції у судинній полосці 
завитки, що позначається на морфофункціона-
льному стані спірального органа з волосяними 
клітинами; 

2) багаторазове введення трофіну не ви-
кликає патологічних змін в структурних елеме-
нтах рецепторного відділу слухового аналізато-
ра;  

3) при одночасному комбінованому вве-
денні трофіну та гентаміцину, деструктивних 
змін, зумовлених дією гентаміцину, в перетин-
частому лабіринті виявлено не було; 

4) багаторазове введення глутаргіну част-
ково послаблює деструктивну дію гентаміцину 
на клітини Кортієвого органа; 

5) морфологічні зміни у структурах внут-
рішнього вуха не залежали від способу введення 
в організм тварин глутаргіну та трофіну.  

Таким чином, отримані дані свідчать про 
значну протекторну дію трофіну та глутаргіну 
на фоні гострого експериментального аміноглі-
козидного ототоксикозу, що дозволяє, на наш 
погляд, вже сьогодні застосовувати глутаргін у 
хворих на фоні використання аміноглікозидних 
антибіотиків, а подальші дослідження цих пре-
паратів, можливо відкриють нові шляхи в про-
філактиці та лікуванні сенсоневральної приглу-
хуватості та глухоти. 
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ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВЕЛИКИХ АКУСТИЧНИХ НЕВРІНОМ 
 

Незважаючи на досягнення нейро- і 
ЛОР-хірургії, актуальність проблеми лікування 
великих (понад 3 см) пухлин мостомозочково-
го кута, серед яких переважають невриноми 
слухового нерва останні не підлягають сучас-
ному променевому лікуванню за допомогою 
гама-ножа та лінійного прискорювача, що ро-
бить методом вибору хірургічне лікування. 
Операції при вказаній патології традиційно 
виконуються нейрохірургами, що обстоюють 
ретро-сигмовидний субокципітальний доступ 
та оториноларингологами, котрі віддають пе-
ревагу транс пірамідним доступам. Нейрохіру-
ргічний підхід видається більш простим, але 
вимагає значно складнішого технічного та ане-
стезіологічного забезпечення. 

Предметом дискусії є застосування більш 
оптимального при пухлинах понад 3 см ретро-
сигмовидного субокципітального доступу, кот-
рий дозволяє більш ефективно декомпремувати 
стовбур головного мозку, а також видаляти пух-
лини, що не локалізуються у внутрішньому слу-
ховому проході. 

Робота базується на використанні досвіду 
британської нейрохірургічної клініки St. 
George’s Hospital (Лондон). На основі великого 
практичного досвіду британського співавтора 
(понад 300 операцій) та за його безпосередній 
технічній та методологічній допомозі налаго-
джено виконання таких операцій в Україні. 

Загальноклінічне, невроотологічне, а та-
кож МРТ та КТ обстеження були стандартом 
при обстеженні таких хворих. Проблема типу 
decision making – є й досі актуальною стосовно 
формувань показів та протипоказань до хірургі-
чного лікування. 

Особливостями загальної анестезії таких 
пацієнтів були ендотрахеальний наркоз за за-
критим контуром із застосуванням пропофолу 
та інгаляційних анестетиків (ізофлюран, севоф-
люран) без застосування закису азоту апаратом 
Ohmeda, обладнаним газоаналізатором із вико-
ристанням пристроїв для дозованого введення 
ліків. Наркоз передбачає нейрофізіологічний 
моніторинг, зокрема із використанням стимуля-
ції та ЕМГ лицьового нерва, що є стандартною 
процедурою при виконанні таких оперативних 
втручань. 

Ми застосовували 3 основних положення 
хворих на спеціальному нейрохірургічному опе-

раційному столі: 1) пронаційне; 2) park bench; 3) 
сидяче. 

Особливостями їх застосування були: ви-
користання трьох точкового голчастого голово 
тримача Mayfield, катетеризація верхньої поро-
жнини вени, а також постійна доплерографія 
серця при використанні сидячого положення. До 
того ж, при використанні сидячого положення 
необхідно технічно передбачити швидке пере-
ведення пацієнта в лежаче положення, що іноді 
показане при виникненні ускладнень (повітряна 
емболія). 

Ми віддаємо перевагу застосуванню кон-
траверсних операційних мікроскопів із змінною 
фокусною відстанню та ксеноновими джерела-
ми світла, що особливо значиме при багатого-
динних втручаннях такого типу. Обов’язково 
необхідно передбачити використання спеціаль-
них підпор для рук хірурга. 

В стандартне технічне забезпечення та-
кож входять пневматична високошвидкісна бо-
рмашина та ультразвуковий аспіратор. 

Оперативне втручання розпочинають із 
установки зовнішнього вентрикулярного дрена-
жу в точці Кохера справа. При пухлинах мен-
ших розмірів і при відсутності гідроцефалії до-
пускається застосування люмбального дренажу.  

Основними етапами власне оперативного 
втручання є: 1) доступ до пухлини; 2) верифіка-
ція черепно-мозкових нервів; 3) debalking пух-
лини; 4) видалення зовнішньої капсули пухли-
ни; 5) видалення пухлини із внутрішнього слу-
хового проходу. 

Післяопераційне ведення хворих передба-
чало строгий моніторинг хворих і профілактичні 
та лікувальні дії при специфічних для цієї пато-
логії ускладненнях: 1) гематомах та геморагіях в 
мостомозочковому куті; 2) набряку мозочка; 3) 
гідроцефалії; 4) аспірацій ній пневмонії; 5) рогі-
вкових ушкодженнях. 

Висновки 
1. Пізня діагностика пухлин мостомозоч-

кового кута в Україні виправдовує хірургічне їх 
лікування в якості метода вибору. 

2. Пухлини вказаної локалізації розміром 
понад 3 см раціонально оперувати ретросигмо-
видним субокципітальним доступом. 

3. При використанні сучасних технічних 
пристроїв та використанні досвіду „know-how” 
вдається досягти летальності 2-3%. 

 
© Ф.О. Тишко, І.П. Курилець, І.О. Вільчинський, 2010  
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В.И. ТРОЯН, К.Г. НАЗАРЕНКО, М.И. НИКУЛИН, А.Н. КОСТРОВСКИЙ  
(ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА) 

НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ  
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА 

 

Одним из методов объективной оценки 
слуха, получившим в последнее время широкое 
распространение в клинической аудиологии, 
является акустическая импедансометрия – тим-
панометрия и регистрация акустического реф-
лекса. Низкочастотная импедансометрия (с час-
тотой зондирующего тона 226 Гц) является на-
дежным методом выявления патологии среднего 
и внутреннего уха. Результаты исследования, в 
большинстве случаев, позволяют более и диф-
ференцированно подойти к лечению больных с 
данной патологией.  

В клинике ЛОР-болезней ЗГМУ с 2009 
года при обследовании больных с патологией 
органа слуха наряду с субъективными методами 
исследования слухового анализатора начала 
проводится и акустическая импедансометрия. 
Накопленный опыт использования данного ме-
тода в оториноларингологической практике по-
зволяет нам достаточно точно интерпретировать 
полученные результаты.  

За это время в клинике обследовано 410 
человек. Из них патология среднего уха диагно-
стирована у 243 пациентов (одностороннее – у 
185, двухстороннее – у 58), сенсоневральная 
тугоухость выявлена у – 162 (одностороннее у 
74, двухстороннее у 88). Ретрокохлеарная пато-
логия – у 5 больных. 

Всем больным проводился осмотр ЛОР-
органов, акуметрия, тональная пороговая аудио-
метрия, с надпороговыми тестами и импедансная 
аудиометрия с использованием комбинированно-
го аудиометра АА 222 (Interacoustics, Дания), при 
этом все результаты исследования регистрирова-
лись в базе данных программы Otoaccess, что 
позволяло в любом случае оценивать динамику 
изменений со стороны слухового анализатора 
при повторном обращении больных.  

По нашему мнению, простым и информа-
тивным методом объективного исследования 
среднего уха является тимпанометрия, позво-

ляющая определить подвижность барабанной 
перепонки, цепи слуховых косточек, функцио-
нального состояния слуховой трубы и наличие 
секрета в барабанной полости. У больных с экс-
судативным процессом регистрировалась тим-
панограмма «В», либо «As» (по J. Jerger, 1970), с 
величиной градиента 110 и более daPa. Таким 
пациентам, в первую очередь, производился па-
рацентез барабанной перепонки. У лиц с тимпа-
нограммой «С» проводилось лечение, направ-
ленное на нормализацию носового дыхания и 
функции слуховой трубы. 

При исследовании акустического рефлек-
са использовали как чистые тоны от 500 до 4000 
Гц, так и широкополосный шум, позволяющий 
определить наличие порогов, при их отсутствии 
на обычное звуковое раздражение с 65 дБ. Ис-
следование проводилось как в автоматическом, 
так и в ручном режиме. Нами объективно опре-
делялись такие показатели, как порог и ампли-
туда рефлексов, его латентный период и тест 
полураспада (reflex Decay). Кроме того, акусти-
ческая рефлексометрия позволяет объективно 
зарегистрировать ФУНГ, что позволяло провес-
ти объективную дифференциальную диагности-
ку заболеваний среднего и внутреннего уха, вы-
явить поражение слухового и лицевого нервов, 
проводящих путей слухового анализатора на 
уровне продолговатого мозга.  

Если при регистрации акустического реф-
лекса нами определялся повышенный порог 
акустического рефлекса до 110 дБ, или интер-
миттирующий характер рефлекса, это позволяло 
определить у больных отосклероз. Такие данные 
мы получили у 4 пациентов.  

Таким образом, проведение объективного 
исследования слуха с применением тимпано-
метрии и акустической рефлексометри позволя-
ет более точно провести топическую диагности-
ку и назначить этиопатогенетическое лечение 
патологии уха. 

 
© В.И. Троян, К.Г. Назаренко, М.И. Никулин, А.Н. Костровский, 2010  
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О.С. ЧЕМЕРКІН, Л.А. САВЧУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ВНУТРІШНЬОВУШНОГО СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ 

 

За даними статистичного аналізу, прове-
деному у США у період між 1979 та 2002 рока-
ми відсоток зниження слуху у дорослого насе-
лення зросло від 13 до 16%, а відсоток людей, 
що користуються слуховими апаратами (СА) 
подвоївся з 2% до 4 %. Було виявлено, що слу-
хові порушення пов‘язані зі статтю, а саме, кі-
лькість чоловіків, що були протезовані слухо-
вим апаратом за цей період також подвоїлась з 
13 до 23 %, а у жінок зросло лише з 12 до 17%. 
При цьому у 2002 році перевагу внутрішньову-
шним слуховим апаратам надавали 77 % корис-
тувачів, а завушним – 22 %. Проте коли у 2006 
році на ринку з‘явилися мінізавушини з можли-
востями відкритого протезування, співвідно-
шення завушних і внутрішньовушних СА скла-
ло 50% до 50 %, а у 2008 році популярность за-
вушних апаратів, у тому числі мінізавушин зро-
сла до 62 % в порівнянні із внутрішньовушними 
моделями (38 %). 

Така тенденція пов‘язана з можливостями 
та недоліками внутрішньовушних слухових апа-
ратів. Найбільш популярними з них є глибоко-
канальні СІС моделі. 

Перевагами таких апаратів є:  
- їх невеликі розміри, що робить їх най-

менш помітними; 
- цілісність конструкції ( у завушних слу-

хових апаратів окремо корпус та вушна вклад-
ка); 

- забезпечує природні акустичні умови 
внаслідок розміщення у вушній раковині;  

- можливість встановлення двох мікрофо-
нів, що поліпшує сприйняття мови у шумному 
оточенні; 

- просторове сприйняття звуку (ототопі-
ка); 

- відсутність впливу шуму вітру. 
Недоліки полягають: 
- у вікових обмеженнях, а саме, неможли-

вості застосування у дитячому віці через малі 
розміри вушного каналу та у похилому віці че-
рез малі розміри слухового апарату у зв‘язку з 
порушеннями гостроти зору та моторики рухів 
(тремор, обмеженість рухів при артритах); 

- невеликій відстань між мікрофоном та 
телефоном, що спричиняє більшу можливість 
виникнення зворотнього зв‘язку особливо при 
значних втратах слуху (понад 60 дБ); 

- невеликих розмірів СА, що потребують 
користування батарейками невеликого розміру 
(переважно А 10), що призводить до більш час-
тої їх заміни; 

- призначенні для слабких та середніх 
втрат слуху (переважно до 60-70 дБ, за виклю-
ченням деяких моделей – до 85 дБ); 

- пошкодженні електронної частини СА 
сірковими виділеннями та вологою внаслідок 
потіння; 

- закупорюванні сіркового фільтра та вен-
тиляційного отвору сіркою 

 - неможливістю регулювання гучності та 
перемикання програм у більшості моделей, за 
виключенням тих, що регулюються пультом 
дистанційного керування; 

- медичними проблемами: зовнішніми та 
середніми отитами, пролежнями внаслідок тис-
ку на стінки слухового проходу;. 

- самовільному видаленні слухового апа-
рату із зовнішнього слухового проходу при роз-
мові та жування внаслідок індивідуальних особ-
ливостей будови слухового ходу; 

- проблемах оклюзії (відлуння, надмірна 
гучність власного голосу); 

- необхідності індивідуального виготов-
лення корпусу, що потребує деякого часу, та 
періодичної заміни корпусу . 

 Природньо, що наявність такої великої 
кількості недоліків потребує розробки нових 
технологічних підходів до внутрішньовушного 
протезуванння. 

Одним з таких підходів є поєднання від-
критого протезування (виключення можливості 
виникнення оклюзії, накопичення вушної сірки 
та вологи у слуховому ході), модульного виго-
товлення корпусу (безпосередня готовність слу-
хового апарату), гнучкість корпусу (забезпечує 
відмінну фіксацію при різній індивідуальній 
будові слухового ходу, при цьому виключає 
можливість утворення пролежнів). 

 
© О.С. Чемеркін, Л.А. Савчук, 2010  
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Н.А. ЧУХОЛЬСКАЯ, И.В. ПРИСТУПА, Ю.В. СЯТКОВСКАЯ  
(ВИТЕБСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 

ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ СТОЙКОЙ ТУГОУХОСТИ  
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

 

Воспаление среднего уха – частая патоло-
гия детского возраста, а также одно из самых 
распространенных заболеваний органа слуха 
среди взрослого населения. Как правило, острый 
средний отит (ОСО) заканчивается выздоровле-
нием, но у некоторых пациентов остается стой-
кое снижение слуха.  

Многочисленные исследования состояния 
слуховой функции при ОСО показали, что у ря-
да больных снижение слуха обусловлено не 
только нарушением звукопроводящего аппара-
та, но и вовлечение в процесс сенсоневральных 
структур внутреннего уха. 

Цель исследования: сравнительный ана-
лиз эффективности традиционных методов ле-
чения ОСО и с использованием в терапии топи-
ческих антибиотиков и антигипоксантов. Топи-
ческие антибиотики (фузафунгин) позволяют 
быстрее купировать местный воспалительный 
процесс в слизистой оболочке верхних дыха-
тельных путей, предотвращают дальнейшее раз-
витие патологического процесса в слуховой 
трубе, а препараты улучшающие микроцирку-
ляцию, метаболизм мозговой ткани (кавинтон) 
благодаря нейропротекторному эффекту преду-
преждают развитие стойкой тугоухости при 
остром среднем отите. 

Материалы и методы: под наблюдением 
находилось 165 пациентов с ОСО в разных ста-
диях процесса. Всем больным проводилось 
стандартное оториноларингологическое обсле-
дование с добавлением акуметрии, тональной 
пороговой и надпороговой аудиометрии, тимпа-
нометрии. 

Пациенты были распределены в две груп-
пы. Первая (контрольная) группа включала 75 
больных на разных стадиях ОСО. Пациентам 
данной группы проводилась традиционная те-
рапия: антибиотики, топические деконгестанты, 
осмотически активные препараты (ушные кап-
ли), анальгетики, нестероидные противовоспа-
лительные препараты, физиотерапия, по показа-
ниям – парацентез. 

Вторая (основная) группа включала 90 
больных на разных стадиях ОСО, которые наря-
ду с традиционным лечением получали топиче-

ский антибиотик фузафунгин (Биопарокс), анти-
гипоксант (Кавинтон). 

Пациенты второй (основной) группы уже 
в стадии острого евстахеита через 20-30 минут 
после применения топических деконгестантов 
получали фузафунгин (Биопарокс) по 4 инсуф-
ляции в каждую половину носа 4 раза в день в 
течение 5 дней. Больные второй (основной) 
группы в стадии острого среднего гнойного 
отита (доперфорративного, перфоративного), 
наряду с традиционным лечением получали Ка-
винтон в дозе 5мг 3 раза в день в течение 14-20 
дней.  

Результаты.  
Ни у одного больного второй группы ев-

стахеит не перешел в стадию ОСО. У больных 
первой группы ОСО развился у пяти пациентов. 
У больных второй группы восстановление на-
рушенных функций слизистой оболочки полос-
ти носа, слуховой трубы, полное восстановле-
ние слуховой функции произошло через 8-9 
дней. У пациентов первой группы – через 10-11 
дней. Во второй группе больных снижение слу-
ха через 3 месяца сохранилось лишь у одного 
пациента, а в первой группе у троих. 

Выводы: 
1. С целью профилактики стойкой туго-

ухости необходимо проводить индивидуальную 
этиопатогенетическую терапию и начинать ее 
необходимо как можно раньше, уже при первых 
признаках острого воспаления слизистых обо-
лочек дыхательных путей и слуховых труб. 

2. Применение топического антибиотика 
фузафунгин (Биопарокс) быстрее восстанавли-
вает функциональные изменения слизистой 
оболочки носа и слуховых труб, подавляет ме-
стный воспалительный процесс, что ускоряет 
выздоровление. 

3. Применение препаратов улучшаю-
щих микроциркуляцию, реологические свой-
ства крови, метаболизм мозговой ткани (Ка-
винтон) позволяют улучшить результаты ле-
чения и дают возможность в большинстве 
случаев предупредить развитие стойкой туго-
ухости при остром среднем отите. 

 
© Н.А. Чухольская, И.В. Приступа, Ю.В. Сятковская, 2010  
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Т.А.ШИДЛОВСЬКА, Т.В.ШЕВЦОВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПРО ВАЖЛИВІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХУ НА ТОНИ В РОЗШИРЕНОМУ  
ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ У СТАЖОВАНИХ РОБІТНИКІВ „ШУМОВИХ” ПРОФЕСІЙ  

 
Відомо, що проявом впливу шуму на ор-

ганізм є порушення слухової та інших функцій 
організму. Тривалий вплив шуму, особливо ви-
сокочастотного, призводить до значного зни-
ження слуху, а іноді й до повної глухоти. В лі-
тературі є також багато робіт, в яких висвітлю-
ються умови праці та стан здоров’я працівників 
шумових підприємств. При цьому описано пе-
реважно стан слуху на тони в конвенціонально-
му (0,125-8) кГц діапазоні частот. Однак, лише в 
ряді проведені дослідження слуху на тони в об-
ласті розширеного діапазону (9-20) кГц, що до-
зволяє виявити слухові розлади в ранні докліні-
чні терміни (Т.В. Шидловська, 1991; Т.В. Шид-
ловська та співавт., 2000, 2006, 2008; В.В. Изо-
тов и соавт., 2009; М.В. Вертиленко, 2009 та ін.). 
Крім того, в роботах В.Б. Панкової (1995; 2008) 
показано, що із збільшенням стажу роботи в 
шумі швидше розвиваються слухові розлади, а 
особливо критичним є стаж роботи 10-19 р. 

Мета даної роботи – дослідити стан слу-
хової функції в конвенціональному (0,125-8) 
кГц та розширеному (9-16) кГц діапазонах час-
тот у стажованих робітників „шумових” профе-
сій і провести порівняльний аналіз отриманих 
даних з урахуванням стажу роботи в шумі. 

Для досягнення нами було обстежено і ві-
дібрано 40 стажованих робітників „шумових” 
професій зі стажем роботи в шумі 5-10 років і 
11-19 років, відповідно 1 і 2 групи (по 20 чоло-
вік в групі). Вік робітників 1 групи знаходився в 
межах від 35 до 45 років, а другої – від 45 до 50 
років. Контрольну групу становили 15 соматич-
но і отологічно здорових осіб в віці від 20 до 30 
років, які не мали контакту з шумом чи радіаці-
єю і в анамнезі не було судинних захворювань. 

В результаті проведеної гігієнічної оцінки 
умов праці було встановлено, що на робочих 
місцях робітників „шумових” професій реєст-
руються підвищені рівні шуму. Зареєстровані 
рівні шумового навантаження на працюючих 
„шумових” професій перевищують допустимий 
рівень шуму 80 дБ на (1-19) дБ.  

В усіх обстежених 1-ї і 2-ї груп мало міс-
це порушення слухової функції по типу звуко-
сприйняття про що свідчили проведені акумет-
ричні проби та дані суб’єктивної аудіометрії. В 
1 групі обстежених робітників «шумових» про-
фесій в конвенціональному діапазоні частот 
(0,125-8,0) кГц пороги слуху на тони були під-
вищеними, починаючи з 1 кГц і відповідно ста-
новили – (17,25±1,60), (29,75±1,76), 

(40,63±2,56), (48,63±2,78), (55,67±2,73) та 
(53,25±2,46) дБ на частотах 1, 2, 3, 4, 6 и 8 кГц. 

 Однак, у робітників 1 групи спостеріга-
лось ще більш виражене порушення слухової 
функції в області розширеного діапазону частот 
(9-16) кГц. Так, середньостатистичні пороги 
слуху на тони в області: 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0 
и 16,0 кГц відповідно становили: (54,06±3,06), 
(62,25±3,42), (59,38±3,15), (64,83±2,48), 
(73,64±2,46) і (69,83±2,07) дБ. Крім того, в 35 % 
і 40 % випадків обстежених сприйняття слуху 
на тони було відсутнє, тобто мав місце «обрив» 
в сприйнятті чутності цих тонів.  

Що ж стосується 2 групи, то середньоста-
тистичні показники порогів слуху на тони в 
конвенціональному діапазоні (0,125-8) кГц час-
тот також були достовірно підвищеними у них в 
порівнянні з контрольною групою, але ще в бі-
льшій мірі, ніж в 1 групі і відповідно становили: 
(12,7±1,8), (15,7±1,9), (24,2±2,0), (28,5±2,5), 
(37,8±3,8), (51,2±2,9) (72,3±4,1), (45,38±2,48) и 
(63,2±3,2) дБ. В цій же групі в області розшире-
ного діапазону (9-16) кГц частот виявлена ще 
більш виражена достовірна різниця в порівнянні 
з контрольною групою в порогах сприйняття 
слуху на тони. Частіше спостерігався і „обрив” в 
сприйнятті слуху на тони у робітників 2 групи в 
області 14 та 16 кГц, ніж в 1 групі і був виявле-
ний в 52,5 % і 68, 5 % випадків, тобто у більшої 
частини стажованих робітників „шумових” про-
фесій.  

Отже, проведені дослідження показали, 
що із збільшенням стажу роботи в шумі спосте-
рігається більш виражене прогресування слухо-
вих порушень під впливом шуму в конвенціона-
льному діапазоні частот, на що вказують і інші 
автори. Однак, наші дослідження показали, що в 
області розширеного діапазону частот (9-16) 
кГц, погіршення сприйняття слуху на тони було 
ще більш вираженим і протікало швидше із збі-
льшенням стажу роботи в шумі. 

Отримані нами результати засвідчують, 
що при проведенні періодичних медичних огля-
дів у робітників «шумових» професій доцільно 
проводити дослідження слуху на тони не тільки 
в конвенціональному, але і в розширеному діа-
пазоні частот, звертаючи особливу увагу на то-
ни 14 і 16 кГц. Це дозволить рано виявити про-
гресування СНП і своєчасно провести лікуваль-
но-профілактичні заходи, попереджуючи тим 
самим прогресування СНП у робітників «шумо-
вих» професій. 

 
© Т.А.Шидловська, Т.В.Шевцова, 2010  
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Т.В. ШИДЛОВСЬКА, Т.А. ШИДЛОВСЬКА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЗНАЧЕННЯ ДАНИХ РЕОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З 
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ СУДИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

Отримані нами результати та дані літера-
тури свідчать про те, що порушення церебраль-
ної геодинаміки часто передують розвитку СНП 
любого походження. Тому в першу чергу ми 
приділяли увагу саме стану мозкового кровообі-
гу і направляли лікувальні заходи на нормаліза-
цію їх тонусу, кровонаповнення та покращення 
венозного відтоку. В цьому плані добре себе 
зарекомендували: кавінтон, папаверін, дібазол, 
серміон, АТФ, сульфокамфокаїн, стугерон, цин-
нарізін та ін. 

Проведені нами дослідження показали, 
що при підвищеному тонусі мозкових судин та 
наявності ангіоспазму у хворих на СНП у спо-
лученні з підвищеним АТ лікування слід розпо-
чинати з внутрішньом'язового введення 2 % 
розчину папаверіну по 1-2 мл один-два рази на 
день, а при підвищеному діастолічному АТ – 
разом з 1 % розчином дібазолу по 1-2 мл раз на 
день протягом п'яти-десяти днів в залежності 
від ступеня ангіоспазму судин та значень арте-
ріального тиску. За нашими даними папаверін 
найшвидше знімає спазм мозкових судин як в 
каротидній, так і вертебрально-базилярній сис-
темах. Однак папаверін протипоказаний хворим 
з вираженими порушеннями атріовентрикуляр-
ної провідності (порушення проведення збу-
дження по провідній системі серця) та зниже-
ному АТ. 

Якщо при підвищеному тонусі мозкових 
судин у сполученні з підвищеним артеріальним 
тиском після курсу в/м введення папаверіну і 
дібазолу не нормалізується артеріальний тиск, 
необхідно додатково підключити гіпотензивні 
препарати (доцільно вирішити з терапевтом).  

При зниженому тонусі мозкових судин та 
низькому АТ, що спостерігається досить рідко 
(у переважної більшості хворих на СНП різного 
генезу тонус мозкових судин підвищений, на-
віть у тих, де артеріальний тиск низький), слід 
призначати внутрішньовенні введення 40 % 
розчину глюкози - 20 мл (попередньо перевіри-
вши кров на цукор) з вітаміном С ( 5 % розчин , 
2-3 мл) і кокарбоксилази (кофермент вітаміну В1 
- по 0,05 - 0,1 г) протягом 10-15 днів щоденно 
або через день; вітаміни групи В та алое по 1 мл 
внутрішньом’язево протягом 30 днів.  

Слід зазначити, що за нашими даними всі 
вітаміни групи В та біогенні стимулятори (фібс, 
алое) підвищують (і без того високий) тонус 
судин головного мозку і можуть викликати ан-

гіоспазм, тому переважній більшості хворих на 
СНП вітаміни цієї групи протипоказані. До при-
значення цих препаратів слід відноситися дуже 
обережно. Хоча ці препарати, на жаль, входять 
до значної кількості запропонованих на сьогодні 
схем лікування СНП. Нам відомі непоодинокі 
випадки, коли застосування цих препаратів при-
зводило до значного прогресування СНП та по-
гіршення стану хворих. Показання до призна-
чення вказаних груп досить вузькі і потребують 
обґрунтування та врахування даних низки діаг-
ностичних методів, тому у випадку коли лікар 
не має змоги проводити дослідження стану су-
дин головного мозку в процесі лікування, краще 
утриматись від їх призначень або направити 
хворого до спеціалізованої установи. Хворим на 
СНП з пониженим тонусом мозкових судин та 
схильністю до пониженого АТ доцільно також 
призначити спиртовий розчин елеутерококу у 
краплях, настійки жень-шеню, лимоннику, ара-
лії, заманихи та ін. Якщо у хворих на ЕЕГ ма-
ють місце зміни в коркових структурах головно-
го мозку, хворий скаржиться на підвищену дра-
тівливість, зміну настрою, порушення сну та ін., 
то при низькому артеріальному тиску слід при-
значати лише елеутерокок по 15-30 крапель за 
30 хвилин до їжі ранком та вдень на протязі 2-4 
тижнів під контролем АТ, тому що це єдиний 
препарат даної групи, який практично не має 
вираженого збуджуючого впливу на біоелект-
ричну активність головного мозку. Таким хво-
рим потрібно також уникати фізичного і психо-
емоційного перевантаження, що, як відомо, 
знижують АТ у гіпотоніків та підвищують його 
у гіпертоніків. 

Особливо тяжко нормалізувати мозковий 
кровообіг у хворих на СНП з низьким АТ та ви-
соким тонусом мозкових судин і утрудненням 
венозного відтоку, а іноді і явищами ангіоспаз-
му церебральних судин. Лікування таким хво-
рим доцільно проводити на фоні заспокійливих 
препаратів (валеріани, півонії, хомвіоневрину, 
хмелю, брому, персену, конвалії та ін.), а також 
внутрішньом’язового введення вітамін С 5% 2-3 
мл 15-20 днів, та в/в введення 40% розчину 
глюкози 20 мл з Vit С 5 % - 2-3 мл, 5-10 днів, 
прийому елеутерококу, стугерону та під суво-
рим контролем реоенцефалографії і AТ. 

Стугерон, який містить активну речовину 
циннарізин, практично не знижує AТ, але він 
має спазмолітичну дію, яка більш вибірково 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 325

впливає на мозковий кровообіг. Стугерон по-
кращує і коронарний кровообіг та функцію вес-
тибулярного аналізатора, має антигістамінну 
дію, нормалізує біоелектричну активність голо-
вного мозку, зменшує шум у вухах та ін. Курс 
лікування по 1 таблетці 0,025 (25 мг) 3 рази на 
день після їжі від 3 тижнів до 1-3 місяців.  

У хворих на СНП з високим тонусом моз-
кових судин та вираженим утрудненням веноз-
ного відтоку за даними РЕГ, підвищеним арте-
ріальним тиском і скаргами на сильний суб'єк-
тивний шум доцільно застосовувати кавінтон 
в/в крапельно, повільно (60-80 крапель за 1 хви-
лину) по 10-20 мг (1-2 ампули) в 200 мл ізотоні-
чного розчину хлориду (на курс потрібно 5-10 
введень), а потім переходити на прийом препа-
рата в таблетках (1-2) 3 рази на день після їжі 1-
2 місяці в залежності від картини РЕГ та показ-
ників АТ. Протипоказаний він у випадку тяжкої 
ішемічної хвороби серця, аритмій. Він розши-
рює судини головного мозку, посилює кровообіг 
та поліпшує постачання мозку киснем, а також 
сприяє утилізації глюкози, підвищенню вмісту 
катехоламінів в тканинах мозку, дещо знижує 
системний артеріальний тиск. Кавінтон призна-
чають при розладах пам'яті, запамороченнях, 
вазовегетативних симптомах.  

При зниженому пульсовому кровонапов-
ненні у вертебрально-базилярній системі, особ-
ливо в сполученні з гіпоксією міокарда, доціль-
но проводити курс лікування 10 % розчином 
сульфокамфокаїну (камфора з новокаїном) - по 
2 мл внутрішньом'язово 1-2 рази на день протя-
гом 15-30 днів, а також масаж шийного відділу 
хребта № 15-20. Сульфокамфокаїн, як відомо, за 
рахунок камфори тонізує дихальний центр, сти-
мулює судинорухівний центр, підсилює обмінні 
процеси в м'язі серця, а новокаїн покращує моз-
ковий кровообіг. Цей препарат швидко всмокту-
ється при в/м введенні, і особливо він показаний 
хворим, у яких поряд із слуховими порушення-
ми мають місце хронічна серцева і дихальна 
недостатність.  

В гострому періоді СНП судинного ґенезу 
доцільно проводити і фонофорез з фраксіпари-
ном протягом 10 діб. 

Ефективність лікування СНП судинного 
ґенезу в значному ступені залежить від терміну 
звернення до лікаря, ступеню врахування всіх 
виявлених порушень з боку не тільки слухового 
аналізатора, але і від органів і систем, стан яких 
впливає на слухову функцію, про що йшлося в 
наших попередніх роботах (Т.В. Шидловська, 
Т.А. Шидловська, 2005; Т.В. Шидловська і спі-
вавт., 2006, 2008) 

Зазначимо також, що найгірший прогноз 
при лікуванні хворих на СНП судинного ґенезу 
у тих осіб, у яких за даними РЕГ у вертебраль-
но-базилярній системі має місце виражене утру-
днення венозного відтоку та зниження пульсо-
вого кровонаповнення, особливо при гіпоксії 
міокарду та наявності гіпертрофії лівого шлуно-
чку серця на фоні високого АТ. 

Проведені нами дослідження та наш бага-
торічний клінічний досвід показали, що при лі-
куванні СНП судинного ґенезу в гострому чи 
хронічному періоді дуже важливим є як оцінка 
стану різних відділів слухового аналізатора, так і 
мозкового кровообігу за даними РЕГ та серцевої 
діяльності, показників АТ та ЦНС. Врахування 
виявлених порушень при визначенні тактики ме-
дикаментозної терапії є необхідним чинником. 

В результаті проведеного нами лікування 
у більшості хворих на СНП (76,2 %) з судинни-
ми захворюваннями покращились показники 
тональної і мовної аудіометрії на 15 дБ і більше 
в області досліджуваного діапазону частот 
(0,125-8) кГц, або тільки мовної аудіометрії, а 
також шепітної і розмовної мови; а у частини 
покращився слух на тони в розширеному діапа-
зоні частот (9-16) кГц. У частини хворих з СНП 
нам вдалося стабілізувати процес або зупинити 
його швидке прогресування. У більшості хворих 
зникли головні болі, запаморочення, тяжкість в 
області потилиці, зменшився або повністю зник 
шум у вухах, покращали пам’ять і сон. 

 
© Т.В. Шидловська, Т.А. Шидловська, 2010  
 
 
 
 

Т.В. ШИДЛОВСЬКА, Т.А. ШИДЛОВСЬКА, Н.П. ЗАПОРОЩЕНКО, К.Ю. КУРЕНЬОВА,  
М.С. КОЗАК, Г.С. СЕРБІН (УКРАЇНА, КИЇВ)  

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВИПАДКІВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ 
ПРИГЛУХУВАТОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ  

 

Відомо, що причини, які викликають сен-
соневральну приглухуватість, численні і різно-

планові. Серед них – соматичні та інфекційні 
захворювання, черепно-мозкові травми, хроніч-
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ні та гострі судинні порушення, пухлини, шумо-
вий фактор, інтоксикації, генетично обумовлені 
захворювання, тощо (Е.А. Евдощенко, А.Л. Ко-
саковский, 1989; О.М. Борисенко та співав., 
2005; Т.В. Шидловська та співавт., 2006; 2008 та 
ін.). Отже і лікування цього захворювання по-
требує ґрунтовного комплексного підходу з 
урахуванням його провідних етіопатогенетич-
них чинників. 

В даній роботі ми наводимо окремі випа-
дки результатів лікування пацієнтів з сенсонев-
ральною приглухуватістю, які знаходилися на 
лікуванні в клініці ДУ «Інститут отоларинголо-
гії ім. проф. О.С.Коломійченка АМНУ». При 
проведенні діагностики пацієнтам було прове-
дене комплексне клініко-аудіологічне обсте-
ження, розроблене Т.В. Шидловською і 
Т.А.Шидловською (2004; 2005) в лабораторії 
професійних порушень голосу і слуху. Обсте-
ження включало в себе ЛОР-огляд, аудіометри-
чне обстеження в звичайному (0,125-8,0) кГц та 
розширеному (9,0-16,0) кГц діапазонах частот, 
акустичну імпедансометрію, реоєнцефалогра-
фію, електроенцефалографію, дослідження сто-
вбуромозкових та коркових відділів слухового 
аналізатора за даними КСВП та ДСВП, електро-
кардіографію. 

Пацієнтка К., 57 років поступила по шви-
дкій допомозі в клініку інституту . Скаржилась 
на раптову втрату слуху справа, шум у вусі 
справа на протязі 2-х днів. Зі слів пацієнтки на-
передодні цього, вона перенесла нервовий стрес. 
При проведенні аудіометричного дослідження 
виявлено: зліва - слух в нормі, справа – гостра 
сенсоневральна приглухуватість з порушенням 
розбірливості мовного тесту (на межі аудіомет-
ра досягається лише 60 % розбірливості мовного 
тесту).  

Наведемо іще один випадок. Хворий Ш., 
34 роки звернувся в клініку із скаргам на голо-
вокружіння, порушення координації рухів, го-
ловний біль, нудоту, втрату слуху зліва. Захво-

рів раптово, день тому. При проведенні обсте-
ження на аудіометрії зареєстровано тяжку гост-
ру сенсоневральну приглухуватість. На реограмі 
– підвищення тонусу мозкових судин, ангіос-
пазм, утруднення венозного відтоку в усіх від-
веденнях. АТ – 120/70 мм.рт.ст. 

Хворим було проведено лікування, яке 
включало в себе: папаверін 2% 2,0 з 1% 1,0 діба-
золом в/м №5; внутрішньовенно крапельно роз-
чин кавінтону на фізіологічному розчині №7; 
ноотропіл 5,0 в/м № 15, а потім перейти на при-
йом в капсулах; актовегін 2,0 в/м № 20; АТФ 2,0 
і церобролізин 2,0 в/м № 20. Також було при-
значено предуктал MR, стугерон, новопасит, 
санасон. Пацієнтам були також призначені фізі-
отерапевтичні методи у відділенні фізіотерапії 
інституту (зав. відділенням – Н.П.Запорощенко). 
Хворі отримували інгаляції з протинабряковою 
сумішшю через ніс, а також ендауральний ульт-
рафонофорез з фраксипаріном. На фоні прове-
деного лікування обидва пацієнти відчули себе 
значно краще. У першої пацієнтки слухова фун-
кція повністю відновилася, а у другого пацієнта 
слух вдалося значно покращити як в конвенціо-
нальному, так і в розширеному діапазоні частот. 
Причому нами був виявлений цікавий факт, що 
після обстеження та повторного лікування через 
1 рік у цього ж пацієнта відмічалося ще більш 
виражене покращення слуху. 

Ми вважаємо, що своєчасне та патогене-
тично обґрунтоване лікування із застосуванням 
як медикаментозних, так і фізіотерапевтичних 
призначень, хворим з сенсоневральними пору-
шеннями дозволяє повністю відновити або зна-
чно покращити слухову функцію не тільки в 
гострій стадії захворювання, але і поліпшити 
слух в хронічному періоді. Автори також споді-
ваються, що наведена інформація буде корис-
ною для отоларингологів та лікарів суміжних 
спеціальностей при вирішенні питань діагнос-
тики та комплексного лікування сенсоневраль-
ної приглухуватості. 

 
Т.В. Шидловська, Т.А. Шидловська, Н.П. Запорощенко, К.Ю. Куреньова, М.С. Козак, Г.С. Сербін, 2010  
 
 
 
 

А.Ю. ШИДЛОВСЬКИЙ, Д.Д. ТОРДІЯ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СТАН ПЕРИФЕРИЧНОГО ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВІДДІЛІВ СЛУХОВОГО АНАЛІ-
ЗАТОРА У ХВОРИХ З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ У СПОЛУЧЕННІ 
З ВИРАЖЕНОЮ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЮ СУДИННОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ 

 

Н.С. Алексеева, Н.М. Кириченко (2006) за-
значають, що периферичний і центральні кохлео-
вестибулярні синдроми обумовлені структурни-

ми змінами внутрішніх сонних та вертебральних 
артерій, артеріальною гіпертонією, атеросклеро-
зом, тощо, дотепер вивчені недостатньо. 
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А.Н. Храбриков (2009) зазначає, що по 
суті сенсоневральна приглухуватість (СНП) є 
збірним визначенням, яке поєднує ураження 
слухового аналізатора на будь-якому рівні, по-
чинаючи від волоскових клітин спірального ор-
гану до центральних структур. Тому необхід-
ною умовою реабілітації хворих з СНП автор 
вважає топічну діагностику, тобто визначення 
рівня ураження слухового аналізатора.  

Мета роботи – дослідити стан перифери-
чного і центрального (стовбуромозкового та 
коркового) відділів слухового аналізатора у 
хворих з СНП і наявністю вираженої ВБСН та у 
здорових нормальночуючих осіб і провести їх 
порівняльний аналіз.  

Для досягнення поставленої мети було 
обстежено 57 хворих з СНП і наявністю вира-
женої ВБСН. Контролем служили 15 здорових 
нормальночуючих молодих осіб без наявності 
змін в судинах головного мозку. Слухову функ-
цію досліджували на тони в області (0,125-8) 
кГц та (9-16) кГц, тобто, в конвенціональному 
та розширеному діапазонах частот в екранова-
ній і звукоізольованій камері, де рівень шуму не 
перевищував 30 дБ, за допомогою клінічного 
аудіометра AC-40, фірми «Interacоustics» (Да-
нія). Реєстрацію КСВП та ДСВП, які відрізня-
ються високою точністю і дозволяють проводи-
ти точну топічну діагностику уражень слухової 
системи, проводили за допомогою акустичної 
системи МК-6 фірми „Amplaid” (Італія). 

Стан вертебрально-базилярної системи 
(ВБС) оцінювався за результатами дослідження 
реоенцефалографії (РЕГ), яку записували за до-
помогою комп’ютерного реоенцефалографа фі-
рми „DX-системы” (Харків). Всі пацієнти були 
оглянуті неврологом. 

Проведені дослідження дозволили вияви-
ти наступне. У досліджуваних хворих мало міс-
це порушення функції звукосприйняття. Про це 
свідчили позитивні досліди Бінга, Федерічі, мо-
вного Ріне та відсутність кістково-повітряного 
інтервалу. У таких хворих з СНП і наявністю 
вираженої ВБСН слух на тони в області 0,125; 
0,25; і ,05 кГц знаходився в межах норми. Вже з 
1 кГц спостерігалися порушення в сприйнятті 
цього тону, яке становило (20,2±0,6) дБ. Ще 
більш виражене порушення слуху на тони спо-
стерігалося в області 2; 3; 4; 6; і 8 кГц, яке ста-
новило відповідно: (35,6±0,9; 50,2±1,4; 56,3±2,8; 
59,7±2,6 та 46,1±3,8) дБ, що було достовірно 
більше ніж в контрольній групі. 

Ще більш виражені порушення слухової 
функції спостерігаються в розширеному діапа-
зоні частот. При цьому у цих хворих спостеріга-
лися не тільки достовірно збільшені пороги слу-
ху в розширеному (0,125-8) кГц діапазоні частот 
у порівнянні з конвенціональним (9-16) кГц, але 

і у багатьох у хворих відмічався «обрив» у 
сприйнятті того чи іншого тону. Так, слух на 
тони у таких хворих в області 9; 10; 11,2; 12,5 і 
14 кГц становив відповідно: (47,4±3,5; 67,4±3,7; 
69,1±4,2; 74,1±2,7; 72,3±2,2 та 71,1±1,2) дБ. Крім 
того, в області 16 кГц в 56,1% випадків мав міс-
це «обрив» у сприйнятті цього тоні, тобто такі 
хворі цей тон не сприймали. «Обрив» в області 
9; 10; 11,2; 12,5; 14 та 16 кГц мав місце відпові-
дно у 1,8%; 3,5%; 5,3%;14,0% та 19,3% випадків 
хворих з СНП та наявністю вираженої ВБСН. 

За даними РЕГ у досліджуваних хворих в 
ВБС був достовірно значно знижений реографі-
чний індекс (Рі), який становив (0,51±0,02) (при 
нормі 1,13±0,03, t=17,2, p<0,01). Це свідчить про 
значне зниження пульсового кровонаповнення у 
таких хворих порівняно з нормою.  

Часові показники КСВП засвідчили наяв-
ність дисфункції в стовбуромозкових структу-
рах слухового аналізатора у цих хворих. Про це 
свідчить достовірне подовження латентного пе-
ріоду піку (ЛПП) V хвилі КСВП до (6,03±0,04) 
мс при нормі (5,56±0,01) мс; t=11,5, p<0,01, а 
також міжпікового інтервалу I-V до (4,29±0,03) 
мс. при нормі (3,92±0,02) мс; t=10,3, p<0,01. 

Крім того, у досліджуваних хворих з СНП 
у сполученні з вираженою ВБСН був достовірно 
подовженим і ЛПП ІІ хвилі КСВП до (2,91±0,04) 
мс., при нормі – (2,74±0,05) мс; t=5,2, p<0,01 та 
ЛПП IV хвилі до (5,24±0,05) мс. при нормі – 
(5,03±0,02) мс; t=5,72, p<0,01. 

Отримані дані співзвучні з даними Mayer 
(1979), який встановив, що вертебрально-
базилярна недостатність викликає зміни хвиль ІІ 
та IV КСВП, збільшення міжпікового інтервалу 
І-ІІІ, зменшення амплітуди ІІІ хвилі та зміна V 
хвилі комплексу.  

Часові показники ДСВП засвідчили дис-
функцію і в коркових структурах слухового 
аналізатора у хворих з СНП у сполученні з ви-
раженою ВБСН. Так ЛПП комплексу N2 ДСВП 
у таких хворих становив (308,5±4,2) мс, при но-
рмі – (251,4±3,2) мс.; t=3,22, p<0,01. Достовірно 
збільшеним у них був і ЛПП комплексу Р2 
ДСВП до (196,9±3,5) мс, при нормі – (176,8±2,5) 
мс; t=4,67, Р<0,01. Л.Р. Зенков, А.М. Моле-Заде 
(1984) стверджують, що в модуляції комплексів 
P2 і N2 ДСВП беруть участь лімбічні структури 
головного мозку, які відіграють велику роль в 
емоційній поведінці. За даними ЕЕГ у таких 
хворих також мало місце зацікавлення лімбіч-
них структур. Крім того, зазвичай такі хворі 
скаржилися на підвищену дратівливість. 

Отримані дані свідчать про те, що у хво-
рих з СНП у сполученні з вираженою ВБСН 
страждають всі відділи слухового аналізатора, 
що доцільно врахувати при обстеженні та ліку-
ванні таких хворих. 

 
© А.Ю. Шидловський, Д.Д. Тордія, 2010  
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РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ СУПРВІД ХВОРИХ ПІСЛЯ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ 
 

На даний час в Україні біля 300 реципієн-
тів систем кохлеарної імплантації (КІ), що по-
требують реабілітаційного супроводу, програма 
якого в середньому розрахована на 2-5 років. 
Цей термін зумовлено двома параметрами, що 
мають часове обмеження: перший – це фізіоло-
гічний термін розвитку слухосприйняття і фор-
мування на його основі мовленнево-моторних 
функцій, що відповідає онтогенезу в нормі, а 
другий фактор – це результат роботи безпосере-
дньо самої системи кохлеарної імплантації, яка 
дозволяє пацієнту чути, але при цьому за рівнем 
слухового та мовленнєвого розвитку він відпо-
відає глухому. Саме ці два фактори пояснюють 
необхідність раннього виявлення дітей з погір-
шеним слухом та глухотою (неонатальний 
скринінг), раннього слухопротезування та об-
ґрунтовують перспективність проведення кох-
леарної імплантації в до- і прелінгвальний пері-
од. 

На березень 2010 року черга на отриман-
ня системи кохлеарної імплантації за держав-
ною програмою складає 764 дитини, з яких 464 
ще чекають операції. Серед них у віці до 3 років 
– 110, від 3 до 5 років – 150, від 5 до 7 років – 
92, від 7 до 15 років – 99 і після 15 років – 21. З 
2004 по - 2010 роки в Україні було прооперова-
но 195 пацієнтів: 130 з них за державною про-
грамою і 65 - за рахунок інших джерел, в тому 
числі приватні кошти. Необхідно відмітити, що 
частина пацієнтів оперувалась за кордоном (в 
2009 році – 19), що в більшості випадків 
пов’язано із спонсорською допомогою у при-
дбанні систем кохлеарної імплантації 

Всі пацієнти, прооперовані в Україні, до 
здійснення кохлеарної імплантації пройшли 
слухо-мовленневу реабілітацію, а після устано-
влення кохлеарного імплантата продовжують 
навчання під наглядом сурдопедагога. В отри-
манні позитивного результату важливе значення 
має узгоджена співпраця сурдопедагога з аудіо-
логом при настроюванні мовленневого процесо-
ра та проведенні тестувань. 

Із числа дітей, котрі куруються в групі 
кохлеарної імплантації – 56 займаються з бать-
ками, 25 – з логопедом або дефектологом, 14 
дітей відвідують загальноосвітній дитячий са-
дочок, 3 відвідують загальноосвітню школу, 6 – 
спецшколу для дітей з порушенням слуху, 18 – 
регулярно приїздять на тестування і реабіліта-
ційну підтримку в Інститут отоларингології, а 
18 – не мають допомоги за місцем проживання. 

Попередні результати роботи реабілітацій-
ної групи при Інституті отоларингології ім. проф. 
О.С. Коломійченка дозволили оцінити ступінь 
реабілітаційної допомоги, що надається пацієн-
там з КІ за місцем проживання: висока – 36 паці-
єнтів, середня – 54 та низька – 14 пацієнтів.  

Широке впровадження в Україні нового 
направлення реабілітації хворих з важкими фо-
рмами приглухуватості та глухоти – кохлеарної 
імплантації, потребує створення центрів реабілі-
таційної підтримки пацієнтів за місцем прожи-
вання, а також підготовки кадрів. Однією з важ-
ливих умов перспективності проведення всього 
комплексу заходів з кохлеарної імплантації є 
налагоджування тісної співпраці з регіональни-
ми центрами і кабінетами, де спостерігаються 
імплантовані пацієнти. Першим кроком на шля-
ху до вирішення зазначеної проблеми є органі-
зація на базі Інституту отоларингології періоди-
чно діючих курсів «Реабілітаційний супровід 
пацієнтів після кохлеарної імплантації» з підго-
товки сурдопедагогів та консультацій сурдоло-
гів, аудіологів та батьків. 

Програма курсів передбачає ознайомлен-
ня з технічними характеристиками сучасних 
систем імплантаціі, з основними етапами прове-
дення всіх заходів, що забезпечують перспекти-
вність проведення імплантації та допоможе з 
визначенням методів (ре)абілітації пацієнтів у 
кожному окремому випадку. Такий напрямок 
роботи забезпечить тісний зв'язок між Інститу-
том та регіональними відділеннями реабілітації, 
що дозволить вивести систему заходів з кохлеа-
рної імплантації в єдиний завершений цикл. 

 
© В.О. Шкорботун, Н.В. Шепеленко, Л.К. Власюк, Л.А. Кудь, 2010  
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КОХЛЕАРНА ІМПЛАНТАЦІЯ ПРИ CHARGE СИНДРОМІ 
 

Єдиним ефективним методом функціона-
льної реабілітації пацієнтів із сенсоневральною 
глухотою на сьогоднішній день є кохлеарна ім-
плантація. Особливо актуальним є питання вико-
нання вказаного оперативного втручання у дітей 
із поєднаними вадами розвитку, так, як це значно 
підвищує прогноз щодо соціальної абілітації вка-
заної групи пацієнтів. Однак оперативні втру-
чання при вадах розвитку є потенційно «склад-
ними» і потребують особливо виваженого підхо-
ду. В закордонній літературі описано немало по-
дібних випадків з позитивним результатом.  

Із квітня 2008 року нами було виконано 
61 кохлеарна імплантація на базі ДУ «Інститут 
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
АМН України» та Хірургічного центру ДНУ 
«Науково практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» ДУС. При цьому складнос-
ті при введенні імплантат виникли у 5 осіб: 4 – 
мали різні ступені оссифікації завитки та один 
пацієнт із поєднаною вадою розвитку – 
CHARGE синдромом.  

CHARGE синдром характеризує поєднан-
ня в різних комбінаціях чотирьох із п’яти таких 
патологічних станів, як колобома, вади серця, 
атрезія хоан, затримка росту чи розвитку, ано-
малії сечо-вивідної системи, аномалії розвитку 
органа слуху (Blake K.D., et al., 1998). При цьо-
му синдромі в ряді випадків існує загроза життю 
пацієнта, що пов’язано із наявністю вад серця. 
Також значно обмежена можливість сприйняття 
навколишнього світу дитиною: поєднання пато-
логії органа зору та органа слуху. Частка паціє-
нтів із перцептивною глухотою сягає від 60 до 
90%. Особлива актуальність виконання імплан-
тації у вказаних пацієнтів визначається значною 
часткою (80-90%) пацієнтів із порушенням зору 
аж до сліпоти (Mary Kugler, R.N. 2007).  

У нашого пацієнта – хлопчика віком 3 ро-
ки 5 місяців глухота супроводжувалась вродже-
ною вадою серця (відкритий артеріальний про-
ток), колобомою обох зорових нервів, лицеви-
ми, вушними та очними дисморфіями, дисплазі-
єю нирок, затримкою росту, на підставі клініч-
ного та медико-генетичного обстеження був 
встановлений CHARGE синдром. 

Було вирішено обрати тактику первинно-
го виконання корегуючого втручання на серці, і 
наступним етапом – кохлеарної імплантації. 

За результатами спіральної комп’ютерної 
томографії та магнітно резонансної томографії 

скроневих кісток встановлено, що у дитини є 
двобічна аплазія півколових каналів, звужені 
внутрішні слухові ходи та гіпоплазія вестибуло-
кохлеарних і лицевих нервів. Просвіт завиток 
вільний, вона дистопована, овальне вікно та ні-
ша круглого вікна справа не прослідковуються. 
Звужений просвіт каналів лицевого нерва у ти-
мпанальній частині, розширення його до 4 мм у 
мастоїдальній. 

Під час виконання кохлеарної імплантації 
виявлено, що соскоподібний відросток достат-
ньо пневматизований, з високим розміщеним 
щілиноподібної форми антрума із вузьким аді-
тусом. На місці знаходження ампули півколово-
го горизонтального каналу – випинання, що 
значно перекриває адітус. Задня тимпанотомія 
виконана в типовому місці, практично від Fossa 
incudis. При цьому виявлено значне нависання 
лицевого нерва з глибокою лицевою кишенею, і 
значне потовщення каналу лицевого нерва в го-
ризонтальній його ділянці. Ніша круглого вікна 
згладжена і практично не контурується, промо-
нторіум сплощений. Ніша овального вікна зна-
ходиться глибоко під каналом лицевого нерва, 
овальне вікно (основа стремінця) не візуалізу-
ється. Ніжки стремінця деформовані, головка 
стремінця та довгий відросток ковадла дистро-
фічні, м’якотканинні. Головка стремінця впира-
ється в канал лицевого нерва. Пірамідальний 
відросток та сухожилок стремінцевого м’язу не 
визначається.  

Орієнтуючись по ніші овального вікна, з 
врахуванням вірогідного знаходження круглого 
вікна, зроблена спроба виконати кохлеостому в 
типовому місці з виходом на тимпанальні сходи. 
Завитковий хід з проходженням на глибину 4-
5мм не виявлено. Кохлеостома дещо розширена 
доверху, для виходу на вестибулярні сходи. Пе-
реконливого доступу в завитковий хід не досяг-
нуто. Вирішено виконати кохлеостому з виходом 
на середній завитковий хід – між овальним вік-
ном та pr. cochleariformis. В процесі пошуку з 
розширенням дещо вниз, відкрито середній зави-
ток. За допомогою пробного електрода визначена 
його прохідність – глибина ходу – 20-25 мм.  

Зважаючи на можливу глибину введення 
до 25 мм, яка є достатньою для “Nukleus CI24k”. 
вирішено установити імплант. Після установки і 
фіксації імпланта та пасивного електроду, акти-
вний електрод введено в завитку. Глибина вве-
дення – до 3-4 індикаторного кільця. Стремінце-
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вий рефлекс не отримано. Моніторинг NRT – 
позитивний. На контрольній рентгенограмі ве-
рифіковано знаходження імпланту в завитці.  

В процесі підключення імпланту та пода-
льшої настройки отримано реакцію на звук, що 
означає функціонування імпланту та правильне 
його ведення. Дитина проходить курс сурдореа-
білітації (3 міс.). 

 Таким чином: виконання кохлеарної ім-
плантації у пацієнтів із CHARGE синдромом є 
можливим і ефективним методом слухової та 
соціальної реабілітації. Оперативне втручання у 
вказаної групи пацієнтів є прогнозовано «склад-
ним» і потребує відповідної кваліфікації хірурга 
та високого рівня надійності анестезіологічного 
забезпечення. 

 
© В.О. Шкорботун, Я.В. Шкорботун, Б.М. Миронюк, А.О. Скорохода, Н.С. Овсяннікова, 2010  
 
 
 
 
 

В.В. ЯЦКІВ, С.А. ЛЕВИЦЬКА, О.О. МАЗУР (ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

СПОСІБ ДОДАТКОВОГО ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ КАТЕТЕРИЗАЦІЇ СЛУХОВИХ ТРУБ 
 

При проведенні катетеризації слухової 
труби за загальноприйнятою методикою вве-
дення металічного катетера в носоглотку та на-
ступні маніпуляції у ній супроводжуються 
вкрай неприємними, а часто болючими відчут-
тями у пацієнтів. Тому для знеболення, зазви-
чай, використовують змащування або зрошення 
10% розчином лідокаїну слизової оболонки по 
ходу просування катетера. А для додаткової 
анестезії слизової оболонки носоглотки викори-
стовують заведення в неї носового зонда, з на-
крученим на нього пучком вати, змоченим у 
розчині анестетику. Для забезпечення оптима-
льної форми зонда, лікар, який проводить кате-
теризацію, вигинає його під довільним кутом. 

Недоліками методу є відсутність адекват-
ної анестезії носоглотки та не відповідність кута 
вигину зонда траєкторії просування по порож-
нині носа та носоглотки металічного катетера. 

Запропоновано новий метод додаткового 
знеболення порожнини носа та носоглотки під 
час проведення катетеризації слухових труб.  

Сутність методу полягає в тому, що на кі-
нець металічного катетера, яким у наступному 
проводилася маніпуляція, вкрай щільно накру-
чували жмут вати, занурений у розчин анесте-

тику. У подальшому катетер з накрученою на 
нього ватою вводили у носоглотку і виконували 
ним такі ж рухи, як при катетеризації. Цим до-
сягалося знеболення тих зон леміша та вічка 
слухової труби, яких при подальшому прове-
денні катетеризації торкалася металева частина 
катетера, створюючи найбільш болісні відчуття. 
Після проведення анестезії вату з катетера зні-
мали та катетеризація слухової труби проводи-
лась за загальноприйнятою методикою. 

Для фіксації вати на кінці катетера, за до-
помогою надфіля на катетері були зроблені не-
великі насічки (1,5-2 мм довжиною) під кутом 
45º до вісі тіла катетера від початку робочої час-
тини катетера до закінчення вигину з двох про-
тилежних сторін. Після цього робоча частина 
катетера отримувала вигляд «кори берези», де 
насічки відповідали темному забарвленню кори. 
Такі насічки забезпечують надійну фіксацію 
навіть вологої вати на кінці катетера. 

Запропонований метод модифікованої мі-
сцевої анестезії під час катетеризації слухових 
труб у хворих на хронічний сальпінгоотит до-
зволяє зменшити біль при проведенні маніпуля-
ції та підвищити ефективність лікування цієї 
категорії хворих. 

 
© В.В. Яцків, С.А. Левицька, О.О. Мазур, 2010 
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JANA FREY (БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ) 

СИСТЕМЫ COCHLEAR™ NUCLEUS® 5, HYBRID™ И BAHA® BP100 –  
ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 

 

С помощью своих систем компания 
Cochlear помогла более чем 200 000 человек в 
более чем 100 странах восстановить свободное 
общение с друзьями и близкими и вести полно-
ценную социальную жизнь. Делая самые круп-
ные в отрасли финансовые вложения в научно-
исследовательскую деятельность, Cochlear в 
сотрудничестве с ведущими международными 
учеными и специалистами в области слуха 
обеспечивает максимально возможное качество 
звука для людей с нарушениями слуха.  

Сегодня показания к кохлеарной имплан-
тации (КИ) существенно расширились благода-
ря положительному опыту, совершенствованию 
технологии и большей безопасности самой опе-
рации. В самом начале показанием к КИ была (и 
остается) постлингвальная глухота у взрослых. 
В настоящее время КИ выполняется и прелин-
гвально оглохшим взрослым и детям до 1 года. 
КИ также показана взрослым с остаточным слу-
хом при показателях разборчивости речи в ти-
шине ниже 70%. Пациентам с остаточным 
слухoм часто рекомендуется бимодальная КИ, 
при которой осуществляется как электрическая, 
так и акустическая стимуляция. Другим пер-
спективным направлением является билате-
ральная имплантация. Сегодня также стало воз-
можным введение импланта при мальформаци-
ях улитки. При отсутствии слухового нерва, а 
также в тех случаях, когда КИ неэффективна 
(при нормально функционирующем импланте), 
восстановление слуха возможно с помощью 
стволомозгового импланта.  

Система Cochlear™ Nucleus® 5 – самая 
совершенная в мире технология КИ  

Импланты сeрии Nucleus® CI500 - самый 
тонкий в мире кохлеарный имплант, в 2,5 раза 
прочнее по сравнению с предыдущим поколе-
нием имплантов, с возможностью введения 
электродов с помощью стилета методом AOS 
(Advance Of Stylet). Речевой процессор Nucleus® 

CP810 оптимизирует восприятие в самых раз-
нообразных акустических ситуациях с помощью 
проверенной стратегии обработки сигнала 
SmartSound™ 2. Кроме того, включена новая 
функция автоматического обнаружения теле-
фонного сигнала. Два микрофона обеспечивают 
лучшее качество звука и определение направле-
ния источника звука. СР810 обеспечивает паци-
енту максимальный комфорт при ношении бла-
годаря небольшим размерам и эргономичному 

дизайну. Первое в индустрии КИ устройство 
Nucleus® CR110 Remote Assistant является не 
просто беспроводным пультом дистанционного 
управления. CR110 позволяет легко контроли-
ровать и регулировать работу речевого процес-
сора, обеспечивает диагностику и устранение 
неисправностей. Помимо таких функций как: 
проверка работы нажатием одной кнопки, цвет-
ной ЖКИ экран, появление сигнала о неисправ-
ности на экране, быстрое восстановление пара-
метров, высокая продолжительность работы 
батарей, CR110 Remote Assistant позволяет ре-
гулировать работу билатеральных процессоров 
одновременно на одном экране.  

Cochlear™ Hybrid™ – интегрированная 
система электроакустической стимуляции, 
включающая звуковой процессор и акустиче-
ский компонент.  

Типичные кандидаты на КИ с помощью 
системы Hybrid™ страдают потерей слуха на 
низких частотах в степенях от стабильно легкой 
до умеренной (до 500 Гц) и потерей слуха на 
средних и (или) высоких частотах (свыше 1500 
Гц) в степенях от тяжелой до тотальной глухо-
ты. Система Hybrid™ гарантирует органичное 
слуховое восприятие за счет комбинации кохле-
арного импланта и технологии слухопротезиро-
вания. 

Cochlear™ Baha® BP100 – обеспечивает 
свыше 25% улучшения восприятия речи 

Система Baha® состоит из небольшого ти-
танового импланта, соединительного крепления 
и съемного речевого процессора. В новой сис-
теме Baha® BP100 также имеется программное 
обеспечение Baha Fitting Software. Титановый 
имплант интегрируется в кость, обеспечивая 
передачу звука непосредственно в улитку. В 
системе Baha® BP100 впервые применяется ав-
томатическая обработка сигнала и обеспечива-
ется точная настройка с помощью Cochlear Baha 

Prescription (CBP) – опции программного обес-
печения… 

Cochlear Baha® BP100 – первый речевой 
процессор, аудиологическая платформа которо-
го разработана специально с учетом особенно-
стей прямого костного проведения. 

Восприятие звука путем костного прове-
дения отличается от воздушного. В процессоре 
Baha® BP100 заложены не традиционные (для 
воздушного проведения) стратегии обработки 
сигнала и расчета усиления, а уникальные, по-
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зволяющие использовать преимущества костно-
го проведения. Чистота звука обеспечивается 
гибкой автоматической системой компенсации в 
сложной акустической обстановке. Cochlear 
Baha Prescription (CBP) – первая стратегия ком-
пенсации потерь слуха, предназначенная для 
прямого костного проведения, используемая 
только в BP100. Новый процессор обладает вы-
сокой надежностью в использовании и позволя-
ет автоматически регулировать направленность 
и шумоподавление. Три современных варианта 
настройки обеспечивают точность и, в то же 
время, простоту настройки процессора. Уни-
кальная функция Воne Сonduction Direct в про-
граммном обеспечении дает возможность изме-
рить пороги костного проведения пациента не-
посредственно с помощью BP100.  

Многие пациенты испытывают трудности 
при ношении традиционных СА воздушной 
проводимости, отчего на них навешивают ярлык 
"особая группа", или же им требуются сложные 
решения, не связанные с усилением, такие, как 
система CROS. Благодаря уникальным свой-

ствам костной проводимости, Baha® представ-
ляет собой инновационное и элегантное реше-
ние. Baha® просто минует кондуктивный эле-
мент проводящей или смешанной потери слуха, 
что ведет к существенному снижению тре-
буемого усиления, по сравнению с традицион-
ными СА воздушной проводимости. Аналогич-
ным образом, благодаря легкости, с которой 
звуки передаются через кости черепа, Baha® 
становится относительно простым решением 
для людей с односторонней сенсоневральной 
глухотой. 

Среди целого ряда имплантируемых слу-
ховых устройств (в том числе имплантов сред-
него уха), Baha® остается единственным устрой-
ством, потенциальные преимущества которого 
пациент может оценить еще до проведения опе-
рации. Систему Baha® можно померить и опро-
бовать с помощью головной повязки или проб-
ного стержня. Это дает Baha® значительное пре-
имущество по сравнению с другими импланти-
руемыми средствами и хирургическим "лечени-
ем" потери слуха. 

 
© J. Frey, 2010  
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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ІМПЛАНТУ СЕРЕДНЬОГО ВУХА VIBRANT 

 

Імпланти середнього вуха це альтернати-
вний метод лікування розладів слуху в хворобах 
середнього вуха. З розвитком хірургічної техні-
ки, ці прилади знайшли використання в ліку-
ванні вад зовнішнього і середнього вуха, в тому 
числі і в дітей, а також хронічних захворюван-
нях, коли не можна використати інші методи 
хірургічної реконструкції або слухопротезуван-
ня. 

Метою сьогоднішньої праці є оцінка ре-
зультатів використання апарату Vibrant 
Soundbridge, показання нашої операційної тех-
ніки і напрямків розвитку в імплантації серед-
нього вуха. 

Представлена група пацієнтів у віці від 7 
до 72 років після перенесених операцій серед-
нього вуха або з хронічною приглухуватістю, з 
незадовільним ефектом в слухових апаратах, а 
також з різними вродженими вадами зовнішньо-

го і середнього вуха. У всіх пацієнтів виконана 
операція – імплантація апарату Vibrant 
Soundbridge. Доступ проводився через задню 
тимпанотомію або яму сосковидного паростка у 
пацієнтів в яких раніше виконана радикальна 
модифікована операція. Представленні різні 
способи закріплення провідника FMT на слухо-
вих кісточках і в ніші круглого вікна, переваги і 
недоліки кожного з них. Обговорено покази і 
обмеження використання Vibrat Soundbridge у 
цієї групи пацієнтів. 

В переважній більшості випадків користь 
з використання приладів цього типу є значна. 
Особливо корисним є у пацієнтів в котрих не-
можливо використати класичні слухові апарати, 
в тому числі з приводу вроджених вад у вигляді 
атрезії зовнішнього слухового ходу. Проведений 
первинний аналіз віддалених результатів, а пер-
винні результати дуже заохочуючі. 

 
© Г.Скаржиньскі, Р.Бариляк, М.Поровські, П.Г. Скаржиньскі, Л. Бруські, 2010  
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PARTIAL DEAFNESS TREATMENT – НОВІ МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ 
 

В сучасній аудіології триває постійний 
пошук можливостей реабілітації хворих з важ-
кою втратою слуху. Далеко не завжди слухо-
протезування є успішним, особливо у осіб з час-
тково збереженим слухом на низьких частотах і 
глибокою втратою на середніх і високих часто-
тах.  

В сьогоднішній праці ми представляємо 
результати, але головне нові перспективи і нові 
принципи напрямку лікування часткової глухо-
ти методом кохлеарної імплантації (Partial Deaf-
ness Treatment PDT). Метод PDT, оснований на 
опрацьованому і успішно розвиненому в Інсти-
туті Фізіології і Патології Слуху, оснований на 
хірургічному підході до круглого вікна і пода-
льшій електро-акустичній стимуляції. Від 2002 
року ми розвиваємо метод хірургічного ліку-
вання часткової глухоти. За цей час метод 
пройшов кілька значних етапів у своєму розвит-
ку, але, головне – результати, які ми представи-
ли світовому науковому товариству, показали, 
що метод є успішним в плані реабілітації слуху і 
безпечним для внутрішнього вуха.  

Акцептація в середовищі оториноларин-
гологів і аудіологів дозволила нам значно роз-
винути покази до кохлеарної імплантації. Метод 
6 кроків професора Скаржиньського дозволяє 
достатньо широко візуалізувати і безпечно ввес-
ти електрод в scala tympani завитки. Коротший, 
ніж у випадках повної, глухоти електрод ім-
планту в подальшому стимулює ділянки висо-
ких і частково середніх частот, а збережені ни-
зькі частоти посилюємо слуховим апаратом.  

Висновок 
Представлені довготермінові результати, 

використання різних електродів і різних сис-
тем, а також опрацьовані методи хірургії круг-
лого вікна і електроакустичної стимуляції дали 
нам можливість систематизувати і розширити 
показання до PDT. Збереження слуху на рівні 
94,7% передопераційного у дорослих і 100% у 
дітей вказує на значну успішність прийнятої 
концепції. Це дозволяє стверджувати, що мож-
ливе як безпечне відкриття внутрішнього вуха, 
так і ефективне доповнення передопераційного 
слуху. 

 
© Г.Скаржиньскі, Р.Бариляк, М.Поровські, П.Г. Скаржиньскі, Л. Бруські, 2010  
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ЯТРОГЕННI УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ СТАПЕДОТОМІЇ 
 

Щорічно в Інституті Фізіології і Патології 
Слуху виконуються понад 1000 стапедотомій, 
але близько 8% від цієї кількості складають рес-
тапедотомії або ревізії після стапедотомій, про-
ведених в інших клініках Польщі і за кордоном. 
Така велика кількість оперативних втручань да-
ла нам можливість здобути значний досвід і ви-
працювати операційну тактику в ситуаціях іноді 
нестандартних, таких, які не зустрічаються що-
дня в практиці отохірурга.  

Найчастіша причина невдач в хірургії ото-
склерозу, на жаль, ятрогенна, викликана відсут-
ністю достатнього досвіду в хірурга. Крім того, 
часті ускладнення викликані післяопераційною 
кровотечею, внаслідок чого виникають значні 

спайкові процеси, які блокують провідний апарат 
середнього вуха. Найгірші і іноді непоправні 
ускладнення виникають внаслідок травми внут-
рішнього вуха, після введення занадто глибокого 
протезу, грубих маніпуляцій з пластиною стремі-
нця, відсмоктування рідини з присінку або попа-
дання крові в присінок. Значною частиною пока-
зів до реоперацій було вживання тефлонових са-
мофіксованих протезів, які приводили до атрофії 
довгої ніжки ковадла або зіскакували з нього в 
різні періоди після операції.  

В презентації показуємо наші методи від-
творення безперервності і рухомості провідного 
апарату середнього вуха, а також в межах внут-
рішнього вуха. 

 
© Г.Скаржиньскі, Р.Бариляк, М.Поровські, П.Г. Скаржиньскі, 2010  
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НОВИЙ ЕЛЕКТРОД SRA ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЧАСТКОВОЇ ГЛУХОТИ 

 

З розвитком ідеї, хірургічної техніки і ау-
діологічної реабілітації часткової глухоти 
(PDT), виникла необхідність в нових імплантах, 
які б відповідали необхідним критеріям, а особ-
ливо в електродах нового типу. Такий електрод 
повинен бути не тільки надійним у проведенні 
електричної стимуляції, але і безпечним для 
структур внутрішнього вуха. Необхідність збе-
реження залишкового слуху лежить в основі 
принципу лікування часткової глухоти. Сучасні 
слухові апарати не дають можливості реабіліту-
вати слух по типу лижного трампліну (ski-slope) 
із збереженими низькими частотами на аудіоме-
тричній кривій. Ця ідея наштовхнула на ство-
рення нового електроду, безпечного при вве-
денні через кругле вікно завитки в барабанні 
сходи. Розроблений згідно ідеї і проекту профе-

сора Генрика Скаржиньского і створений інже-
нерами Cochlear Company електрод отримав на-
зву Straight Research Array (SRA). Дослідження 
проводились на 24 свіжозаморожених людських 
скроневих кістках, які були прооперовані мето-
дом лікування часткової глухоти через кругле 
вікно з введенням дослідного електроду. Додат-
ково аналогічним методом були прооперовані 4 
кістки з використанням електроду Nucleus® 
Straight для порівняння. В подальшому дослі-
джувався стан скроневих кісток і структур сли-
мака після введення електроду SRA в порівнян-
ні з електродом Nucleus® Straight. 

Результати морфологічних досліджень 
показали на низький рівень деструктивних змін 
в завитці і значні можливості збереження зали-
шкового слуху у пацієнтів. 
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PARTIAL DEAFNESS COCHLEAR IMPLANTATION AND THE ROUND WINDOW  
APPROACH FOR PRESERVATION OF RESIDUAL HEARING  

 

Combined, electric and acoustic stimulation 
led to a rapid progress in cochlear implantation. 
Easing the criteria for qualifying patients benefited 
a new group of patients diagnosed with having re-
sidual hearing, thus being partially deaf.  

The pursuit for proving surgical aspects of 
the theory of conservation of residual hearing re-
sulted in application of the so-called round window 
approach in cochlear implantation which was 
backed by data obtained in patients treated since 
1996. These promising and repeatable results in-
spired us to start a new program of treatment for 
those with so-called partial deafness. The concept 
proved to be an optimized form of treatment in pa-
tients, with good sound perception in low frequency 

tones and total deafness in the high frequency 
range, who received either electric stimulation 
alone or effective hybrid electric and acoustic 
stimulation.  

We present basic surgical steps and difficult 
situations that may be encountered during PDCI, as 
well as long term results of patients, both children 
and adults, treated in our Centre since introduction 
of the method.  

We would like to stress the great influence of 
the round window approach on cochlear implant 
surgery, especially in creating a new possibility for 
preservation of residual hearing, which in return 
contributed to giving a new chance for better hear-
ing to a large group of patients. 
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CURRENT EUROPEAN OPINION ON BILATERAL COCHLEAR IMPLANTS / 
OUR EXPERIENCE WITH (SIMULTANEOUS) BILATERAL COCHLEAR IMPLANTATION 

 

Cochlear implants revolutionized the way we 
approach rehabilitation of patients with severe-to 
profound hearing impairment in restoring speech 
understanding. Benefits of cochlear implants in deaf 
children are indisputable. Even though the benefits 
of unilateral cochlear implant (CI) are widely ac-
knowledged the implantation of a single device 
does not provide binaural hearing that can support 
sound localization and speech understanding in 
noisy environment.  

After 15 years of experience with unilateral 
cochlear implantation, in 2005 we have launched, 
for the first time in Poland, our program of sequen-
tial implantation to both ears in children. Two years 
later simultaneous implantation became standard 
for bilateral procedure. 

We present selection criteria and Euro-
pean guidelines for sequential and simultaneous 
cochlear implantation with analysis of results 

obtained after surgery in several groups of pa-
tients.  

Basis for the surgical method was presented 
and audiology results 1, 2 and 3 years after surgery 
were discussed. 

Data analysis from presented groups of pa-
tients shows that bilateral cochlear implantation has 
the potential to improve sound localization and im-
proves speech perception mainly in noisy environ-
ment compared to unilateral cochlear implantation.  

Furthermore, simultaneous procedure of co-
chlear implantation, according to current standards 
and guidelines lowers the risk for adverse events 
during surgery and general anaesthesia. It also re-
duces stress in patients and their families contribut-
ing to more efficient speech rehabilitation.  

Bilateral cochlear implantation in adults and 
children has been accepted and is recommended as 
mainstream medical practice in Europe. 
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HEARING SCREENING IN POPULATION OF 7 YEAR OLD CHILDREN IN POLAND – 
RESULTS, IMPLICATIONS, DEVELOPMENTS 

 

Background. In this paper, the authors pre-
sent the organization and results of a large-scale 
screening program dedicated to detecting hearing 
and speech impairments in school-age children (7 to 
12 years of age). The program involved all of the 
villages and small towns in Poland, as well as the 
Warsaw conurbation plus several other cities. Be-
fore the program was launched, 326 testers were 
trained, information and prophylactic material and 
questionnaires were delivered to schools, and test 
schedules were planned. The examinations were 
carried out in 9945 primary schools. The examined 
population consisted of 153500 children in the age 
of 7, and 69900 children of 8 to 12 years of age. In 
all cases, a consent statement from child’s parents 
was required. 

Methods. For the tests, one applied an origi-
nally-designed mobile device, the Platform for 
Testing Senses, which made it possible to test not 

only hearing, but also vision and speech (the device 
description is presented in another paper). Test re-
sult and questionnaire data from the device were 
transmitted on-line to the central data base via 
Internet. While the program was realized in rural 
areas, approx. 2500-3000 test results were sent to 
the data base, automatically sorted and continuously 
evaluated by consultant doctors.  

Results. As the obtained results showed, 
13,1 % of the children did not pass the pure tone 
audiometry screening test, and 15 % of the children 
did not pass the speech in noise test and/or dichotic 
digits test. About 20% of the examined children 
exhibited symptoms of either „peripheral” hearing 
disorders (conductive or sensorineural) or central 
processing disorders. 

Conclusion. Results of the program proved 
that the applied program organization allowed 
realizing mass-scale screening examinations, and 
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can it be applied to different age population, both 
in great agglomerations, small towns and rural 
areas. The test results, based on the examination 
of the schoolchildren population of unprece-
dented size confirmed the gravity and great social 
dimension of hearing impairment problems. 

Complementing the hearing screening program 
with testing of vision and speech could be an op-
timal model for multi-sense screening programs. 
It would allow early medical intervention and 
contribute to equalizing the educational chances 
of the young generation. 
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ТЕРАПІЯ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЛОР-ОРГАНІВ У ДІТЕЙ: ЩО НОВОГО? 
 

Загальновідомо, що безпосередньою при-
чиною виникнення гострого гнійного запалення в 
ЛОР органах є інвазія мікрофлори. Роль мікробно-
го фактору в етіології цих захворювань є загаль-
новідомою та не підлягає сумніву. Враховуючи 
високу чутливість найбільш типових для оторино-
ларингології патогенних мікроорганізмів до β-
лактамних антибіотиків, препаратами вибору для 
емпіричного лікування інфекцій ЛОР органів є 
пеніциліни. Проте ефективність антибактеріальної 
терапії значно обмежує антибіотико-
резистентність мікроорганізмів, основними при-
чинами якої є: необґрунтоване призначення анти-
біотиків, помилки при виборі антибіотика або їх 
комбінацій, помилки при виборі дози препарату і 
тривалості антибіотикотерапії, недотримання па-
цієнтом рекомендацій лікаря. Частота резистент-
них штамів S. Pneumoniae, H. Influenzae і M. Catar-
rhalis сягає від 50 до 100%. До основних механіз-
мів формування антибіотико-, а зокрема пеніцилі-
но-резистентності належить здатність мікроорга-
нізмів продукувати β-лактамази, а також мутаційні 
зміни пеніцилін-зв’язуючого білка. До клінічних 
маркерів пеніциліно-резистентності пневмококка 
відносяться: вік хворих менше 7 років, наявність 
хронічних соматичних захворювань, часте і три-
вале лікування антибіотиками, перебування паціє-
нтів в організованих колективах.  

Згідно даних новітніх досліджень, є два 
основні шляхи подолання антибіотикорезистент-
ності. Комбінація пеніцилінів з клавулановою 
кислотою дозволяє нейтралізувати β-лактамази і 
запобігає руйнуванню антибіотиків (АБ). А для 
зменшення ефекту мутації пеніцилін-зв’язуючого 
білку рекомендовано підвищення дози амокси-

циліну з 45 мг/кг/добу до 90 мг/кг/добу (для педі-
атричних пацієнтів). Цим вимогам відповідає 
нова форма – Аугментин™ ЕS у вигляді порошку 
для приготування суспензії у флаконі 100 мл, 
який після розведення містить 600 мг амоксици-
ліну і 42,9 мг клавуланату в 5 мл. До його переваг 
відноситься можливість використовувати макси-
мальні педіатричні дози амоксициліну – 90 
мг/кг/добу, він містить мінімально достатню дозу 
клавуланату – 6,4 мг/кг/добу, а унікальне спів-
відношення компонентів - 14:1 – доступне тільки 
в оригінальному препараті – Аугментині ES. Ці 
переваги забезпечують йому найбільшу ефектив-
ність при важких формах захворювань, актив-
ність у відношенні ряду пеніцилін-резистентних 
штамів пневмококів та β-лактамаз-продукуючих 
мікроорганізмів.  

Однією з основних вимог до нових фар-
мацевтичних препаратів є їх доведена висока 
безпечність. Нова високодозна форма Аугмен-
тин™ ES показує однакову переносимість в по-
рівнянні із звичайною формою Аугментину для 
дворазового прийому (45/6,4 мг/кг/добу). Біль-
шість небажаних проявів, до яких належать діа-
рея, нудота і висипка є легкими, а їх частота ко-
ливається в межах 2,3 – 4%. 

Основними показами до використання 
нового Аугментин ES є найбільш поширені ін-
фекції ЛОР органів: рецидивуючий середній 
отит, синусит, рецидивуючий тонзиліт у дітей у 
віці від 3 міс. до 12 років, якщо пацієнти нале-
жать до груп ризику наявності резистентних 
штамів бактерій, а саме: діти до 2 років; діти, які 
отримували АБ попередні 3 міс.; а також діти, 
що відвідують дитячі організовані колективи. 
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Р.А. АБИЗОВ, Ю.І. ОНИЩЕНКО, О.Ю. РОМАСЬ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РОЛЬ ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ В УТВОРЕННІ ШТУЧНОЇ ГОЛОСОВОЇ СКЛАДКИ, 
ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ ГОЛОСУ ПРИ ХОРДЕКТОМІЯХ У ХВОРИХ  

НА РАК ГОРТАНІ 
 

Використання сучасних достовірних ме-
тодів діагностики та ефективного лікування 
хворих на рак гортані на ранніх стадіях, дозво-
ляє досягнути 100% виживаємості хворих про-
тягом 5 років. Але, враховуючі, що серед таких 
хворих, виявляється значна кількість осіб мов-
них професій, важливим питанням постає відно-
влення у них трудових навичок, для чого вико-
ристовуються ранні методики відновлення голо-
су – при цьому голосова функція здійснюється 
на основі коливань вестибулярної складки.  

Голосоутворення при виконанні хордек-
томій за традиційною методикою здійснюється 
вібрацією голосової зв’язки здорового боку при 
змиканні з потовщеною вестибулярною 
зв’язкою на прооперованій ділянці гортані, а 
при двобічній хордектомії за рахунок вестибу-
лярних складок. Голос стає низький, грубий, 
хриплий а мовлення малорозбірливе. Людина 
дестабілізується в суспільстві, можливе появ-
лення негативних комплексів. 

Нами розроблена методика відновлення 
голосової складки при виконанні хордектомій з 
використанням електрозварювання, за виконан-
ня якої формується ніжний рубець. Якість голо-
су відновлюється швидше та якісніше, ніж при 
використанні класичних методик формування 
голосової складки. Метод електротермоадгезії 
оснований на термічному перетворення тканин 
під дією електричного току високої частоти – 
відбувається випаровування позаклітинної та 
внутрішньоклітинної рідини, розрив клітинних 
мембран і утворення гомогенного субстрату, 
який складається з денатурованих білкових мо-
лекул еластину і колагену. При застиганні вони 
утворюють білкові мостики, що утримують 
з’єднані поверхні тканин (Патон Б.Е., 2004). 

Під спостереженням знаходились 39 хво-
рих, віком від 40 до 64 років, які перебували на 
лікуванні в ЛОР-відділенні КОКЛ у 2006-2010 
рр. з приводу раку гортані та підлягали хірургі-
чному лікуванню в об’ємі хордектомії. Були 
створені дві групи пацієнтів: основна 18 хворих 
– хірургічне лікування проведене методом елек-
трозварювання та контрольна 21 хворий – опе-
рації проводились за традиційною методикою з 
використанням шовного матеріалу. 

 Комплексний клініко-педагогічний вплив 
включав застосування лікарських засобів , про-
ведення дихальних вправ та фонопедичних за-
нять з пацієнтами, ціль котрих полягала у по-
ліпшенні якості голосу у хворих на рак гортані 
після реконструктивних втручань (однобічна 
або двобічна хордектомія; розширена хордекто-
мія), шляхом створення фонопедичних методик 
та об’єктивної оцінки їх застосування. 

Вправи та заняття проводять на 9-10 добу 
після оперативного втручання з наростаючим 
навантаженням, такі заходи сприяють утворен-
ню еластичної рубцевої тканини на місці голо-
сової складки, яка стає рухливою при фонації та 
диханні, покращується голосоутворення та 
якість мовлення, налагоджується функція ди-
хання, пацієнт соціально адаптується. 

Стан рухливості новоутвореної рубцевої 
складки при диханні та фонації оцінюють про-
веденням відеоларінгостробоскопії, ультразву-
кового сканування.  

Отже, формування нової голосової склад-
ки з використанням електрозварювальних тех-
нологій та ранній початок фонопедичних вправ, 
дозволяє отримати більш високу якість голосоу-
творення, за її суб’єктивними та об’єктивними 
характеристиками. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ЕЛЕКТРОХІРУРГІЇ  
В ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЇ 

 

Для покращення ефективності хірургічно-
го лікування хворих на рак гортані та глотки на 
ранніх стадіях (I-II) та у хворих зі злоякісними 
новоутвореннями на задавнених стадіях (ІІІ-ІV) 
проводиться пошук, розробка та впровадження 
нових технологій.  

Роз’єднання та з’єднання тканин відда-
вна й донині залишається невід’ємним атри-
бутом більшості хірургічних втручань. При 
цьому основним способом з’єднання країв ра-
ни є накладання швів з ниток, які фіксуються 
вузлами, утримуючи тканини у зближеному 
стані. Поряд із звичайною технологією накла-
дання швів з ниток набули розвитку й інші, 
відомі вже й раніше, способи з’єднання країв 
рани, зокрема скобками, клейкими стрічками 
чи просто клеєм, але з’явились і нові. Слід 
додати до них ще один – електрозварювання, 
який можна назвали біологічним. В основі 
даної методики лежить дія високочастотного 
електричного струму на живі тканини при те-
мпературі 60-70 градусів. При цьому дія елек-
троструму невеликої напруги викликає част-
кову руйнацію мембран клітин, морфологічна 
структура яких через певний час відновлюєть-
ся. За даними попередніх досліджень (Фурма-
нов Ю.А., Ничитайло М.Е., Литвиненко А.Н.) 
в подальшому спостерігається відновлення не 
тільки цілісності, а й функційні властивості 
тканин в ділянці рубця. 

Для хворих з поширеним злоякісним про-
цесом доцільним вважаємо подальшу розробку та 
впровадження безшовного закриття глотково-
стравохідного співвустя, що дозволить попереди-
ти відторгнення шовного матеріалу з послідуючим 
розвитком стійких дефектів глотки та стравоходу. 
Для хворих, які вже мають наскрізні дефекти гло-
тки та стравоходу розробляється методика їх без-
шовного закриття місцевими тканинами та Філа-
товським стеблом. У цьому зв’язку у тісній спів-
праці зі співробітниками інституту імені Б.Є. Па-
тона проводиться розробка методика пересадки та 
необхідного відповідного інструментарію. Перед-
бачаємо, що дані нововведення дозволять скоро-
тити перебування хворого на стаціонарному ліку-
ванні, а також покращити якість життя даних па-
цієнтів, що в кінці кінців найде відображення у 
підвищенні тривалості життя.  

Таким чином, перспективним, на наш по-
гляд, є розробка такої делікатної технології, як 
створення нової голосової «складки» (при I – II 
стадії ракового процесу), на зміну враженої пу-
хлиною складки. Використання високочастотної 
електрозварки при часткових функцій них втру-
чаннях (типу хордектомія) дозволяє на більш 
ранніх строках провести реабілітацію та соціа-
льну адаптацію. Для розробки та впровадження 
вищенаведених методик оперативного втручан-
ня важливим є створення нових, в тому рахунку, 
ендоскопічних інструментів. 

 
© Р.А. Абизов, Л.В. Савчук, Н.В. Божко, Ю.І. Онищенко, 2010  
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СУЧАСНА ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ПРОМЕНЕВИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ 
ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ НОСА ТА НОСОГЛОТКИ У 

ОНКООТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ 
 

Опромінення є одним із основних методів 
терапії хворих із злоякісними пухлинами ЛОР-
органів і застосовується, як самостійний метод, 
так і в складі комбінованого лікування. Однак 
променева терапія нерідко ускладнюється 
ушкодженням прилеглих тканин, в першу чергу, 
слизової оболонки. В переважній більшості спо-
стережень такі ушкодження виникають внаслі-

док променевої дії, що перевищує толерантність 
тканин й характеризуються подовженим перебі-
гом, виникненням септичних, алергічних та ат-
рофічних процесів, труднощами в лікуванні. Ці 
чинники погіршують загальний стан хворих й 
негативно впливають на прогноз захворювання 
(Л.Г.  Розенфельд і співавт., 1990; Р.А. Абизов, 
1998; 2004).  
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Гострий радіоепітеліїт, як правило, споча-
тку проявляється в легкій формі його перебігу – 
катаральній, що може перерости у більш тяжкі 
процеси – ерозивно-плівчасту та виразково-
некротичну форми.  

Хворі з катаральною формою променево-
го риноепітеліїту скаржаться на відчуття сухості 
у носі, першіння в глотці. При риноскопії звер-
тає на себе увагу гіперемія й легкий набряк сли-
зової оболонки. Катаральний променевий епіте-
ліїт порожнини носа і носоглотки потребує не-
відкладного адекватного лікування, з метою за-
побігання розвитку більш тяжких форм проме-
невих уражень, а саме хондроперихондриту 
хрящів носа, остеоміеліту кісток лицевого чере-
пу, виникненню променевого фіброзу, хроніч-
ного атрофічного риніту. 

Для розробки тактики адекватного ліку-
вання катарального радіоепітеліїту порожнини 
носа та носоглотки в дослідження були включе-
ні дві дослідні групи хворих (І група – 17 хво-
рих; ІІ група - 19 пацієнтів) зі злоякісними но-
воутвореннями носоглотки (16 осіб); решітчас-
того лабіринтиту й носової порожнини (12 хво-
рих), верхньощелепної пазухи (6 осіб); лобної 
пазухи (2 хворих), у яких розвинулися промене-
ві катаральні ураження слизової оболонки по-
рожнини носа та носоглотки. 

Обидві групи хворих з катаральним ра-
діоепітеліїтом носа й носоглотки отримували 

лікування комбінацією інгаляцій та закапуван-
ням 1% розчину дібунолу та гранул кверцетину. 
Окрім цих препаратів хворим ІІ-ї дослідної гру-
пи був призначений назальний спрей "АКВА-
МАРІС Плюс" виробництва лабораторії "Яд-
ран", Хорватия. Особливістю препарату "АКВА-
МАРІС Плюс" є те, що крім ізотонічного стери-
льного розчину морської води Адріатичного 
моря до його складу входить декспантенол, по-
хідна речовина пантотенової кислоти. Дексапа-
нтенол стимулює регенерацію слизової оболон-
ки, нормалізує клітинний метаболізм, приско-
рює мітоз, збільшує міцність колагенових воло-
кон, здійснюючи, таким чином, регенеруючу, 
метаболічну й протизапальну дію. Впорскуван-
ня препарату проводили в кожен носовий хід 
тричі на день. Ефективність лікування хворих 
оцінювалась за наступним критеріям: а) день 
ліквідації або явного згасання ознак радіоепіте-
ліїту; б) кількість хворих, яким було призупине-
но променеве лікування; в) кількість днів пере-
рви променевої терапії. 

Для порівняння були залучені дані ретро-
градного спостереження 32 хворих, які отриму-
вали традиційне лікування (фурацилін, 5% роз-
чин етонію, терилітин) – ІІІ-я (контрольна) гру-
па. 

Результати лікування гострого катараль-
ного радіоепітеліїту порожнини носа та носо-
глотки представлені в таблиці. 

            

№ 
п/п Групи хворих К-сть 

хворих 

День ліквідації 
(явного згасання) 

ознак  
захворювання 

Кількість  
хворих з  

призупиненим 
лікування 

Кількість  
днів перерви 
променевої  
терапії, M±m 

Критерій  
достовірності  
по Ст'юденту (t) 

і (p) 

І 
Хворі, які лікувалися 
комбінацією дибуно-
лу, кверцитину 

17 25,81±3,22 2 8,33±1,67 tІ-ІІ 
р < 0,05 

ІІ 

Хворі, які лікувалися 
комбінацією дибуно-
лу, кверцитину та 
"Аква-Марис плюс". 

19 11,56±0,91 1 4,50±0,50 tІ-ІІ 
р < 0,05 

ІІІ 
Контрольна група 
(традиційне лікуван-
ня) 

32 9,56±0,45 12 2,00±1,29 tІІ-ІІІ 
р < 0,05 

 
При обговоренні результатів лікування 

гострого променевого катарального епітеліїту 
звертаємо увагу на значну лікувальну (й профі-
лактичну) ефективність комбінації препаратів 
дибунолу й кварцетину в поєднанні зі спреєм 
«АКВА-МАРІС Плюс», що нами застосовува-
лась у хворих ІІ групи. Завдяки поєднанню цих 
препаратів стало можливим скорочення терміну 
лікування в порівнянні з традиційними засобами 

(р<0,05), значно зменшило кількість хворих, 
яким довелося призупинити променеву терапію 
(2 та 1 хворих першої та другої групи проти 12 
пацієнтів третьої групи), зумовило відсутність 
ускладнень лікування. 

Вважаємо доцільним подальше застосу-
вання комбінації вище згаданих препаратів в 
лікуванні променевих уражень слизової оболон-
ки дихальних шляхів. 

 
© Р.А. Абизов, Я.В. Шкоба, Т.М. Голубок-Абизова, С.С. Самойленко, 2010  
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І.М. АНДРУСИШИНА, О.Г. ЛАМПЕКА, І.О. ГОЛУБ, В.Я. ДІХТЯРУК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ЗМІНИ ВМІСТУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ТА СЛИНИ У ХВОРИХ  
ЗІ ЗЛОЯКІСНИМИ НОВОУТВОРЕННЯМИ ГОРТАНІ 

 

Сьогодні не викликає сумніву важлива і 
багатогранна роль мікроелементів (МЕ) у регу-
люванні різноманітних функцій організму й ко-
жної клітини окремо. Доведено, що у здорової 
людини чітко функціонує саморегулююча сис-
тема гомеостазу, в якій певну роль відіграють 
МЕ. Останні беруть активну участь у побудові 
тканин організму, активації ферментних систем, 
прямої або опосередкованої дії на функції ендо-
кринної системи. Разом з тим, МЕ можуть ви-
ступати кофакторами онкобілків, регулювати 
активність онкогенів, активувати ріст і розвиток 
пухлин (Кудрин А.В., Скальный А.В., 2001). 
Однак МЕ можуть потенціювати протипухлин-
ний імунітет, підвищувати резистентність орга-
нізму, проявляти антиканцерогенні й антимута-
генні властивості. Відомо, що деякі з МЕ (як, 
наприклад, Zn, Se, Mn, Fe) акумулюються клі-
тинами пухлин (Кудрин А.В., Громова О.А., 
2008). 

Не зважаючи на те, що проблема пухлин 
та МЕ відома давно (Бабенко Г.А., 1974, Авцин 
А.П. та інш,1991), на протязі останнього десяти-
ліття вченими багатьох країн світу здійснюють-
ся спроби виявити ранні ознаки злоякісних но-
воутворень, оскільки кращими прогностичними 
ознаками для онкологічних хворих є раннє діаг-
ностування пухлини. Поряд з відомими біологі-
чними маркерами застосовуються визначення 
вмісту МЕ у організмі людини при злоякісному 
новоутворенні різної локалізації (Gehring L., et 
al,1998, Krachler M., 1998). Однак дослідження, 
присвячені злоякісним новоутворенням гортані, 
одиничні (Бабенко Г.А., 1974, Ісаєв С.А.,1981). 
У зв’язку з цим нами була зроблена спроба оці-
нки характеру змін МЕ в системі сироватка кро-
ві-слина у хворих зі злоякісними новоутворен-
нями гортані (дослідну групу склали пацієнти 
клініки Інституту отоларингології 29 чоловік) . 
В контрольну групу ввійшли волонтери (57 чо-
ловік), які не мали відхилень у стані здоров я . 
Всього було обстежено 86 чоловік віком від 21 

до 57 років. Біосубстрати (сироватка крові та 
слина) відбирались згідно загальноприйнятих 
методів відбору субстратів. Вміст хімічних еле-
ментів у біосубстратах визначався за допомогою 
методу атомно-емісійної спектроскопії з індук-
тивно зв’язаною плазмою (АЕС-ІЗП) на приладі 
Орtima 2100 DV фірми Perkin-Elmer (США).  

Для багатоелементного визначення хіміч-
них елементів (Na, K, Mg, Ca, Fe, Zn, Cu, Se,  
P, Li) у біосубстратах методом АЕС-ІЗП вико-
ристовували кислотну мінералізацію проб сиро-
ватки крові та слини у мікрохвильовій печі 
MWS-2 (Германія) згідно методів (МУ,2003, 
Mulligan K.J. et al, 1988). Статистичну обробку 
отриманих результатів проводили за допомогою 
методів варіаційної статистики з використанням 
програм Microsoft Excel (Антомонов М.Ю., 
2006). 

В процесі досліджень було виявлено віро-
гідно більш високий вміст Mg і Fe у сироватці 
крові і слині хворих зі злоякісним новоутворен-
ням гортані порівняно з обстеженими контроль-
ної групи. Вміст Zn у слині (у сироватці крові 
при цьому рівень зменшувався) і Cu у сироватці 
крові (у слині залишався незмінним) також був 
вищим у хворих зі злоякісним новоутворенням 
гортані порівняно з вмістом цих елементів у 
біосередовищах контрольної групи. В той же 
час спостерігалось зниження вмісту Na і K у 
обох біологічних субстратах у хворих зі злоякі-
сним новоутворенням гортані порівняно з паці-
єнтами контрольної групи.  

Таким чином, проведені дослідження по-
казали, що вміст металів у одному середовищі 
не завжди адекватно відображає характер їх об-
міну у організмі. В цілях підвищення надійності 
і ефективності ранньої клінічної діагностики 
злоякісних новоутворень і зокрема у хворих зі 
злоякісним новоутворенням гортані на наш по-
гляд доцільним буде крім оцінки сукупних клі-
нічних ознак, застосовувати диференційований 
підхід у виборі біосередовищ та спектру МЕ. 

 
© І.М. Андрусишина, О.Г. Лампека, І.О. Голуб, В.Я. Діхтярук, 2010  
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НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНИХ ПУХЛИН І ПЕРЕДРАКОВИХ СТАНІВ  
В ГОРТАНІ 

 

Серед пухлинних захворювань ЛОР-
органів новоутворення гортані посідають перше 
місці (50-70%). Доброякісні пухлини і передра-
кові стани спостерігаються у десятки разів час-
тіше, ніж злоякісні процеси. Найкращим мето-
дом лікування доброякісних пухлин і передра-
кових станів в гортані є хірургічний спосіб, який 
з точки зору сучасної медицини повинен вико-
нуватися під загальним знеболенням при прямій 
ларингоскопії. Важливо відмітити, що для дося-
гнення максимального успіху хірургічне ліку-
вання повинно поєднуватися з післяоперацій-
ним фоніатричним лікуванням – реабілітацією 
голосу. 

З 2006 по 2009 рік на базі ЛОР відділення 
ЛОКЛ виконано 215 ендоскопічних операцій 
при прямій ларингоскопії з приводу новоутво-
рень гортані, серед них у 63 з приводу фіброми 
гортані, у 55 – папілом і папіломатозу, 20 – по-
ліпів гортані, 27 кист гортані, 17 – фібринозно-
гіалінові вузлики, 15 – післяопераційні інтуба-
ційні контактні гранульоми. У 18 хворих після 
гістологічної верифікації встановлено діагноз 
раку гортані (в подальшому цій групі пацієнтів 
виконувалось протиракове лікування). Усі хворі 
звернулися в стаціонар зі скаргами на зміни го-
лосу, лише 15 – з незначним затрудненням ди-
хання. Усім хворим втручання виконувалося під 
загальною анестезією з використанням опера-
ційного мікроскопа та мікрохірургічних інстру-
ментів. В 1 хворої в процесі ендоларингеального 
втручання розвинулась кровотеча, яку не вдава-
лось зупинити ендоларингеальним доступом, у 
зв’язку з чим було виконано тиреотомію. У 2 
хворих в ранньому післяопераційному періоді 
розвинувся набряково-спастичний стеноз, який 
не піддавався медикаментозному лікуванню, 
тому було накладено трахеостому. У 45 хворих 
в ранньому післяопераційному періоді в опера-
ційній виник короткотривалий спастичний сте-
ноз гортані. Інших ускладнень у наших хворих 
не спостерігалося. 

Виконуючи анестезіологічне забезпечен-
ня прямих ларинготомій має певні особливості, 
на які варто звернути увагу. По – перше для хі-
рургічної зручності та достатнього хірургічного 
поля інтубація трахеї пацієнтів забезпечується 
інтубаційними трубками меншого діаметру, ніж 
при інших оперативних втручаннях – №5,0-
6,0.При цьому ми міняємо параметри вентиляції 

до зменшення об’єму вдиху та збільшення час-
тоти дихання, FiO2=40-50%, SpО2=99%. Меди-
каментозне забезпечення анестезій – барбіту-
рати (тіопентал Na), міорелаксанти (тракріум, 
аркурон), наркотичні анальгетики (фентаніл). 
Важливою частиною анестезій є екстубація 
пацієнтів. Так як хірургічна інтервенція прохо-
дить в ділянці голосової щілини, тому є висока 
ймовірність виникнення ларингоспазму при 
екстубації. Щоб уникнути спазму ми проводи-
мо екстубацію трахеї при доброму м’язовому 
тонусі, а е в медикаментозному сні. Проте в 
деяких пацієнтів може розвинутися ларинго-
спазм. З метою його купіювання ми використо-
вуємо або барбітурати або транквілізатори. 
При потребі для допоміжної вентиляції ми ви-
користовуємо ларингеальну маску. В певних 
рідкісних випадках може виконуватися повто-
рна інтубація трахеї. 

Із 197 прооперованих хворих у яких гі-
стологічно було підтверджено доброякісні но-
воутвори гортані, 105 у післяопераційний період 
призначався курс фоніатричної реабілітації го-
лосу, та 92 особам даний курс не застосовував-
ся. Хворі, що увійшли до першої групи, почи-
наючи з наступного дня після операції, отриму-
вали інстиляції в гортань протизапальних роз-
чинів та починаючи з третього дня після опера-
ції – проходили десятиденний курс фонопедич-
них занять. У першій групі пацієнтів відмічало-
ся швидше одужання, порівняно із контроль-
ною. А саме: реактивні явища у післяоперацій-
ній ділянці стихали на 3-4 дні швидше, аніж у 
контрольній; голос у пацієнтів першої групи на 
десятий день після початку лікування був чис-
тий, стійкий. Пацієнти контрольної групи на 
десятий день після операції відмічали швидку 
втому, виснаження та охриплість голосу. Голос 
у осіб другої групи ставав чистим в середньому 
на 30-й день. 

Висновки 
1. Перевагою ендоларингеальної мікрохі-

рургії при прямій ларингоскопії з приводу доб-
роякісних пухлин і передракових станів в горта-
ні є значно вища ощадливість і якість виконано-
го втручання 

2. Спастичні стенози гортані в післяопе-
раційному періоді переважно виникають в осіб з 
лабільною психікою та ожирінням, що необхід-
но враховувати при їх лікуванні. 
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3. Наша методика анестезіологічного за-
безпечення ендоларингеальних оперативних 
втручань є достатньо ефективною, з низьким 
відсотком ускладнень (1,4%). 

4. Поєднана мікрохірургія гортані та фо-
ніатрична реабілітація голосу дають значно 
швидший та кращий результат. 

 
© Ю.Р. Бариляк, О.Є. Москалик, А.Ю. Бариляк, Т.Б. Савка, Т.Б. Цісіньська, 2010  
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ВИДИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ У КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ  
НА РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ З ЛАРИНГОТРАХЕАЛЬНОЮ ІНВАЗІЄЮ 

 

Несприятливою прогностичною ознакою 
раку щитоподібної залози є ларинготрахеальна 
інвазія пухлини, що реєструється у 5-14% усіх 
випадків захворювання. Незважаючи на прове-
дення комбінованого лікування цих хворих по-
казник летальності до 1 року складає більш 
60%. 

Мета роботи підвищення ефективності лі-
кування таких хворих, завдяки розробці радика-
льних видів операцій в залежності від локаліза-
ції та розповсюдженості інвазії пухлини у верх-
ні дихальні шляхи, з врахуванням функціональ-
ної реабілітації пацієнтів. 

У відділенні ендокринної хірургії та в 
ЛОР-онкологічному відділенні обласної клініч-
ної лікарні ім. І.І.Мечникова, проведено комбі-
новане лікування 35 хворим на рак щитоподіб-
ної залози з проростанням в трахею в 23 (65.7%) 
випадках, в трахею та гортань в 12 (34.3%) ви-
падках. У всіх пацієнтів за допомогою фіброла-
ринготрахеоскопії, комп'ютерній томографії 
визначалося проростання пухлини у передньо-
бокову або передню стінку трахеї від 1 до 8 см. 
завдовжки, а в 12 випадках й в структурні еле-
менти гортані. 

У складі комбінованого лікування усім 
хворим було проведено радикальне хірургічне 
лікування, що включало экстрафасціальну тірео-
їдектомію, модифіковані дисекції шиї. У 11 
(31.4%) хворих з передньо-боковим ураженням 
трахеї проведена передньо-бокова резекція тра-
хеї. Після віддалення пухлини передньо-бокові 
дефекти верхніх дихальних шляхів заміщалися 
аутотрансплантатом із шкіряно-жирового клап-
тя, трахеопексією трахеї й формуванням стійкої 
трахеостоми. 5 (14.3%) пацієнтам, з напівцирку-
лярним або циркулярним ураженням до 3 кілець 
трахеї, після виконання циркулярної резекції 
верхніх відділів трахеї, був накладений гортано-
трахеальний або трахео-трахеальний анастомоз 

кінець в кінець з формуванням мікротрахеосто-
ми. У 7 (20.0%) пацієнтів, з циркулярно-
боковим ураженням трахеї, завдовжки більш 3 
кілець, була виконана комбінована, циркулярно-
бокова резекція трахеї з накладенням часткового 
анастомозу кінець в кінець, трахеопексією тра-
хеї, заміщенням бічного дефекту трахеї зміще-
ним аутотрансплантатом із кожно-жирового 
клаптя і формуванням стійкої трахеостоми. В 8 
(22.8%) випадках ураження не тільки трахеї, а й 
структурних елементів гортані, була виконана 
комбінована резекція трахеї з субтотальною ла-
рингектомією, з накладенням часткового анас-
томозу кінець в кінець, трахеопексією трахеї, 
заміщенням бічного дефекту трахеї і гортані 
зміщеним аутотрансплантатом із кожно-
жирового клаптя і формуванням стійкої трахео-
ларингостоми. У 4 (11.4%) хворих, крім трахеї, з 
субтотальнім, або тотальним ураженням гортані 
проведена ларингектомія з формуванням по-
стійної трахеостоми. У 15 (42.8%) хворих, одно-
часно, виконували латерофіксацію парезної го-
лосової складки з боку інвазії верхніх дихальних 
шляхів для запобігання паралітичного стенозу 
гортані. 

На протязі 5 місяців, крім 4 хворих після 
ларингектомії, пацієнтам було проведено одно-
часне або поетапне пластичне закриття трахеос-
томи або трахеоларінгостоми місцевими ткани-
нами. У цих хворих компенсована або субком-
пенсована голосова функція. У 5 (16.1%) хворих 
оставлені мікротрахеостоми, зважаючи на тим-
часову післяопераційну недостатність розподі-
льної функції або невеликій час після операції. 

Таким чином, запропоновані види хірур-
гічних втручань в комбінованому лікуванні хво-
рих на рак щитоподібної залози з ларинготрахе-
альною інвазією дозволили підвищити ефектив-
ність лікування. 8 пацієнтів померли від проло-
нгації і генералізації захворювання, показник 
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виживаності хворих склав 77,1%. Рецидиви за-
хворювання мале місце у 22,8%, вони були по-
вторно прооперовані. Ця тактика лікування до-
зволила також функціонально реабілітувати па-

цієнтів, голосова функція, крім ларингектоміро-
ваних хворих, була частково або повністю від-
новлена у 100% пацієнтів, дихання через приро-
дні шляхи у 83,9% хворих. 

 
© В.В. Березнюк, І.В. Дейнеко, С.М. Тимчук, О.В. Ковтуненко, В.А. Кравченко, 2010  
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ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ 
 

Під спостереженням знаходилось 458 
хворих на рак гортані III-IV стадій (T3-4N0-3M0) 
та ІІ клінічної групи, які проходили обстеження, 
лікування та спостереження в ЛОР-
онкологічному відділенні Дніпропетровської 
обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова в 
період з 2001 по 2007рр. Розподіл хворих на 
групи проводили в залежності від отриманого 
комбінованого або комплексного лікування з 
урахуванням всіх показань та протипоказань за 
висновком онкологічного консиліуму. 

Неоад’ювантна поліхіміотерапія хворих 
на рак гортані проводилася в перших чотирьох 
групах (296 хворих) за схемами – PBMF або ТP 
з різними варіантами введення препаратів (в/а 
або в/в) але однаковими схемами щоденного 
введення та курсовими дозами. 103 хворим про-
ведений передопераційний курс променевої те-
рапії з хіміоемболізацією та без. Хірургічне лі-
кування на першому етапі проведено 59 хворим. 
Радикальне хірургічне лікування проведено 456 
хворим. 

У 98 пацієнтів (21,4%) при спостереженні 
первинно відзначено розвиток рецидивів протя-
гом першого року після лікування. Протягом 
першого року після закінчення спеціалізованого 
лікування померло 84 хворих. Показник доріч-
ної летальності в цілому по всіх групах становив 
18,3%. При цьому встановлено тісний кореля-
ційний зв’язок між показниками дорічної лета-
льності і рецидивів захворювання на першому 
році життя після лікування – коефіцієнт кореля-
ції Спірмена r=+0,87 (p<0,001). Дорічна леталь-
ність серед хворих, які не мали рецидивів, ста-
новила 0,83% (p<0,001), 3-річна виживаність – 
67,8% (p<0,001). 

Кількість рецидивів збільшувалась при 
незроговілих ПРГ (r=+0,27; p<0,001) і при зни-
женні ступеня диференціювання пухлини 
(r=+0,43; p<0,001). Відповідні коефіцієнти коре-
ляції для показника дорічної летальності стано-
вили (r=+0,24; p<0,001) і (r=+0,33; p<0,001); для 

3-річної виживаності – (r=+0,10; p<0,05) і 
(r=+0,17; p<0,001).  

Летальність протягом першого року після 
лікування була у 2,7 рази вище при незроговілих 
ПРГ, ніж при зроговілих (р<0,001). Такі ж до-
стовірні закономірності наголошувались при 
порівнянні показників трирічної виживаності – 
49,1% і 57,5% відповідно (р<0,01). 

Не відзначено суттєвих розбіжностей між 
віддаленими результатами лікування хворих з 
високодиференційованими і помірнодиференці-
йованими пухлинами (p>0,05). Проте, близько 
половини хворих з низькодиференційованими 
ПРГ (40 – 54,8%) померли протягом першого 
року після лікування, ще 12 осіб – протягом на-
ступних 2-3 років. Отже розрахована 3-річна 
виживаність хворих в цій групі склала 24,2% 
(р<0,001 порівняно з іншими ступенями дифе-
ренціювання ПРГ).  

Проведені спостереження показали,  
що причинами смерті хворих з'явилося реци-
дивування захворювання або віддалене мета-
стазування з подальшим прогресом захворю-
вання. 

Середній показник рецидивів протягом 
першого року склав 21,4%. При порівнянні по 
групах цей показник склав 13,6% та був досто-
вірно нижчий в 7 групі хворих яка не отримува-
ла неоад'ювантного лікування (р<0,002). При 
порівнянні цього показника по групах в залеж-
ності від отриманого виду неоад'ювантної тера-
пії відмічається зниження ранніх рецидивів при 
застосуванні неад’ювантної поліхіміотерапії на 
основі таксанів в порівнянні з схемою PBMF на 
12,5% (р<0,05) та в групі хворих що отримували 
хіміоемболізацію в порівнянні з ПТ на 23,8% 
(р<0,01), що підтверджує високу ефективність 
нових методів лікування. 

Показник летальності протягом першого 
року склав 18,3% та не мав достовірних відмін-
ностей по групах хворих в залежності від виду 
отриманого лікування (р>0,05). 
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Показник 3-річної виживаності склав 
54,5%, але був вище на 7,6% (р<0,005-0,05) в 
групах хворих які отримували неад’ювантну 
поліхіміотерапію на основі таксанів, що підтве-
рджую ефективність даного методу. 

Залежність віддалених онкологічних ре-
зультатів лікування від способу проведення 
ПХТ, або від виду оперативного лікування ми 
не виявили (р>0,05). 
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ПЕРВИЧНЫЙ РАК ЛОБНОЙ ПАЗУХИ 
 

В Украине ежегодно выявляется пример-
но 7 тысяч случаев опухолевых поражений ЛОР 
органов, что составляет около 7,8% от всех вы-
явленных злокачественных новообразований 
популяции из 50 млн. человек. Из числа выяв-
ленных первично 35%-50% погибают в течение 
1-го года в связи с распространением процесса. 
Среди околоносовых пазух наиболее часто по-
ражаются злокачественным процессом верхне-
челюстные и решетчатые пазухи. Лобная пазуха 
является редкой локализацией первичного роста 
опухолей. Симптоматика данной локализации 
опухоли отличается низкой специфичностью и, 
как правило, протекает под видом хронического 
фронтита, и вместе с тем прогрессирование за-
болевания проявляется инвазией в переднюю 
среднюю черепные ямки, орбиту и крылонебное 
пространство. 

Приводим собственное наблюдение. 
Больной Ф., 55 лет, житель г. Саки в феврале 
2009 г.обратился к ЛОР-врачу по месту житель-
ства с жалобами на головную боль, отечность 
мягких тканей в проекции левой лобной пазухи, 
затруднение носового дыхания, выделения из 
носа. Установлен диагноз левостороннего фрон-
тита, назначен курс амбулаторного лечения. В 
связи с отсутствием эффекта 4.03.2009 был гос-
питализирован в ЛОР-отделение КРУ КБ им. 
Н.И.Семашко. При обследовании выявлена пас-
тозность мягких тканей лобной области слева, 
пальпация её умеренно болезненна. Носовое 
дыхание затруднено, в полулунном канале слева 
имеется слизисто-гнойное отделяемое и полип 
(пункция левой в/ч пазухи – чисто). Другие ЛОР 
органы без патологии. Регионарные лимфатиче-
ские узлы не увеличены. На рентгенограмме 
околоносовых пазух левая лобная пазуха затем-
нена. В ходе доообследования дополнительно 
установлен диагноз: сахарный диабет, средней 
степени тяжести, тип II. 5.03.2009 г. при прове-
дении диагностической трепанопункции лобной 

пазухи слева выявлено разрушение передней 
костной стенки, отделяемого не получено, про-
мывание свободное, через канюлю введен 76% 
триомбраст и произведена рентгенография в 2-х 
проекциях (в лобной пазухе значительные де-
фекты наполнения). При проведении КТ около-
носовых пазух (11.03.09) выявлена картина, 
характерная для роста злокачественного ново-
образования лобной пазухи. 12.03.09 г. под 
ЭТН произведена фронтоэтмоидотомия слева. 
После проведения разреза мягких тканей обна-
ружено новообразование, пролабирующее из 
полости лобной пазухи в мягкие ткани меди-
ального угла орбиты. Костный дефект 2,5х3,5 
см. Костный дефект расширен до размеров 7 х 
8 см, обнаружен дефект кости задней стенки 
лобной пазухи 3х4 см. Новообразование по 
частям удалено, задние отделы его на 4 см ухо-
дили в решетчатый лабиринт (со стенками не 
спаяны). Образовано широкое соустье с поло-
стью носа. В п/о периоде проводилась обычная 
терапия. Результат ПГИ – рост высокодиффе-
ренцированного переходно-клеточного рака. 
24.03.2009. переведен в КРУ «ОД», где полу-
чил 3 курса химиотерапии (цисплатин, 5-
фторурацил) и ДГТ (40 гр). Лечение перенес 
хорошо. На контрольной КТ выявлена гипер-
плазия мягких тканей в задних отделах решет-
чатого лабиринта слева, которое было расцене-
но как продолженный рост опухоли. С 3.09 по 
5.10.2009 находился на лечении в онкоотделе 
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. 
Коломійченка АМН України”, где 22.09.2009 г. 
произведена левосторонняя ринотомия по Му-
ру. В результате ПГИ удаленных тканей роста 
новообразования не выявлено. Больной наблю-
дается амбулаторно каждые 3 месяца. В на-
стоящее время данных за продолженный рост 
опухоли нет. 

В заключении следует отметить, что он-
копроцесс в околоносовых пазухах может про-
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текать скрытно, симулируя картину хрониче-
ского воспалительного процесса. Во всех случа-
ях перед назначением лечения необходим тща-
тельный анализ жалоб, анамнеза, объективных 
данных и данных КТ и МРТ. Наличие деформа-
ции лобной области, разрушение костных сте-

нок пазухи, отсутствие гнойного отделяемого и 
блока лобно-носового канала являются показа-
ниями к проведению более углубленного обсле-
дования (КТ, МРТ, фронтотомии) с целью ис-
ключения роста злокачественного новообразо-
вания. 

 
© В.В. Богданов, Ш.А. Абдураманова, С.С. Джемилев, В.В. Штырков, Э.В. Суфьянов, М.П. Шурко, 2010  
 
 
 
 

О.О. БУДНЮК, В.В. ДОВЖЕНКО (ОДЕСА, УКРАЇНА) 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАБРЯКУ ГОРТАНІ В ТИРЕОЇДНІЙ ХІРУРГІЇ 
 

На сьогоднішній час в хірургії щитоподі-
бної залози з науково-практичної позиції лікаря 
анестезіолога залишається багато не вирішених 
питань, і одне із них – це попередження пору-
шень прохідності дихальних шляхів після екс-
тубації трахеї. На нашу думку, сучасний підхід 
до попередження порушень прохідності дихаль-
них шляхів повинен також полягати і в прогно-
зуванні ймовірності виникнення цих усклад-
нень. 

Мета роботи: підвищити якість анестезі-
ологічної допомоги за оперативних втручань на 
щитоподібній залозі шляхом встановлення фак-
торів ризику і оцінки ефективності різних мето-
дів профілактики набряку гортані. 

Матеріали та методи. В роботі було ви-
користано результати 400 операцій на щитопо-
дібній залозі, виконаних в хірургічних відділен-
нях Одеської обласної клінічної лікарні за пері-
од з 2006 по 2009 роки. Із них - 170 (43%) хво-
рих на вузловий еутиреоїдний зоб, 125 (31%) 

хворих на полінодозний зоб та 105 (26%) хворих 
на рак щитоподібної залози. Із них жінок було – 
369 (92%), а чоловіків – 31 (8%). Всі операції 
виконувались під внутрішньовенним наркозом 
зі штучною вентиляцією легень. Діагностику 
набряку гортані проводили за допомогою кліні-
ко-інструментальних методів. Основним мето-
дом, який підтверджував набряк гортані була 
ларингоскопія. 

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. Результати дослідження представлено в 
табл.1. На виникнення набряку гортані достові-
рно впливали такі фактори: полінодозний зоб, 
рак щитоподібної залози, субтотальна/тотальна 
тиреоїдектомія, тривалість операції більше 90 
хв., застосування L-лізину есцинату, а також 
тяжка інтубація трахеї. Вплив тяжкої інтубації 
трахеї на частоту набряку можна пояснити тим 
фактом, що у хворих з патологією щитоподібної 
залози підвищена чутливість слизових оболонок 
до механічної травми. 

 
Вплив різних факторів на виникнення набряку гортані за хірургічних втручань на щитоподібній залозі 

Набряк гортані Фактори Так (n=22) Ні (n=378) χ2 р 

Профілактика набряку гортані: 
Не проводилась 
Преднізолон 
L-лізину есцинат 

 
8 (9%) 
9 (8%) 
5 (3%) 

 
77 (91%) 

106 (92%) 
195 (97%) 

 
 

0,16 
6,52 

 
 

0,69 
0,02 

Вік 52,9±9,1 50,3±13,3  0,11 
Стать (Ч/Ж) 4/18 27/351 2,17 0,14 
Полінодозний зоб 10 (8%) 115 (92%) 5,25 0,02 
Рак щитоподібної залози 9 (8%) 96 (92%) 5,67 0,02 
Субтотальна струмектомія 5 (10%) 46 (90%) 7,12 0,00 
Тотальна тиреоїдектомія 14 (11%) 124 (89%) 11,88 0,000 
Тривалість операції: <90хвилин 
>90хвилин 

12 (4%) 
10 (11%) 

298 (96%) 
80 (89%) 

0,12 
4,91 

0,48 
0,02 

Інтубація трахеї: звичайна 
тяжка 

13 (3%) 
9 (24%) 

350 (97%) 
28 (76%) 

 
25,86 

 
0,0000 

Розмір ендотрахеальної трубки: 
6,0-6,5 
7,0-7,5 

 
2 (3%) 

20 (6%) 

 
70 (97%) 

308 (94%) 

 
 

2,34 

 
 

0,12 
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Висновки. Частота набряку гортані в ти-
реоїдній хірургії складає 5,8%. Факторами ризи-
ку розвитку набряку гортані є: полінодозний 
зоб, рак щитоподібної залози, субтотальна 
струмектомія, тотальна тиреоїдектомія, відсут-

ність профілактики, тяжка інтубація трахеї і 
тривалість операції більше 90 хвилин. Для про-
філактики набряку гортані найбільш ефектив-
ним засобом є L-лізину есцинат в порівнянні з 
преднізолоном. 

 
© О.О. Буднюк, В.В. Довженко, 2010  
 
 
 
 
 
 
А.С. БУЙКО, О.В. ДЮМИН, В.А. ЕЛАГИНА, И.А. САФРОНЕНКОВА (ОДЕССА, УКРАИНА) 

КРИОХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ КОЖИ НОСА 

  

Заболеваемость раком кожи во всем мире 
увеличивается в среднем на 3-8 % в год. Пре-
имущественное поражение кожи лица, особенно 
в Н-зоне, определяют выбор эффективных ща-
дящих способов лечения с высокими показате-
лями локального контроля при сохранности 
функций и эстетики пораженного участка. Рас-
сматриваются результаты лечения таких опухо-
лей методом криодеструкции, разработанным в 
конце 80-х гг в Украине, на основе дроссельной 
криогенной системы, обеспечивающим высо-
кую степень воспроизводимости результатов 
криовоздействия и упрощение процедуры лече-
ния.  

Цель работы: определить непосредст-
венные и отдаленные результаты криогенного 
лечения злокачественных эпителиальных опу-
холей (ЗЭО) кожи носа, пограничных структур 
и клинико-морфологические факторы, связан-
ные с их рецидивами.  

Материал и методы.  
С 1986 по 2008 год криодеструкция кожи 

окулоорбитальной области проведена 2369 па-
циентам. У 486 пациентов (20,5%) опухоль ло-
кализовалась на коже ската носа, в том числе и с 
вовлечением кожи внутренней спайки век. Ме-
диана возраста – 68,0 лет, минимум 31,0, макси-
мум 91 год. 396 пациентам из этой группы про-
водилась только криодеструкция (опухоли с 
четко дифференцируемыми границами без ин-
вазии подлежащих тканей). Продолжительность 
криовоздействия составляла от 2 до 19 минут и 
определялась размерами опухоли и величиной 
давления в баллоне. 90 больным проводилось 
комбинированное лечение (при прорастании 
опухоли в подлежащие ткани, при инфильтра-
тивном росте или рецидивах). Виды комбиниро-
ванного лечения: при язвенной, инфильтратив-
ной форме рака – сокращенный курс лучевой 

терапии+криодеструкция (82 больных), при уз-
ловой форме опухоли – локальная сверхвысоко-
частотная (СВЧ) гипертермия+криодеструкция 
(8 больных). Виды и дозы лучевой терапии: γ-
терапия – СОД=(35±5,3) Гр, (57 пациентов), β-
терапия – СОД=(390±25) Гр, (4 пациента). Тем-
пература замораживания опухоли в пределах  
-110…-140 оС (в зависимости от давления газа в 
баллоне) обеспечивается дроссельным микрохо-
лодильником, преобразующим газообразные 
азот, воздух или кислород в жидкое состояние в 
рабочем наконечнике криоинструмента.  

Результаты.  
Медиана сроков наблюдения пациентов, 

подвергнутых только криодеструкции, соста-
вила 601 день, минимум 94, максимум 4812. 67 
пациентов выбыли из наблюдения. Полная ре-
зорбция после одного сеанса криодеструкции 
произошла в 372 случаях (93,9 %). В 21 случае 
проведен второй сеанс через 30-60 дней. Часто-
та рецидивов 6,1% (24). Клеточный тип опухо-
лей: базальноклеточный рак (БКР) – 356 
(89,9%), плоскоклеточный рак (ПКР) – 11 
(2,8%), метатипический рак (МТР) – 11 (2,8 %), 
железистый рак (ЖР) – 13 (3,5%). Медиана сро-
ков наблюдения пациентов, подвергнутых ком-
бинированному лечению, составила 687 дней, 
минимум 91, максимум 3466. 21 пациент (35 %) 
выпал из наблюдения. Повторная криодеструк-
ция проведена 6 пациентам. Число рецидивов 8 
(8,9%). Все рецидивы были успешно излечены 
криодеструкцией. Клеточный тип опухоли – 
БКР – 66 (73,3%), ПКР – 15 (16,6%), МТР – 6 
(6.7%), ЖР – 3 (3,3%). Рецидивы были связаны с 
инфильтративным ростом опухоли (71,4 %), 
размером опухоли (93,0 %, если > 5,0 мм), бли-
зостью ее к внутренней спайке век и векам 
(87,5%), предшествующим вмешательством 
(87,4 %).  
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Выводы. Преимущества метода –
портативность оборудования, стабильность ра-
боты и постоянная готовность к работе. Снижа-
ет степень психологической, физической и ма-
териальной нагрузок кратковременностью лече-
ния. Лечение проводится амбулаторно в день 
первого визита к врачу, без какой-либо специ-
альной подготовки. Противопоказания редки, 

больные легко переносят лечение в любом воз-
расте даже при тяжелых сердечно-сосудистых 
заболеваниях. В отличие от хирургического ле-
чения, нет никакого риска переноса клеток опу-
холи в здоровые смежные области – рецидивы 
после криогенного лечения происходят в коже, 
в пределах границ первичной опухоли, и легко 
излечиваются повторной криодеструкцией. 

 
© А.С. Буйко, О.В. Дюмин, В.А. Елагина, И.А. Сафроненкова, 2010  
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ПРИЧИНЫ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ СРЕДНЕГО УХА 

 

Диагностика злокачественных новообра-
зований среднего уха представляет сложную 
задачу. По данным литературы он встречается 
от 1,5 до 12% злокачественных поражений. Та-
кой значительный разброс данных свидетельст-
вует о трудностях в определении границ ново-
образования. Кроме прочих факторов, это в зна-
чительной мере определяет причины поздней 
диагностики злокачественных новообразований 
среднего уха.  

 В течение последних 15 лет под нашим 
наблюдением находилось 12 больных с первич-
ным раком среднего уха в возрасте от 47 до 68 
лет. У всех больных диагносцирована 3-4 ста-
дии заболевания. У 5 больных диагноз был по-
ставлен интраоперационно и подтвержден при 
патоморфологическом исследовании. 4 больным 
ранее была произведена общеполостная опера-
ция. Все больные этой группы отмечали частые 
обострения процесса в трепанационной полости, 
рост грануляций и их неоднократное удаление. 
У 3 больных рак среднего уха был диагносциро-
ван в послеоперационном периоде при его ати-
пичном течении (продолжение выделений из 
уха, рост «грануляций»).  

Метастазы в шейные лимфатические узлы 
отмечены у 2 из 12 наблюдаемых нами больных. 
Окончательный диагноз злокачественной опу-
холи среднего уха был поставлен после первич-
ного обращения больных через 4-5 месяцев – 1 
год.  

Каковы же причины поздней диагностики 
злокачественных опухолей среднего уха? 

1. Обращаемость больных к отоларинго-
логу в запущенных стадиях заболевания. При-
чиной этого может быть недостаточная осве-
домленность населения об этой патологии, са-
молечение, лечение у специалистов не по про-
филю, экстрасенсов, «специалистов» нетради-
ционной медицины. 

2. Недостаточная онкологическая насто-
роженность семейных врачей, отоларингологов. 

3. Неправильная оценка анамнеза, ото-
скопии, длительной отореи, быстрый рост гра-
нуляций, удаление последних без их патомор-
фологического исследования.  

4. Недостаточное обследование больных, 
либо отсутствие таких современных методов 
как МРТ и КТ, которые обладают высокой ин-
формативностью при данной патологии. 

Все это приводит к тому, что больные со 
злокачественными опухолями среднего уха дли-
тельное время получают лечение, соответст-
вующее хроническому гнойному среднему оти-
ту. В ряде случаев даже при наличии метаста-
зов, парезе лицевого нерва. 

Значительным недостатком является от-
сутствие в протоколах медицинской помощи по 
специальности «Оториноларингология» (приказ 
МЗ Украины №181 от 24.03.09 г.) раздела о зло-
качественных опухолях среднего уха. 

 
© Г.И. Гарюк, А.М. Шевченко, О.Г. Гарюк, Ю.В. Тимошенко, 2010  
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В.Я. ДІХТЯРУК, H.В. ЗАЙЦЕВА (КИЇВ, УКРАЇНА) 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ У ЯКИХ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНІ ЗЛОЯКІСНІ 
ПУХЛИНИ ПОРОЖНИНИ НОСА ТА БІЛЯНОСОВИХ ПАЗУХ У 2002-2004 РОКАХ  

В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Розвиток індустрії, забруднення навко-
лишнього середовища, наслідки Чорнобильської 
катастрофи ведуть до збільшення хворих на 
злоякісні новоутворення (ЗН). Діагностика і лі-
кування хворих із ЗН порожнини носа та біля-
носових пазух залишається актуальною пробле-
мою і сьогодні. 

По даним канцер-реєстру у 2002-2004 ро-
ках в Чернігівській області виявлено 40 хворих 
із ЗН порожнини носа та біля носових пазух, що 
склало в 2002 році – 1,13; в 2003 – 1,24; в 2004 – 
1,11 випадків на 100 тисяч населення відповід-
но. Серед них - 37 чоловік та 7 жінок. Вік хво-
рих складав від 42 до 74 років. 

На 1-2 стадіях захворювання було вияв-
лено тільки у 2-х хворих, що склало 5% від за-
гальної кількості. У 9 хворих пухлинний процес 
діагностувався в 3-й стадії (22,5%) і у 26 хворих 
(65%) – у 4-й стадії. У 3-х пацієнтів (7,5%) ста-
дія захворювання взагалі не була визначена. 

Переважна більшість новоутворень (35 
хворих – 87,5%) локалізувалася у верхньощеле-
пній пазусі і значно рідше (5 хворих – 12,5%) – 
у етмоїдальній пазусі. 

Найбільш поширеною нозологічною оди-
ницею у структурі визначених діагнозів була 
аденокарцинома (20 хворих – 50%) та плоско 
клітинний рак (17 хворих – 42,5%). У 3-х хво-
рих (7,5%) діагноз новоутворення не був ви-

значений морфологічно, а встановлений тільки 
клінічно. 

 Спеціалізоване лікування в онкодіспан-
сері отримали 30 хворих (75%). Один хворий 
(2,5%) отримав лікування в обласній лікарні, 
один (2,5%) – в районній лікарні. У 8 хворих 
(20%) не має відомостей про місце їх лікування. 

 Найбільш застосованим методом ліку-
вання у 15 хворих, що склало 37,5%, було про-
меневе лікування та його поєднання з хірургіч-
ним та хіміотерапевтичним (комбінований ме-
тод лікування). Хірургічним методом лікувалися 
7 хворих (17,5%), променевим - 6 хворих (15%), 
хіміотерапевтичним – 2 хворих (5%), хіміопро-
меневим – 7 хворих (15,7%). У 3-х хворих було 
проведено тільки симптоматичне лікування. 

 Основним критерієм успішності лікува-
льного процесу є показник виживаності. Протя-
гом першого року вижило 25 хворих (62%), про-
тягом трьох років – 11 хворих (27,5%) і протя-
гом п яти років – 6 хворих (15%). Серед них – 3 
хворих (7,5%) – з 2 стадією; 2 хворих (5%) – з 3 
стадією і 1 хворий (2,5%) – з 4 стадією захворю-
вання відповідно. Медіана виживаності стано-
вила 11 місяців. 

Приведені дані свідчать, що захворюва-
ність, рання діагностика та результати лікування 
хворих із ЗН порожнини носа та біля носових 
пазух в Чернігівській області вкрай незадовільні. 

 
© В.Я. Діхтярук, H.В. Зайцева, 2010  
 
 
 
 

И.Н. ДЫКАН, Е.Ю. ЛОГАНИХИНА, Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, Э.В. ЛУКАЧ, Д.А. КРАВЧЕНКО,  
Ю.А. СЕРЕЖКО (КИЕВ, УКРАИНА) 

МУЛЬТИДЕТЕКТОРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГЛОТКИ И ГОРТАНИ 

 

Определение локализации и распростра-
ненности злокачественных опухолей глотки и 
гортани влияет на выбор метода лечения боль-
ных. Использование мультидетекторной ком-
пьютерной томографии (МДКТ) позволит рас-
ширить возможности диагностики при опухолях 
данной локализации.  

Цель исследования. Повышение эффек-
тивности диагностики и лечения больных со 
злокачественными опухолями глотки и гортани.  

Материалы и методы. В ГУ "Научно-
практический центр лучевой диагностики АМН 
Украины" обследовано 30 больных со злокаче-
ственными опухолями гортани, ротовой и гор-
танной части глотки. У 29 больных был диагно-
стирован плоскоклеточный рак разной степени 
дифференциации. В одном случае была морфо-
логически верифицирована злокачественная 
лимфома гортанной части глотки. Комплексное 
клиническое обследование больных дополня-
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лось МДКТ с в/в болюсным контрастированием. 
Исследования проводили на томографе 
Lightspeed VCT фирмы General Electric до и по-
сле в/в болюсного введения контрастного веще-
ства в ГУ "Научно-практический центр лучевой 
диагностики АМН Украины".  

Результаты и обсуждения. МДКТ с в/в 
болюсным усилением позволяет визуализиро-
вать распространенность злокачественных опу-
холей глотки и гортани. При этом подтвержда-
лось совпадение зоны поражения органа опухо-
лью в ходе оперативного лечения и морфологи-
ческого исследования.  

МДКТ позволяет выявить или исключить 
вовлечение в опухолевый процесс окружающих 
органов и тканей, а при поражении хрящей гор-
тани, оценить степень их разрушения. МДКТ 
обеспечивает визуализацию метастазов в регио-
нарные шейные лимфоузлы. Полученная ин-
формация при МДКТ об опухолевом поражении 
органа может указать на необходимость изме-
нения ранее планируемого хирургического 
вмешательства или метода лечения. Так, данные 
полученные при МДКТ (в наших наблюдениях, 
два случая), привели к изменению метода лече-

ния, вследствие распространенности опухолево-
го процесса. Помимо оценки опухоли и зоны 
регионарного метастазирования, проведенное у 
1 больного МДКТ органов грудной полости вы-
явило поражение легких, которое не определя-
лось при рентгенографии органов грудной по-
лости. В одном случае, контрастирование тка-
ней при МДКТ дало возможность исключить 
распространение опухоли гортанного отдела 
глотки в щитовидную железу, установленное 
ранее при компьютерной томографии без в/в 
усиления, выполненной по месту жительства 
больной.  

Выводы. Применение МДКТ с в/в бо-
люсным контрастированием улучшает качество 
визуализации злокачественных новообразова-
ний глотки и гортани, уточняет стадию онколо-
гического процесса, существенно влияет на вы-
бор метода лечения больных, в том числе и опе-
ративного вмешательства. Необходимым этапом 
обследования пациентов со злокачественными 
новообразованиями гортани и глотки следует 
считать МДКТ органов грудной полости с це-
лью выявления метастатического поражения 
легких. 

 
© И.Н. Дыкан, Е.Ю. Логанихина, Д.И. Заболотный, Э.В. Лукач, Д.А. Кравченко, Ю.А. Сережко, 2010  
 
 
 
 
 

Ф.Д. ЕВЧЕВ, В.В. ГАЕВСКИЙ, И.Э. ЧЕРНЫШЕВА (ОДЕСА, УКРАИНА) 

СПОСОБ ИМПРЕССИОННОЙ ЦИТОЛОГИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРТАНИ 
 

Определение характера воспалительного 
и неопластического процесса имеет большое 
значение в выборе метода лечения. Известные 
способы определения патоморфологических 
изменений в глотке, не могут быть использова-
ны для исследования патологии слизистой обо-
лочки гортани. 

С этой целью нами разработано устройст-
во для проведения импрессионной цитологии из 
слизистой оболочки гортани. Способ внедрен и 
используется в клинике в качестве способа оп-
ределения характера патоморфологических из-
менений в зоне исследования, а также для оцен-
ки результатов проведенного лечения. Это осо-
бенно важно при исследовании слизистой обо-
лочки гортани, так как гортань нуждается в ща-
дящем вмешательстве в связи с ее физиологиче-
скими функциями.  

Материал и методы  
Цитологические исследования проведены 

у 20 больных. Из них 10 больных с хроническим 

гипертрофическим ларингитом и 10 пациентов 
раком гортани T1-2 после лучевой терапии. 

Устройство состоит из направляющей и 
фиксирующей части, за основу которого, был 
взят гортанный корнцанг. Для фиксации и 
удержания фильтра во время забора материала 
между двумя браншами мы вмонтировали ме-
таллический фиксатор. К направляющей части 
крепится ацетатно-целлюлезный фильтр Мил-
лисел в полимерном цилиндре круглой формы. 
Фильтр направлен рабочей поверхностью вниз.  

Методика  
За 20 мин. до забора мазка больному вво-

дим 1,0 мл 0,1 %-раствора атропина и 1,0 мл  
1 %-раствора димедрола и проводим местную 
аппликационную анестезию глотки и гортани 
10%-лидокаином. При непрямой ларингоскопии 
вводим устройство с фиксированным фильтром 
в гортань и плотно прижимаем основание 
фильтра к подозрительным участкам слизистой 
оболочки. Экспозиция контакта фильтра со сли-
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зистой гортани составляет 3-4 сек. При этом 
фильтр принимает поверхностные пласты пато-
логически измененной слизистой оболочки. За-
тем, не касаясь других частей гортаноглотки, 
выводится корнцанг и отсоединяется фильтр. 
Готовый мазок-отпечаток отправляется для ци-
тологического исследования. Способ забора ма-
териала является щадящим и не травмирует сли-
зистую оболочку гортани. 

Результаты исследования  
Проведенный анализ цитограмм показал у 

3 больных с хроническим гипертрофическим ла-
рингитом наличие скоплений атипичных клеток с 
явлениями дисплазии III степени. Морфологиче-
ский диагноз подтвержден материалом биопсии – 
Cr in situ. У 7 больных цитологически отмечались 
явления кератоза и дисплазии I степени. 

У 10 больных с T1-2 сразу после первого 
этапа лучевой терапии результаты цитологи-
ческого исследования показали отсутствие 
раковых клеток, визуализировалось скопление 
зон дисплазии III степени. При этом объек-

тивно определялась остаточная опухоль в ви-
де очагового разрастания (утолщения) голосо-
вой связки. Повторные мазки перепечатки че-
рез две недели, т. е., перед началом второго 
этапа лучевой терапии, показали наличие ско-
пления раковых (атипичных) клеток. Очевид-
но, отсутствие атипичных клеток непосредст-
венно после лучевой терапии связано с явле-
ниями эпителиита и только через две недели в 
зоне исследования обнаружены скопление 
атипичных клеток.  

Выводы  
Способ импрессионной цитологии ин-

формативен в патоморфологической оценке со-
стояния слизистой оболочки гортани до и после 
лечения, как при воспалительных, так и неопла-
стических процессах.  

Предлагаемый способ не информативен 
при исследовании мазков перепечатков со сли-
зистой оболочки сразу после лучевой терапии и 
резекции гортани, очевидно за счет отека слизи-
стой оболочки гортани. 

 
© Ф.Д. Евчев, В.В. Гаевский, И.Э. Чернышева, 2010  
 
 
 
 
 

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

КРИТЕРИИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ПАРАФАРИНГЕАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА (НПП) 

 

Отличительной особенностью топической 
локализации новообразований парафарингеаль-
ного пространства (НПП) от других неорганных 
опухолей шеи является их тесное взаимоотно-
шение с магистральными сосудами шеи, опре-
деляющее характер и трудности оперативного 
вмешательства. Использование уточняющих 
методов диагностики новообразований шеи 
спиральной компьютерной томографии (СКТ, 
СКТ с контрастным усилением) позволяет наи-
более точно определить топографо-
анатомическое взаимоотношение НПП с бифур-
кацией, внутренней и наружной сонной артерии. 

Цель исследования оценка взаимоотно-
шения НПП со стенками магистральных сосу-
дов, выявления собственной сосудистой сети 
опухоли, уточнение характера и границ опухоли 
на основании использования СКТ. 

Материал и методы Использовали мето-
дику внутривенного введения контрастного ве-
щества «Омнипак-300», болюсным объемом 50-

90 мл., скоростью 3 мл./сек. нативной СКТ и 
СКТ у 20 пациентов, которые перенесли хирур-
гическое лечение в условиях ЛОР –онко отделе-
ния. Обследование проводили через минуту по-
сле введения «Омнипак-300». 

Использовали диагностические критерии 
СКТ: топическая локализация и дифференци-
ровка, форма, контуры, плотность, наличие 
ножки и капсулы образования, взаимоотноше-
ние НПП с сонной артерией (наличие адвенти-
ции и тканевой прослойки между ними) и нали-
чие собственной сосудистой сети.  

Результаты исследования Методика по-
зволила установить у 2 пациентов неврогенное 
образование, у 12 больных боковую кисту шеи 
(наличие ножки и тканевой прослойки) и у 6 
пациентов односторонний лимфаденит. Лучевой 
диагноз был подтвержден у всех больных пато-
морфологическим исследованием. 

Выводы Точность СКТ с контрастирова-
нием составила 100% больных. 

 
© Ф.Д. Евчев, В.Н. Соколов, М.А. Варешкина, 2010  
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І.С. КАРМАЗІНА, І.В. ФІЛАТОВА, Н.Д. НЕМЧИНОВИЧ (ХАРКІВ, УКРАЇНА) 

ХАРАКТЕР ЦИТОКІНОВОГО ПРОФІЛЮ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ 
ПЛОСКОКЛІТИННОГО РАКУ ГОРТАНІ 

 
Трансформація нормальної клітини в зло-

якісну супроводжується змінами всіх видів об-
міну речовин, при тому динаміка пухлинного 
росту визначається рівновагою між антибласто-
мними чинниками імунного нагляду та проблас-
томними, які сприяють пухлинній прогресії. На 
сучасному етапі в якості антибластомних чин-
ників вивчаються можливості протизапальних 
цитокінів рецептору антагоніста ІЛ-1 (ІЛ-1РА), 
ІЛ-4, ІЛ-10 [Hong et al., 2007; Kleinrath et al., 
2007], в тому ж сенсі прозапальні цитокіни ІЛ-1, 
ІЛ-4, ІЛ-6, фактор некрозу пухлин-α (ФНП-α) та 
ін. розглядаються як пробластомні фактори, які 
сприяють пухлинному росту [Васильева, 2001; 
Кадагидзе, 2003; McCormic, Freshney, 2000]. 

В попередніх дослідженнях [Кулініч із 
співав., 2009] нами були встановлені вірогідні 
відмінності вмісту прозапальних та протизапа-
льних цитокінів при типовому запаленні м’яких 
тканин ЛОР-органів (паратонзилярний абсцес), 
пухлинному рості (плоскоклітинний рак горта-
ні) та у практично здорових осіб. З огляду на 
отримані результати клінічно зумовлена доціль-
ність та актуальність подальшого дослідження 
особливостей змін цитокінового профілю у від-
повідності до стадій пухлинного росту у хворих 
на плоскоклітинний рак гортані, оскільки він 
діагностується III-IV стадії, має чітку тенденцію 
до зростання і досить високу летальність протя-
гом першого року (42,8 %). Відомості про роль 
цитокінів у виникненні та перебігу злоякісних 
пухлин цієї локалізації є нечисленними і досить 
суперечними [Jebreel et al., 2007, Sparano et al., 
2004, Hoffman et al., 2007]. 

Метою дослідження було вивчення харак-
теру цитокінового профілю на різних стадіях 
плоскоклітінного раку гортані у 61 хворого про-
тягом 2004–2008 років на базі 30-ї МКЛ м. Хар-
кова (чоловіків – 56, жінок – 5, вік – 38 від до 72 
років). Контрольну групу склали 18 практично 
здорових осіб, які поступили до стаціонару для 
реконструктивних операцій на носовій перетинці. 

При патоморфологічному дослідженні 
використовували біопсійний матеріал, отрима-
ний при клінічному обстеженні хворих та під 
час оперативного втручання. Для цитологічного 
дослідження з біопсійного матеріалу готували 
мазки-відбитки, які фарбували за методом Пап-
пенгейму та вивчали під світловим мікроскопом 
при збільшенні × 1000. На підставі патоморфо-
логічного дослідження були сформовані 3 групи 

зразків сироваток крові ІІ серії: до 1 групи 
ввійшли 14 зразків крові хворих із передпух-
линними станами і початковими стадіями кан-
церогенезу; 2 групу склали 26 зразків сироваток 
крові хворих із ознаками пухлинної прогресії 
(інфільтрація прилеглих тканин, перифокальне 
запалення); до 3 групи включено 21 зразок си-
роваток крові хворих із метастазами плоскоклі-
тинного раку до реґіонарних лімфатичних вуз-
лів та віддалених органів. 

Концентрацію цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-4, ІЛ-6, 
ФНП-α та рецептору антагоніста ІЛ-1РА у сиро-
ватці крові визначали методом твердофазного 
«сендвіч»-варианту імуноферментного аналізу з 
використанням діагностичних наборів фірми 
ТОВ «Вектор-Брест» [Рябичева Т.Г., 2004].  

Проведені дослідження показали, що змі-
ни цитокинового профілю відбивають стадієза-
лежність продукування цитокінів при плоскок-
літинному раку гортані. На початкових стадіях 
канцерогенезу (1 група) рівень ФНП-α був під-
вищеним у 5 разів у порівнянні з контрольною 
групою (15,91±1,19 пг/мл, р<0,01). В сироватці 
крові пацієнтів, які мали ознаки пухлинної про-
гресії (2 група), рівень ФНП-α перевищував по-
казник контрольної групи в 5,9 разів (18,38±1,32 
пг/мл, р<0,01). В 3 групі пацієнтів при наявності 
метастазів плоскоклітинного раку до лімфатич-
них вузлів та віддалених органів рівень ФНП-α 
досягав максимуму, та складав у середньому 
29,10±4,73 пг/мл, достовірно перевищуючи по-
казник контрольної групи у 9,3 разів (р<0,01). 

Рівень ІЛ-6 у 1 групі досліджених зразків 
виявився помірно підвищеним у порівнянні з 
контрольною групою (7,85±1,98 пг/мл, р<0,01), 
у 2 групі рівень ІЛ-6 зростав та перевищував 
показник контрольної групи в 3,6 рази 
(14,42±2,72 пг/мл, р<0,01). У 3 групі рівень ІЛ-6 
також досягав максимальних значень, складав у 
середньому 18,73±2,12 пг/мл (р<0,01), переви-
щував показник контрольної групи в 4,7 рази. 
Отримані нами дані підтверджують пробласто-
мну роль ІЛ-6 у канцерогенезі, стадієзалежність 
цього цитокіна. Підвищенню рівня ІЛ-6 у 2 та 3 
групах зразків сироватки крові може сприяти 
наявність та розвиток запалення у мікрооточен-
ні пухлини, яке, в свою чергу, відіграє важливу 
роль у прогресуванні злоякісних пухлин 
[Gatenby, 2008; Zhang, 2008]. 

Аналогічних змін зазнавав рівень ІЛ-1β у 
сироватці крові. Спостерігалося поступове зрос-



ХІ з’їзд оториноларингологів України 352 

тання концентрації цього цитокіну по мірі про-
гресування плоскоклітинного раку гортані (1 
група – 6,34±2,21 пг/мл, 2 група – 
13,16±2,66 пг/мл, 3 група – 17,70±2,12 пг/мл, 
р<0,01). Така динаміка показника ІЛ-1β віддзер-
калює зростання активності запального процесу 
у мікрооточенні пухлини та її метастазів. 

В якості представників «опозиційного» 
пула у сироватці крові досліджено рівні проти-
запальних цитокінів, які володіють також ан-
тибластомними ефектами (IЛ-4,ІЛ-1РА) в си-
роватці крові вище означених хворих 
[Kleinrath, 2002; Sparano, 2004]. У 1 групі від-
значено помірне зростання концентрації ІЛ-4 в 
1,7 рази (11,26±2,02 пг/мл), ІЛ-1РА у 1,5 рази 
(804±142 пг/мл) у порівнянні з контрольною 
групою (р<0,01). У 2 групі (прогресування пу-
хлини) концентрації ІЛ-4 та ІЛ-1РА досягають 
максимальних значень, та перевищують показ-

ники контрольної групи у 2,2 та 3,9 разів від-
повідно (р<0,01). У 3 групі (метастазування) 
концентрація цих цитокінів знижувалася та 
вірогідно не відрізнялася від показників конт-
рольної групи (р>0,1). Така динаміка рівнів 
антибластомних цитокінів можливо пов’язана з 
виснаженням компенсаторних реакцій організ-
му, спрямованих проти активності пробласто-
мных факторів. 

Таким чином, показано принципові від-
мінності функціонування цитокиновой мережі 
на різних стадіях плоскоклітинного раку горта-
ні. До комплексу біохімічних методів дослі-
дження при передпухлинних станах, морфологі-
чних ознаках плоскоклітинного раку гортані, 
для моніторингу канцерогенезу рекомендується 
включати визначення концентрації інтерлейкі-
нів ІЛ-1β, ІЛ-4, ІЛ-6, ФНП-α та рецептору анта-
гоніста ІЛ-1РА у сироватці крові пацієнтів. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ЛАРИНГЭКТОМИЮ  

 

Задачей рационального лечения любого 
онкологического заболевания является восста-
новление или сохранение здоровья. Традицион-
ными показателями течения онкологического 
заболевания и эффективности лечения считают 
результаты выживаемости и безрецидивного 
течения болезни. Вместе с тем данные показате-
ли имеют существенный недостаток – остается 
неясным восприятие больным собственного со-
стояния, которое отражается на его жизнедея-
тельности и уровне благополучия, то есть на 
качестве жизни (КЖ) (H.J. Aarstad et al., 2005; 
W. Raymond, I. William., 2006; S. Yount et al., 
2007).  

Целью исследования явилось изучение 
восприятия болезни пациентом и параметров 
качества жизни больных перенесших ларингэк-
томию с различными способами восстановления 
голоса. 

 Материалы и методы.  
В анкетировании приняли участие 78 па-

циентов (76 мужчин (97,4%) и 2 женщины 
(2,6%)) ЛОР клиники ИНВХ в возрасте от 37 до 
76 лет (средний возраст 64,5), перенесших ла-
рингэктомию со сроками наблюдения от одного 
года до трех лет после оперативного вмешатель-

ства с различными голосовосстанавливающими 
методиками.  

Все пациенты были распределены на три 
группы: больные перенесшие ларингэктомию с 
последующим обучением пищеводному голосу 
(n=26); пациенты, которым была произведена 
ларингэктомия с одномоментным трахеопище-
водным шунтированием (n=34); пациенты с ус-
тановленными голосовыми протезами (n=18).  

Для анкетирования пациентов был ис-
пользован тест оценки качества жизни Европей-
ского общества исследования и лечения рака 
(EORCT) QLQ- 30 с модулем H&N 35. Специ-
ально адаптированный модуль анкеты включал 
в себя следующие показатели: болевые ощуще-
ния, функция глотания, чувствительность, речь, 
прием пищи в общественном месте, социальный 
контакт, сексуальная функция. Анкетирование 
производилось спустя 3 месяца после окончания 
комбинированного лечения (ларингэктомия, 
послеоперационная лучевая терапия). Оценка 
производилась по шкале от «0» до «100».  

Результаты и обсуждение. 
По результатам анкетирования онкологи-

ческие показатели во всех группах наблюдения 
достоверной разницы не имели. Вместе с тем, у 
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больных перенесших ларингэктомию с после-
дующим обучением пищеводному голосу сум-
марная оценка КЖ была достоверно ниже (p 
<0,05), чем в группах у больных с одним из ви-
дов голосообразующей операции за счет сниже-
ния показателей в модуле «H&N 35». Проведен-
ное исследование продемонстрировало сниже-
ние КЖ (p <0,05) у больных с пищеводным го-
лосом за счет снижения голосовой функции, 
социальных контактов и наличия сексуальных 
проблем. Вместе с тем у пациентов с трахеогло-
точным шунтированием отмечено статистиче-
ски достоверное (p<0,05) снижение качества 
жизни по сравнению с группой голосового про-
тезирования за счет нарушения функции глота-

ния и приема пищи в общественном месте, 
вследствие затекания слюны в шунт. 

Выводы. Использование анкетирования 
QLQ-30 с модулем H&N 35 позволяет достовер-
но оценить качество жизни пациентов перенес-
ших ларингэктомию. 

Лечение больных раком гортани является 
многофакторной задачей и должно проводится с 
учетом индивидуальных особенностей пациента 
и его психоэмоционального статуса. 

Использование современных голосообра-
зующих методик, в том числе трахеопищевод-
ного протезирования, позволяет значительно 
повысить качество жизни больных раком горта-
ни. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
 

Проблема повышения эффективности 
профилактики и лечения опухолей челюстно-
лицевой области является одной из самых акту-
альных в клинической челюстно-лицевой хи-
рургии. Значительное место в ней занимает ра-
нее выявление и радикальное лечение предрако-
вых заболеваний. 

В настоящее время имеется реальная база 
для ранней диагностики доброкачественных и 
злокачественных опухолей, опухолеподобных 
заболеваний челюстно-лицевой области. Перво-
степенная роль в решении этих вопросов при-
надлежит врачам, работающим на первичном 
приеме, которые участвуют в профилактических 
осмотрах, осуществляют диспансеризацию на-
селения. 

Мы считаем необходимым, высказать ряд 
советов, следуя которым практический врач 
сможет избежать диагностических ошибок и 
более эффектно проводить раннюю диагностику 
опухолей челюстно-лицевой области. Советы 
практикующему врачу:  

1. У каждого осматриваемого больного, 
независимо от возраста и предъявляемых жалоб, 
необходимо исключить наличие опухолей и 
предопухолевых процессов челюстно-лицевой 
локализации. 

2. Результаты такого осмотра подлежат 
обязательной регистрации в карте амбулаторно-
го приема (истории болезни). 

3. У каждого обратившегося к врачу па-
циента необходимо осмотреть кожные покровы 
лица, шеи, головы и, в случае выявления какой-
либо патологии, направить его на консультацию 
к дерматологу или онкологу. 

4. Наличие следующих симптомов служит 
основанием заподозрить у больного злокачест-
венную опухоль: 

а) появление экзофитного образования с 
инфильтрированным основанием, увеличиваю-
щегося в размере, кровоточащего; 

б) наличие язвы с инфильтратом в осно-
вании, незаживающей 2 - 3 недели; 

в) появление постоянных болей умерен-
ной интенсивности в зоне патологического про-
цесса, особенно беспокоящих больного в ночное 
время; 

г) появление подвижного одного или не-
скольких интактных зубов, сопровождающееся 
постоянными болями; 

д) изменение характера отделяемого из 
носа у больных хроническим гайморитом - по-
явление зловонных сукровичных выделений; 

е) постоянно нарастающий парез мимиче-
ских мышц, парестезии и онемение в зоне ин-
нервации подглазничного и подбородочного 
нервов; 

ж) наличие шаровидных, плотных безбо-
лезненных лимфатических узлов в области шеи, 
увеличивающихся в размере. 
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5. При подозрении на наличие злокачест-
венной опухоли больного следует сразу же на-
править на консультацию в специализированное 
онкологическое учреждение. 

6. При атипичном течении заболевания 
необходимо шире пользоваться консультацией 
коллег, чаще прибегать к цитологическому и 
гистологическому исследованию материала, 
взятого из патологического очага. 

7. Все случаи выявления запущенных 
форм злокачественных опухолей подлежат об-
суждению с целью выявления ошибок в диагно-
стике и лечении. 

8. Ткани патологического очага, удаляе-
мого во время оперативного вмешательства не-
обходимо в обязательном порядке направлять на 
гистологическое исследование. 

9. При диспансеризации лиц с предопухо-
левыми заболеваниями следует шире пользо-
ваться цитологическим исследованием мазков – 
отпечатков и соскобов. 

10. Существенный резерв в улучшении 
диагностики злокачественных опухолей - посто-
янное проведение санитарно-просветительной 
работы среди широких слоев населения, разъяс-
нение необходимости неотложного обращения к 
врачу при проявлении первых признаков забо-
левания, недопустимости самолечения. 

Во всех случаях наличия новообразование 
в толще мягких тканей, кости показано прове-
дение хирургического лечения, которое прово-
дится с учетом косметических требований и 
анатомо-топографических особенностей зоны 
локализации. Право выбора метода хирургиче-
ского лечения остается за хирургом. 

Во всех случаях необходимо соблюдать 
преемственность в обследовании и лечении 
больных с новообразованиями челюстно-
лицевой области. Нельзя забывать, что от пра-
вильности принимаемого решения зависит 
дальнейшая судьба (а, зачастую, и жизнь) боль-
ного. 
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НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
БОЛЬНЫХ РАКОМ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

Повышение результативности комбини-
рованного лечения больных раком верхних ды-
хательных путей может дать неоадъювантная 
полихимиотерапия с использованием таксанов. 

Проведено курс неоадъювантной полихи-
миотерапии, состоящий из 2 циклов, у 140 
больных раком верхних дыхательных путей ІІІ-
ІV стадии. В контрольной группе, из 43 боль-
ных, применяли цисплатин в дозе 100 мг/м2 и 
фторурацил в дозе 1000 мг/м2/сутки. У 97 боль-
ных основной группы дополнительно вводили 
паклитаксел в дозе 175 мг/м2. Оценку результа-
тов терапии проводили на 21 день после окон-
чания комбинированного лечения по степени 
регресса опухоли и терапевтического патомор-
фоза.  

После курса неоадъювантной полихимио-
терапии объективный ответ опухоли был полу-
чен у 39 % больных основной группы и у 12 % 
больных контрольной группы. Дальнейшее про-
ведение комбинированного лечения, с учетом 
лечебного патоморфоза, дало достоверное уве-

личение объективного ответа опухоли у боль-
ных основной группы в 79% против 58% у 
больных контрольной группы. Так же было от-
мечено снижение летальности в 2 раза. 

При изучении морфологических измене-
ний в ткани опухоли после курса неоадъювант-
ной полихимиотерапии наблюдался патоморфоз 
ІV ст. в 63,6 % случаев плоскоклеточного нео-
роговевающего рака, в 57,1 % случаев низко-
дифференцированного плоскоклеточного рака и 
только в 20,0 % случаев плоскоклеточного оро-
говевающего рака. В то же время у 73,3 % боль-
ных с плоскоклеточным ороговевающим раком 
наблюдались изменения соответствующие ІІ 
стадии лечебного патоморфоза. 

Получено достоверное улучшение объек-
тивного ответа опухоли после комбинированно-
го лечения. Степень лечебного патоморфоза, в 
большей мере, зависит от гистологического 
строения опухоли, чем от стадии первично вы-
явленной опухоли. 

 
© Э.В. Лукач, Ю.А. Сережко, Е.И. Клочков, В.Я. Дихтярук, В.В. Стрижак, 2010  
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П.В. ПАУК, Н.М. РІШКО (УЖГОРОД, УКРАЇНА) 

ДО ПИТАННЯ ПРО РАК ГОРТАНІ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛОР-КЛІНІКИ ЗОКЛ ІМ. А. НОВАКА ЗА 2006-2010 РР.) 

 

Серед злоякісних пухлин верхніх дихаль-
них шляхів рак гортані зустрічається найбільш 
часто – 65-70% (Е.С. Огольцова, Е.Г. Матякін, 
1989). Залишається високим відсоток занедба-
них форм раку – ІІІ-ІV стадії-до 85 %. В таких 
умовах для клініциста виникає складне питання 
вибору найоптимальнішого способу надання 
медичної допомоги онкохворим. 

 Метою дослідження було вивчення ре-
зультату лікування хворих раком гортані , про-
оперованих у нашій клініці за останні 4 роки. 

 Під нашим наглядом перебували 149 
хворих раком гортані. Хворі були віком від 48 
до 75 років, чоловіків – 145, жінок – 4 особи. 
Більшість хворих, в основному чоловіків, були у 
віці старше 50 років, всі палили. 

Обстеження хворих проводилося по вимо-
гам галузевого стандарту ,,Протокол надання 
медичної допомоги хворим на злоякісні ново-
утворення” затвердженого на засіданні Вченої 
Ради інституту медичної радіології ім. С.П. Гри-
гор’єва АМН України (протокол № 14 від 
30.11.04). Обсягом діагностичних досліджень 
були: фізикальне обстеження, огляд і пальпація 
бічної поверхні шиї і підщелепної ділянки; оро-
фарингоскопія, непряма ларингоскопія, гіпофа-
рингоскопія; фіброларингоскопія; КТ чи МРТ 
шиї; УЗД органів та лімфатичних вузлів шиї; 
УЗД печінки; рентгеноскопія/графія ОГК; аналіз 
крові клінічний; аналіз крові біохімічний; коагу-
лограма; аналіз сечі клінічний; серологічний ана-
ліз крові (група крові, Rh-приналежність, RW, 
HbSAg); ЕКГ; ФЗД, консультації інших спеціалі-
стів по показам. Мікроскопічне дослідження біо-
псованої тканини мало вирішальне значення в 
діагностиці злоякісного процесу. Не меншу увагу 
приділяли методу фіброларингоскопії, за допо-
могою якого можливо правильно оцінити пух-
линний процес гортані, визначити його локаліза-
цію, протяжність, відношення до межуючих 
окремих анатомічних утворів гортані.  

 На оперативне втручання із обстежених і 
верифікованих хворих за цей період часу дали 
згоду 20 пацієнтів. Із них у 12 осіб був діагнос-
тований плоскоклітинний зроговілий рак, у 5 – 
плоскоклітинний незроговілий рак, у 3 – низь-
кодиференційований рак. Локалізація ракової 
пухлини у серединно-вестибулярному відділі 
гортані спостерігалася у 7 осіб, серединно-
підскладковому – у 5, з розповсюдженням пух-
лини на протязі усіх 3-х поверхів гортані у 3 

хворих. Мали місце поодинокі гомолатеральні 
регіонарні лімфатичні вузли розмірами до 3 см у 
2 –х пацієнтів. У жодного із хворих віддалених 
метастазів не було. Хворим була визначена ІІІ 
(Т3N0M0), ІVА (Т4N0М0,Т4N1M0) стадії раку 
гортані. Усі хворі отримали повний курс проме-
невої та хіміотерапії. У зв’язку з пролонгованим 
ростом пухлини їм була виконана тотальна (з 
видаленням під’язикової кістки) ларингектомія з 
пластикою фарингостоми кисетом. Післяопера-
ційний період перебігав без ускладнень з пер-
винним заживленням післяопераційної рани. 
Хворі на 12-15 день після оперативного втру-
чання були виписаними із стаціонару у задові-
льному стану.  

 Із числа хворих, яким була виконана то-
тальна ларингектомія,3-є померли на другому 
році післяопераціного періоду через генераліза-
цію процесу. По гістологічній структурі у них 
був діагностований низькодиференційований 
рак.  

 У інших 5 хворих констатували рак гор-
тані серединної локалізації в ІІ (Т2N0М0) стадії. 
Хворі ретельно оглянуті за допомогою метода 
фіброларингоскопії. Ракова пухлина локалізува-
лася у ділянці передньої та середньої третини 
голосових складок без переходу на передню ко-
місуру та черпакуватий хрящ із повним збере-
женням їх рухомості. По гістологічній структурі 
у всіх 5 пацієнтів був визначений високодифе-
ренційований рак. За згодою хворих ім була ви-
конана хордектомія (тиреофісура з видаленням 
голосової складки). В ранньому післяоперацій-
ному періоді у 2-х із них спостерігались явища 
тимчасової дисфагії. Дихання через гортань ві-
льне, голосова функція відновлювалась на про-
тязі 2-х місяців. В післяопераційному періоді по 
показам хворим призначена променева терапія 
(СВД 40-42 Гр). На теперішній час рецидиву 
хвороби в указаній групі хворих не спостеріга-
лось.  

 Треба зауважити, що гістотопографічні 
дослідження дають можливість чітко визначити 
покази до виконання органозберігаючих хірур-
гічних втручань, дозволяють визначити межу 
висічення ракової пухлини гортані і прилеглих 
до неї анатомічних утворів без порушення 
принципів абластики і збереження функціона-
льної спроможності гортані. 

 Таким чином лікування хворих раком го-
ртані є комбінованим. В залежності від стадії 
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ракового процесу першим етапом лікування за 
наявності раку ІІ стадії виконані органозберіга-
ючі операції , другим етапом проводилось піс-
ляопераційне опромінення. Це дало можливість 
уникнути інвалідизуючих втручань на гортані із 
збереженням її функції. 

 Хворим ІІІ та ІV стадією раку гортані 
проводилось хірургічне втручання в об’ємі ла-
рингектомії з резекцією під’язикової кістки піс-

ля неефективного повного курсу променевого та 
хіміотерапевтичного лікування. Ми вважаємо, 
що лікування онкохворих з таким поширенням 
процесу повинно проводитися комбінованим 
шляхом з вирішальним місцем оперативного 
лікування після проведеного половинного курсу 
променевої терапії з врахуванням локалізації 
процесу та гістологічної будови злоякісної пух-
лини. 

 
© П.В. Паук, Н.М. Рішко, 2010  
 
 
 
 
 

М.В. ПИЛИПЮК, Т.О. ГОБЖЕЛЯНОВА, А.Н. ЧУМАКОВ, А.С. ЮРИН, Д.Н. ПИЛИПЮК  
(ОДЕССА, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ  
ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИЙ ГОРТАНИ ПО ПОВОДУ РАКА 

 

Нами проанализированы результаты ле-
чения больных раком срединного и вестибуляр-
ного отделов гортани с распространенностью 
процесса Т2-3N0-1M0, лечившихся в отделении 
с 2001 по 2009 г., которым производились орга-
носохраняющие операции. Пациентам с распро-
страненными опухолевыми процессами в полос-
ти гортани производились расширенные и ком-
бинированные резекции без нарушения онколо-
гической абластики. Выполнение таких опера-
ций сопровождается удалением больших фраг-
ментов гортани, что в последующем приводит к 
развитию стенозов. По приведенным в литера-
туре данным послеоперационные стенозы гор-
тани и трахеи составляют от 22-57% случаев. 

 За исследуемый период произведено 237 
резекций гортани. Из них у 47 пациентов раз-
вился рубцовый стеноз гортани и трахеи.  

Выбор способа реконструкции зависел от 
объёма резецированных хрящей гортани, про-
тяженности и локализации стеноза. 

Хирургическое лечение стеноза заключа-
лось в иссечении рубцово измененных тканей и 
расширении полости гортани с помощью сили-
конового стента, а при значительных дефектах 
хрящевого остова гортани, производилось его 
восстановление аутохрящами. При развитии 
стенозов трахеи выполняли реконструктивно-
пластические операции. 

Все пациенты деканюлированы. 
Использование хирургических способов 

лечения стенозов гортани и трахеи после 
функциональных операций по поводу раковых 
поражений гортани позволяет добиться вос-
становления дыхательной и голосовой функ-
ций. 

 
© М.В. Пилипюк, Т.О. Гобжелянова, А.Н. Чумаков, А.С. Юрин, Д.Н. Пилипок, 2010  
 
 
 
 
 
Н.В. ПИЛИПЮК, С.М. ПУХЛИК, Т.А. ГОБЖЕЛЯНОВА, А.С. ЮРИН (ОДЕССА УКРАИНА)  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАРАГАНГЛИОМ ШЕИ 
 

Лечение больных с параганглиомами (ПГ) 
является важной проблемой клинической онко-
логии. Характерной особенностью ПГ является 
их локализация и обильная васкуляризация, что 
позволяет четко визуализировать опухоль при 
ангиографии.  

 За последние семь лет под нашим наблю-
дением находилось 12 пациентов с ПГ. С диаг-
ностической целью использованы УЗИ, КТ и 
каротидная ангиография. В 7 случаях выявлена 
ПГ каротидных телец, причем в одном – била-
теральная. У двух других больных – вагальная и 
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у трех – атипичная. Размер каротидных и ва-
гальных ПГ составлял более 5см. Во всех слу-
чаях выполнялось хирургическое лечение. По-
сле удаления каротидных ПГ в одном случае 
мы наблюдали нарушение мозгового кровооб-
ращения с последующим развитием стойкого 
гемипареза. Билатеральная ПГ удалялась в два 
этапа. На первом произведено удаление боль-
шей по размеру опухоли с аллопротезировани-
ем ствола общей и внутренней сонных артерий 
«конец в конец». Через 2,5 месяца произведено 
субадвентициальное удаление опухоли справа. 
В двух случаях была диагностирована злокаче-

ственная ПГ с локализацией в области каро-
тидных телец. 

 Рецидивы заболевания отмечены у двоих 
больных с атипичной локализацией ПГ. Прове-
денная им лучевая терапия этим больным оказа-
лась малоэффективной.  

Учитывая данные литературы и собствен-
ные наблюдения, мы считаем, что доминирую-
щим и единственно радикальным способом ле-
чения ПГ является хирургический с адекватным 
интра- и послеоперационным медикаментозным 
сопровождением препятствующим развитию 
мозговых нарушений. 

 
© Н.В. Пилипюк, С.М. Пухлик, Т.А. Гобжелянова, А.С. Юрин, 2010  
 
 
 
 
 
 

М.Б. ПИОНТКОВСКАЯ, А.С. ЮРИН (ОДЕССА, УКРАИНА) 

РАДИОМУКОЗИТЫ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ КАК СОПУТСТВУЮЩАЯ  
И СОПРЯЖЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛОР-ОНКОЛОГИИ 

 

Сопутствующие и сопряженные радиому-
козиты (РМ) верхних дыхательных путей (ВДП) 
в ЛОР-онкологии встречаются практически у 
каждого больного, получающего лучевую тера-
пию (ЛТ) впервые и приблизительно у 41-54 % 
больных, получающих ЛТ по поводу рецидивов 
основного заболевания в комбинированной и 
комплексной терапии злокачественных опухо-
лей данной локализации. 

Из всех покровных тканей слизистая обо-
лочка ВДП является наиболее радиочувстви-
тельной, особенно на участках, прилегающих к 
так называемому опухолевому полю. Реакции 
слизистой оболочки при сопутствующих РМ 
проявляются в виде эритем, сопутствующего 
очагового или сливного диффузного эпителии-
та. Уже при небольшой лучевой нагрузке в ин-
дуцированном режиме (СОД = 12-15 Гр) появ-
ляются первые признаки вначале очаговой, а 
затем диффузной эритемы и отека слизистой 
оболочки, блокада мукоцилиарного транспорта 
вплоть до полной неподвижности последнего, 
метаплазия покровного эпителия в многослой-
ный плоский с последующим функциональным 
снижением его защитно-восстановительных 
способностей. Особенно тяжело реагируют на 
лучевую нагрузку участки слизистой в после-
операционных полостях (полости после рино-
томий, ларингэктомий и т.д.), это так называе-
мые очаговые сопряженные РМ. В этих случаях 
в ответ на индуцированное клеточное пораже-

ние лучистой энергией почти молниеносно воз-
никает тканевая гипоксия, которая инициирует 
трудноконтролируемые язвенные и язвенно-
некротические формы РМ, трудно поддающиеся 
способам лечения, применяемым при сопутст-
вующих РМ. Кроме того, дополнительным фак-
тором, провоцирующим более тяжелое пораже-
ние эпителия этих областей, является сущест-
вующая сегодня тенденция среди радиологов к 
увеличению разовой лучевой нагрузки от 1,8 Гр 
до 2,5 Гр на сеанс, что и приводит к усугубле-
нию состояния в виде развития неконтролируе-
мого глубокого РМ в тканях, выстилающих по-
слеоперационные полости, менее защищенных и 
более чувствительных к лучистой энергии. 

Диагностика сопутствующих и сопряжен-
ных РМ верхних дыхательных путей при злока-
чественных поражениях ЛОР-органов и в ти-
пичных клинических проявлениях не вызывает 
затруднений, а лечение по характеру и объему 
соответствует классическому стандарту и зави-
сит от выраженности симптоматики, степени 
тяжести местного лучевого поражения, общего 
состояния больного. 

В клинике разработан и применяется 
вспомогательный способ профилактики и лече-
ния РМ у первичных и рецидивных онко-
больных, позволяющий избежать в ходе первой 
половины курса ЛТ (до СОД=35-40 Гр) подоб-
ных осложнений у первичных больных и облег-
чить течение РМ у рецидивной группы без вы-
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нужденного перерыва в лечении, включающий 
общие и местные терапевтические приемы, раз-
личные для каждого вида РМ. 

Способ основан на комбинации широко-
известных лекарственных соносенсибилизи-
рующих соединений (некоторых антибиотиков, 
противогрибковых средств, дегидратантов, де-
конгестантов, кортикостероидов, спазмолити-
ков, микроирригаторов, иммуномодуляторов, 
антиоксидантов) общего и местного действия, 

которые в условиях ультразвукового, ингаляци-
онного, многократного в течение суток распы-
ления, создают на поверхности указанных выше 
дискредитированных областей значительное 
улучшение макромолекулярного состояния ме-
стного секреторного гомеостаза, что ведет к 
адекватному изменению избирательной толе-
рантности слизистой ВДП в ответ на действие 
лучистой энергии, улучшению состояния боль-
ных и сокращению периода реабилитации. 

 
© М.Б. Пионтковская, А.С. Юрин, 2010  
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БІОПСІЯ РОТОГЛОТКИ, УСКЛАДНЕНА МАСИВНОЮ КРОВОТЕЧЕЮ,  
ЩО ПОТРЕБУВАЛА ТЕРМІНОВОЇ ТРАХЕОТОМІЇ ТА ПЕРЕВ’ЯЗКИ  

ЗОВНІШНЬОЇ СОННОЇ АРТЕРІЇ 
 

Хворий В., 1954 р.н., поступив у ЛОР-
центр ОКЛ з діагнозом: Фіброма ротоглотки 
зліва? Клінічно захворювання проявлялося по-
мірною незручністю при ковтанні. При огляді 
ЛОР-органів слизова оболонка ротоглотки ро-
жевого кольору, вибухання бокової стінки зліва 
на рівні від середини задньої піднебінної дужки 
до верхнього краю надгортанника з гладкою 
поверхнею, розміром 3х4см, овальної форми, 
щільно-еластичної консистенції. З боку інших 
ЛОР-органів і шиї патології не виявлено. Після 
консультації доцента і зав. ЛОР-центру вистав-
лено діагноз: новоутворення парафарингеально-
го простору зліва. Рекомендовано: біопсія ново-
утворення, спіральна комп’ютерна томографія 
глотки і органів шиї, вирішення подальшої ліку-
вальної тактики після отримання результатів 
гістологічного дослідження і СКТ. Під місцевою 
анестезією Sol. Lidocaini 10% аплікаційно про-
ведена біопсія ротоглотки зліва. Через 3 години 
у хворого виникла масивна глоткова кровотеча, 
що супроводжувалася кашлем і кровохарканням 
через затікання крові в гортань, з’явилися озна-
ки утруднення дихання. Спроби зупинити кро-
вотечу простими, класичними методами неефе-
ктивні. Хворий терміново переведений в опера-
ційну і в екстремальних умовах за 7-8 хв прове-
дена середня трахеотомія. Після відновлення 
дихання через трахеостому проведена пряма 
гіпофарингоскопія з щільною тампонадою рото- 
і гортаноглотки марлевими тампонами довжи-
ною 3,5-4 м. Одночасно розпочата в/в інфузійна 
терапія з метою відновлення ОЦК (рефортан, 

транексамова кислота, фізіологічний розчин з 
дициноном, 5% глюкоза). Тампонада була ефек-
тивною поки тампоном щільно притискали до 
бокової стінки глотки в місці біопсії, а при його 
послабленні кровотеча відновлювалася. Вирі-
шено провести перев’язку зовнішньої сонної 
артерії зліва. Операція в подальшому під ендо-
трахеальним наркозом з введенням інкубаційної 
трубки через трахеостому. Класичний підхід до 
зовнішньої сонної артерії, остання перев’язана 2 
шовковими лігатурами між верхньою щитоподі-
бною і язиковою артеріями. Глоткова кровотеча 
зупинена, видалено марлеві тампони з рото- і 
гортаноглотки. Пошарово шви на рану. Опера-
ція пройшла без ускладнень. В післяоперацій-
ному періоді отримував антибактеріальну тера-
пію, переливання еритроцитарної маси, свіжо-
замороженої плазми, гемостатики, проводились 
перев’язки. Результат гістологічного заключен-
ня №33056-59 – грануляційна тканина. На СКТ 
– пухлино подібне утворення парафарингеаль-
ного простору на рівні ротоглотки зліва розмі-
ром 4х3х3см. Заключення: Невринома? Фібро-
ма? парафарингеального простору зліва.  

У зв’язку з розходженням клінічної кар-
тини і даних СКТ з результатом гістологічного 
заключення хворому проведено обстеження і 
медикаментозна підготовка до планового опера-
тивного втручання по видаленню пухлини зов-
нішнім доступом, на яку хворий дав згоду. Че-
рез 8 днів після біопсії з трахеотомією і пе-
рев’язкою зовнішньої сонної артерії хворому 
проведена планова операція під ендотрахеаль-
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ним наркозом по видаленню пухлини парафа-
рингеального простору зовнішнім доступом. 
Пухлина видалена єдиним блоком, гемостаз по 
ходу операції біполярним пінцетом електрохі-
рургічного ножа. Післяопераційна порожнина 
промита, гумовий дренаж, пошарово шви на 
рану. Видалена тканина відправлена на гістоло-
гічне дослідження. Післяопераційний період без 
ускладнень. Рана загоїлась первинним натягом. 
Трахеостома загоюється вторинним натягом. 
Фаринго- і ларингоскопічна картина майже но-

рмалізувалася. Результат гістологічного дослі-
дження №35020-024 – ангіофіброма. Виписаний 
з одужанням, видано лист непрацездатності, 
тимчасово непрацездатний. Контрольний огляд 
через 2 неділі. 

Інтерес наведеного спостереження поля-
гає в майже безсимптомному перебігу і, голо-
вне, що навіть нескладна біопсія призвела до 
ускладнень, що представляли загрозу життю 
хворого та потребували термінових, зважаючи 
на ситуацію, складних оперативних втручань. 

 
© О.Г.Плаксивий, В.С.Ванкевич, М.Д.Воєвідка, В.С.Дзюбенко, В.В.Сучеван, 2010 
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(ЧЕРНІВЦІ, УКРАЇНА) 

АСПЕКТИ ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ЗЛОЯКІСНИХ  
НОВОУТВОРЕННЯХ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 

 

Лікарсько-трудова експертиза при злоякі-
сних новоутвореннях верхніх дихальних шляхів 
є одним з найбільш складних розділів оторино-
ларингології.  

Стійке зниження працездатності хворих 
після лікування залежить від локалізації і ха-
рактеру новоутворення, наявності рецидивів 
та метастазів, ступеню порушення функції 
верхніх дихальних шляхів та інших органів, 
загального стану організму, віку, професії, 
умов праці. 

Враховуючи велику кількість факторів, 
що впливають на фізичний та психічний стан 
організму, експертне рішення по відношенню до 
кожного хворого виноситься індивідуально. 

Стадія розвитку злоякісної пухлини ви-
значає об’єм оперативного втручання, і, в знач-
ній мірі, трудовий прогноз. 

Існують значні труднощі при визначені 
працездатності хворих, що отримали лікування 
при II і III стадіях захворювання. Різноманітні 
наслідки лікування в таких випадках можна 
розділити в залежності від особливостей лікар-
сько-трудової експертизи наступним чином: 1) 
збереження основних функцій верхніх дихаль-
них шляхів і глотки (дихання, голосоутворення, 
ковтання); наявність чи відсутність косметич-
них дефектів; 2) порушення функція дихання 
(звуження дихальних шляхів чи наявність тра-
хеостоми) без зміни функції голосоутворення; 3) 
відсутність гортані (дихання через трахеостому, 
стравохідний голос); 4) порушення функції ков-
тання. 

В більшості випадків особи з пухлинами 
IV стадії після лікування визнаються МСЕК не-
працездатними з наданням їм II групи інвалід-
ності, а при необхідності постійного сторонньо-
го догляду – I групи. 

Рецидиви злоякісних пухлин, метастази у 
віддалені органи, наявність у особи променевої 
хвороби є показом для встановлення II, а при 
потребі постійного догляду – I групи інвалідно-
сті. 

Враховуючи те, що пухлини верхніх ди-
хальних шляхів та наслідки їх лікування можуть 
призводити до ураження та порушення функці-
онального стану інших органів і систем, при 
вирішенні експертних питань з приводу тимча-
сової чи стійкої втрати працездатності у хворих 
із злоякісними новоутвореннями, необхідною є 
участь лікарів різних суміжних спеціальностей.  

Експертиза тимчасової та стійкої втрати 
працездатності при раку гортані в залежності 
від стадії:  

I стадія – тимчасова втрата працездатнос-
ті протягом 2-4-ох місяців після оперативного 
втручання, з наступним встановленням II групи 
інвалідності терміном на 1-2 роки; 

II стадія - тимчасова втрата працездатнос-
ті 3-4 місяці на період лікування, в подальшому 
– встановлення II групи інвалідності терміном 
на 1-3 роки; 

 III стадія – тимчасова втрата працездат-
ності протягом 3-4 місяців, з подальшим вста-
новленням II групи інвалідності пожиттєво; при 
успішному результаті лікування протягом 5 ро-



ХІ з’їзд оториноларингологів України 360 

ків (постійна трахеостома, відсутність рецидиву, 
відсутність мtx) – III група інвалідності без вка-
зівки терміну повторного огляду; 

IV стадія – встановлення II групи інвалід-
ності пожиттєво, при необхідності постійного 
стороннього догляду – I група інвалідності. 

 
© О.Г. Плаксивий, Ю.Л. Казанський, О.Д. Сапунков, Т.Л. Кульчицька, К.І. Яковець, 2010 
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ВОЗМОЖНОСТИ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
  

На современном этапе важное значение в 
предоперационной диагностике опухолей око-
лоносовых пазух и полости носа играет спи-
ральная компьютерная томография (СКТ) и 
магнитно-резонансная томогафия (МРТ). 

Данные методы позволяют не только пра-
вильно установить локализацию опухоли, но и 
уточнить распространенность процесса.  

Цель работы – оценить эффективность 
спиральной компьютерной томографии и маг-
нитно-резонансной томографии в оценке рас-
пространенности новообразований околоносо-
вых пазух.  

Материалы и методы. В клинике ЛОР-
болезней ГУ ИНВХ им. В.К.Гусака АМН Украи-
ны с 2002 по 2010 годы проведен анализ резуль-
татов СКТ и МРТ исследований 127 больных с 
новообразованиями околоносовых пазух и по-
лости носа с распространением процесса на ок-
ружающие структуры. СКТ выполнялась на ап-
парате HiSpeed FX/I (General Electric), МРТ – на 
аппарате Panorama (Philips). Исследование было 
полипозиционным и полипроекционным. Диаг-
ноз был верифицирован по данным морфологи-
ческого исследования операционного материала.  

Результаты и их обсуждение. У 22 боль-
ных (17,3 %) новообразования локализовались в 
верхнечелюстных пазухах и распространялись в 
подвисочную и крылонебную ямки, у 2 (1,6 %) 
больных с поражением лобной пазухи и клеток 
решетчатого лабиринта и 9 (7,1 %) с поражени-
ем основной пазухи и клеток решетчатого лаби-
ринта отмечено интракраниальное распростра-
нение процесса. У 94 больных (74,0 %) новооб-
разования выявлены в верхнечелюстных, основ-
ных пазухах и клетках решетчатого лабиринта, 
носоглотке с распространением в подвисочную 
и крылонебную ямки – 64 (68,1 %), орбиту – 39 
(41,5 %) и интракраниально – 5 (2,3 %). 

Анализ результатов исследования показал, 
что МРТ была эффективнее СКТ в дифферен-
циации опухолевого компонента и гипертрофи-
рованной слизистой. Диагностика распростране-
ния процесса на крылонебную и подвисочную 
ямки, как правило, не вызывала трудностей при 
проведении СКТ-исследования и не требовала 
уточнения с использованием МРТ. Диагностиче-
ские трудности возникали в выявлении распро-
странения неопластического процесса в орбиту и 
в полость черепа, что связано с феноменом моде-
лирования образованием стенок орбиты и основ-
ной кости, в том числе при наличии частичной 
деструкции стенки со стороны образования с со-
хранением кортикального слоя с противополож-
ной стороны. При этом отмечается деформация и 
выраженное истончение стенок, визуализация 
которых становится затруднительной при СКТ и 
практически невозможной при МРТ. Критериями 
отсутствия распространения процесса в орбиту 
по данным СКТ и МРТ являются четкие контуры 
интраорбитального опухолевого компонента, 
отсутствие инвазии ретробульбарной клетчатки, 
прямых мышц глазного яблока, в виде изменений 
их структуры, СКТ-плотности и характеристик 
МР-сигнала. 

Выводы.  
СКТ и МРТ являются информативными 

методами в диагностике распространенности 
опухолевого процесса, что позволяют оптими-
зировать тактику лечения больных. Диагностика 
распространения образования в полость черепа 
базируется на детальном денситометрическом 
изучении стенок интракраниального компонен-
та образования по данным СКТ. МРТ является 
более чувствительным методом, чем СКТ в вы-
явлении инвазии или отека ткани мозга. 

 
© Е.А. Савченко, С.К. Боенко, З.Т.Климов, 2010  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ІМУНОЛОГІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ У ХВОРИХ  
НА ПЕРЕДРАКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ  

 

Зважаючи на те, що суттєві зміни імуно-
логічної реактивності організму можуть знач-
ною мірою впливати на формування широкого 
спектру патологічних станів, клінічний перебіг 
різних захворювань та ефективність їх лікуван-
ня, зокрема, і передракових захворювань (ПЗ) 
верхніх дихальних шляхів (ВДШ), до яких мож-
на віднести хронічні гіперпластичні запальні 
захворювання та хронічний рецидивуючий па-
піломатоз ВДШ, метою нашого дослідження 
стало визначення показників клітинного та гу-
морального імунітету у хворих на ПЗ.  

Дослідження стану системи імунітету бу-
ли проведені у 20 хворих, серед яких були 10 
хворих на хронічний гіперпластичний ларингіт 
та 10 пацієнтів з хронічним рецидивуючим па-
піломатозом гортані. Отримані дані співставля-
ли з аналогічними показниками практично здо-
рових осіб контрольної групи.   

Одержані результаті досліджень вказують 
на те, що у хворих на ПЗ ВДШ визначаються 
суттєві порушення показників вродженого та 
набутого імунітету, які проявляються пригні-
ченням функціональної активності Т-лімфоцитів 
та природних цитотоксичних клітин. У хворих 
обох груп було виявлено зниження продукції як 
α-, так і γ-інтерферону, збільшення концентрації 
ФНО в сироватці крові, гіперімуноглобулінемія 

класу А. Більшою мірою ці порушення були ви-
ражені у хворих на папіломатоз гортані. 

 Крім того, у хворих з цим видом патоло-
гії визначались кількісне зменшення концентра-
ції великих грануловмісних лімфоцитів ( ВГЛ) , 
що свідчить про дефіцит клітин з противірус-
ною. та протипухлинною активністю у цього 
контингенту обстежених., зниження вмісту Т-
лімфоцитів, еозинофілів та суттєве збільшення 
рівня сироваткових ЦІК. 

Значна частота виявлення у обстежених 
хворих на ПЗ ВДШ кількісного та/або функціо-
нального дефіциту Т-системи імунітету, пригні-
чення активності ПЦК на тлі дефіциту ВГЛ , 
порушення інтерферонового статусу, стимуля-
ція продукції ФНП, високий рівень ЦІК, що вка-
зують на дисбаланс анти- та пробластомних 
чинників системи імунітету, можуть служити 
підставою до включення визначення цих показ-
ників імунного гомеостазу до клініко-
лабораторного алгоритму обстеження таких 
хворих на етапах діагностики, лікування та про-
гнозування подальшого перебігу передракових 
захворювань. Крім того визначені порушення 
імунного статусу хворих на ПЗ ВДШ обґрунто-
вують доцільність використання імуномодулю-
ючих засобів в складі комплексної терапії таких 
хворих. 

 
© М.Б. Самбур, Д.І. Заболотний, Т.Д. Савченко, Л.Д. Кривохатська, С.В. Тимченко, Т.А. Заяц,  
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Ф.О. ТИШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ХІРУРГІЯ МАЛИХ ПУХЛИН ГОЛОСОВИХ СКЛАДОК:  
РАДИКАЛЬНЕ ВИДАЛЕННЯ ЧИ БІОПСІЯ 

 

Проблема хвороби голосу є і залишається 
актуальною, так як вона виходить далеко за ме-
жі гортані. 

Тривале порушення голосу (більше 3-4 
тижнів) вимагає серйозного обстеження хворого 
і застосування методів диференційної діагнос-
тики між рядом специфічних захворювань (ін-
фекційні гранульоми), ларингіти, кератози, доб-
роякісні та злоякісні пухлини.  

Із об’єктивних обстежень необхідна мік-
роларингоскопія. 

Але ендоскопічна оптика не вирішує пи-
тання правильної діагностики між: 

- процесами хронічного запалення та пе-
ріоду малігнізації; 

- доброякісними пухлинами (поліп, фіб-
рома, ангіофіброма, мезенхімома, киста і стан 
переходу їх у злоякісні); 



ХІ з’їзд оториноларингологів України 362 

- злоякісні пухлини 0, І, ІІ ст. з локалізаці-
єю на голосових складках. 

Юридичне право в постановці діагнозу є 
біопсія тканини розташованої на межі патологі-
чної і здорової. Але травма на місці пухлини 
веде до проростання злоякісної пухлини за свої 
межі, до метастазування. Гістологічно не під-
тверджена злоякісна пухлина біопсією стає про-
блемою етично-морального та юридичного ха-
рактеру. Лазерний метод лікування не дозволяє 
провести патогістологічний аналіз. Ми дотри-
муємося такої тактики: 

1. За явної відсутності злоякісного росту 
патологічні тканини (поліпи, фіброми та інші) 
видаляються в межах своєї локалізації – це є і 
біопсія і одночасне хірургічне лікування. 

2. Підозрілі тканини на наявність злоякіс-
ного росту повинні підлягати видаленню в ме-
жах „здорових” тканин. За наявності підтвер-
дження гістологічно – спостереження і застосу-
вання ціленаправленого лікування. В таких ви-
падках видалена пухлина розглядається як забір 

патологічного матеріалу (біопсія) і одночасне 
видалення пухлини.  

За останні 20 років під нашим спостере-
женням знаходилося 78 хворих з різноманітни-
ми патологічними змінами голосових складок 
(хр. гіперластичний ларингіт, ларингіт Гайєка, 
кератоз, ангіофіброми, фіброми, поліпи, мезен-
хімома, рак (0-І ст.)). 

В сучасних умовах за наявності оптики та 
інших параклінічних методів (МРТ) не слід об-
межуватися біопсією залишаючи більшу частину 
пухлини для подальшого вирішення питання про 
її усунення після патологогістологічного дослі-
дження матеріалу біопсії. Пухлина має бути ви-
далена повністю і досліджена. При підтверджені 
злоякісного росту провести органозберігаючі 
операції, чи навіть видалення органу (гортані) із 
застосуванням додаткових методів лікування. 

Спостереження за хворими у віддаленому 
періоді показали відсутність рецидивів, що сві-
дчить на користь такої діагностично-лікувальної 
тактики. 

 
© Ф.О. Тишко, 2010  
 
 
 
 
 
 

В.І. ТРОЯН, О.М. КОСТРОВСЬКИЙ, О.В. ЛОБОВА (ЗАПОРІЖЖЯ, УКРАЇНА) 

ПРОФІЛАКТИКА МІСЦЕВИХ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ  
У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ ТА ГОРТАННОЇ ЧАСТИНИ ГЛОТКИ 

 

Основним методом лікування раку горта-
ні та гортанної частини глотки при III-IV ст. є 
комбінований, що включає хірургічний та про-
меневий компоненти (Ушаков В.С., Иванов 
С.В., 2003, Решетов И.В и соавт., 2005). 

Аналіз динаміки досліджень та частоти 
відповідних публікацій за останні роки показує 
зростання інтересу до проблеми виникнення 
післяопераційних ускладнень у цієї категорії 
хворих в процесі лікування (Чистяков А.Л.,2006, 
Palomar-Asenjo V. et al., 2008) так як їх частота 
залишається достатньо високою і тримається на 
рівні від 40 до 70 % (Трофимов Е.И. и др., 2005, 
Güçlü E. et al., 2007, Pinar E. et al., 2008). 

Це пояснюється, на наш погляд, недоста-
тнім урахуванням стану мікроциркуляторного 
русла (МЦР) в операційному полі, порушення 
якої відіграють провідну роль в патогенезі ви-
никнення післяопераційних ускладнень.  

Метою нашої роботи було зниження час-
тоти виникнення місцевих післяопераційних 
ускладнень після ларингектомій і ларингофари-

нгектомій за рахунок корекції порушень мікро-
циркуляції в оперованих тканинах. 

Об’єктом клінічного дослідження стали 59 
хворих на рак гортані та гортанної частини глотки 
III-IVa стадіями, яким проводилася ларингектомія 
або ларингофарингектомія. Контрольну групу 
склали пацієнти на рак гортані та гортанної части-
ни глотки (n = 26), у яких проводилося вивчення 
стану МЦР шкіри шиї та слизової оболонки глот-
ки у периопераційному періоді методами лазерної 
допплерівської флоуметріїї (ЛДФ) та комп'ютер-
ної гістоморфометрії, результати яких дозволили 
визначити показання та обгрунтування для прове-
дення фармакологічної корекції порушень мікро-
циркуляції (Троян В.І та співавт. – ЖВНГХ - №3-с 
2008; Патологія. Т6. - №1. – 2009).  

У хворих контрольної групи спостеріга-
лася наступна частота місцевих післяоперацій-
них ускладнень: фарингеальні нориці – 30,8%, 
спонтанні фарингостоми – 38,5%, неспромож-
ність шкірних швів – 15,4% та післяопераційні 
кровотечі – в 7,7%.  
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Основну групу склали хворі (n=33), у 
яких проводилося інтраопераційна діагностика 
стану МЦР методом ЛДФ оперованих тканин 
шиї та на підставі отриманих даних призначала-
ся диференційована корекція виявлених пору-
шень мікроциркуляції за допомогою таких пре-
паратів як латрен та L-лізина есцинат. 

У тих випадках, коли нами був діагносто-
ваний гіперемічний тип мікроциркуляції з вира-
женим венозним повнокров'ям в слизовій оболо-
нці глотки у 6 пацієнтів (18,2 %), в післяопера-
ційному періоді призначався L-лізину эсцинат 5,0 
на 200,0 фізіологічного розчину внутрішньовен-
но краплинно № 5-7 1 раз на добу. 

При виявленні ішемічного ангіоспастич-
ного типу мікроциркуляції у 13 пацієнтів 
(39,4%), ми використовували латрен 200,0 внут-
рішньовенно краплинно № 5-7 1 раз на добу. 

У 14 пацієнтів (42,4 %) спостерігався 
ішемічний ангіоспастичний тип мікроциркуля-

ції, який супроводжувався вираженим венозним 
повнокров'ям, тому ми призначали комбінацію з 
вищеописаних препаратів. 

В результаті проведеної фармакологічної 
корекції порушень мікроциркуляції у хворих 
основної групи спостерігалася наступна частота 
місцевих післяопераційних ускладнень: фарин-
геальні нориці – 21,2%, неспроможність шкір-
них швів – 6,1%. Спонтанні фарингостоми та 
післяопераційні кровотечі були відсутні. 

Таким чином, застосування патогенетич-
но обгрунтованої, диференційованої фармаколо-
гічної корекції порушень мікроциркуляції в 
оперованих тканинах є ефективним методом 
профілактики місцевих післяопераційних ускла-
днень оскільки, зменшує їх частоту в 2,5 рази, за 
рахунок зниження на 1/3 кількості фарингеаль-
них нориць, зменшення в 2,5 рази неспромож-
ності шкірних швів та попередження виникнен-
ня спонтанних фарингостом. 

 
© В.І. Троян, О.М. Костровський, О.В. Лобова, 2010  
 
 
 
 

Т.Р. ЦЬОЛКО, О.О. ГАЛАЙ, Ю.П. МІЛЯН, Р.М. ЦЬОЛКО (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

ДЕЯКІ КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ РАКУ ГЛОТКИ  
 

Пухлини глотки хоч і відносяться до візу-
альних форм складають проблему для ранньої 
діагностики і відповідного лікування. Завдання 
даного дослідження є демонстрація важкості 
диференціальної діагностики між запальним 
процесом та інфільтративною формою раку.  
Значна поширеність раку глотки до початку лі-
кування (ІІІ-ІV ст) виявлена у 85 % випадків. 
Проаналізовані результати 829 хворих лікова-
них Львівському онкоцентрі з ІІІ-ІV ст. за 1997-
2008 роки. Пухлини ротоглотки складали – 72,5 
% носоглотки – 11,5% гортаноглотки – 15,7%. 
Виживання в цій категорії складало однорічне – 
39,3%, трирічне – 16,1%, п’ятирічне – 9,2%. 
Оцінка різних методів лікування виявила найбі-
льшу ефективність комбінації променевої та 
хірургічної терапії. 5-річне виживання у пацієн-
тів даної групи склало 18%. Чітке розділення 
цих пухлин на різні відділи глотки є часто 
ускладнене через значну поширеність процесу. 
Парафарингеальний простір є незначним 
бар’єром і у 56% випадків уражується пухли-
ною.  

Найбільшою проблемою для діагностики і 
лікування залишаються пухлини носоглотки, які 
в 70% представлені недиференційованими фор-
мами раку з вираженою лімфоїдною інфільтра-

цією. Для них характерний інфільтративний 
ріст, та часте метастазування. Нами представле-
но схожу клінічну картину парафарингеального 
запального інфільтрату з поширеною назофари-
нгеальною карциномою.  

Хворий П. 1955 р.н. поступив у відділен-
ня пухлин голови і шиї 23.09.09р. Проведена 
ЯМР, КТ, фіброларингоскопія на яких виявлено 
пухлину носоглотки з деструкцією С1-2 хребців. 
Консілярно вирішено проводити симптоматичну 
терапію по місцю проживання. Багаторазові 
спроби цитологічної та гістологічної верифікації 
раку не виявили. Призначено антибактеріальну 
терапію. Відмічено позитивну динаміку. Конт-
рольна КТ через 2 тижні – заглотковий абсцес з 
стабілізацією субстрату. 

Фіброназоларингоскопія, комп’ютерна 
томографія, ядерно магнітний резонанс дозво-
ляють з високою точністю діагностувати злоякі-
сний процес. Однак існують труднощі з оцінкою 
розповсюдження пухлини по міжм’язевих прос-
торах, по ходу нервових стовбурів на основу 
черепа. На представленому матеріалі наочно 
проілюстровано далеко не 100% специфічність 
та точність високих діагностичних технологій. 
Діагноз можна констатувати лише при точній 
морфологічній верифікації процесу, детальній 
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оцінці анамнезу хвороби та додаткових методах 
діагностики. Навіть прицільне вивчення патоло-
гії глотки часом не дає впевненої диференціаль-
ної діагностики між інфільтративним раком і 
запальним інфільтратом. Пробна антибактеріа-

льна терапія препаратами широкого спектру дії 
та клінічний ефект від лікування дозволяє по-
ставити правильний діагноз. На перший погляд 
інкурабельні ракові пухлини можуть виявитись 
звичайним запальним процесом. 

 
© Т.Р. Цьолко, О.О. Галай, Ю.П. Мілян, Р.М. Цьолко, 2010  
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ  
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ 

 
Р.А.АБИЗОВ, І.І.ГОРІШНІЙ, В.В.КРИВША, М.О.МЕЛЬНИК (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ НА ЦИКЛІ ТЕМАТИЧНОГО 
УДОСКОНАЛЕННЯ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ  

ТА ОНКООТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ” 
 

Однією з форм підвищення кваліфікації 
лікарів оториноларингологів є цикли тематич-
ного удосконалення в закладах післядипломної 
підготовки. 

На кафедрі оториноларингології Націона-
льної академії післядипломної освіти імені П.Л. 
Шупика створена програма циклу тематичного 
удосконалення “Актуальні питання оторинола-
рингології та онкооториноларингології” для лі-
карів поліклінік і стаціонарів: оториноларинго-
логів, сурдологів, онкологів, сімейних лікарів,, 
нейрохірургів, неврологів, щелепно-лицевих 
хірургів. 

Головна мета циклу – поглиблення теоре-
тичних та практичних знань слухачів з питань 
етіології, патогенезу, клініки, діагностики та 
лікування окремих ЛОР-захворювань, що мають 
граничний з іншими спеціальностями характер. 

Навчання проводиться за програмою, що 
містить 16 курсів з найбільш актуальних про-
блем оториноларингології та онкооторинолари-
нгології та двох додаткових курсів. Курси взає-
мопов’язані між собою, окремі з них розгляда-
ються як синдроми: 

1. Клінічна і топографічна анатомія ЛОР 
органів у віковому аспекті. 

2. Фізіологія та методи дослідження ЛОР-
органів. 

3. Актуальні питання патології зовніш-
нього, середнього, внутрішнього вуха. 

4. Окремі питання отоневрології. 
5. Найпоширеніші запальні захворювання 

носа та приносових пазух. 
6. Ендоскопічна ринохірургія носа та при-

носових пазух. 
7. Мікози ЛОР-органів. 
8. Інфекційні гранульоми ЛОР-органів. 
9. Ангіни та хронічний тонзиліт. 
10. Стенози гортані та ГСЛТБ. Трахеос-

томія, показання, техніка проведення і усклад-
нення. 

11. Флегмонозні захворювання глотки, 
гортані, стравоходу, глибокі флегмони шиї. 

12. Ізольовані та поєднані травми ЛОР-
органів, їх місце в політравмі. 

13. Синдром-носова кровотеча, причини, 
лікування. 

14. Сучасні аспекти канцерогенезу, при-
родного та індукованого онкоморфоза 

15. Алгоритм новітніх інструментально-
променевих комплексних досліджень для діаг-
ностики ЛОР-онкологічних процесів 

16. Пухлини верхніх дихальних шляхів і вуха. 
Додаткові курси: 
1. Організація невідкладної медичної до-

помоги населенню при надзвичайних ситуаціях. 
2. Проблеми СНІДу та вірусних гепатитів. 
Тривалість навчання – 1 місяць (156 уч-

бових годин). В структурі учбового, тематично-
го і робочого планів передбачені традиційні фо-
рми занять: лекції (48 годин), практичні заняття 
(74 години), різні види семінарів (34 години). По 
закінченню циклу проводиться залік, який до-
зволяє оцінити рівень набутих слухачами знань. 
Після цього слухачі отримують посвідчення про 
підвищення кваліфікації встановленого зразка. 

З 2005 року по 2010 рік на кафедрі прове-
дено 5 циклів (153 слухачі) з них: 2 планових, 3 
додаткових за проханням адміністрацій лікува-
льних закладів різних областей України. Така 
форма навчання задовольняє лікарів-слухачів і 
має позитивний вплив на підвищення їх квалі-
фікації. 

Таким чином, згідно наказу МОЗ України 
№ 484 від 07.07.2009 року «ЗМІНИ до Поло-
ження про проведення іспитів на передатеста-
ційних циклах», навчання на циклі ТУ «Актуа-
льні питання оториноларингології та онкоото-
риноларингології» забезпечуючи нарахування 
30 балів у період між передатестаційними цик-
лами є важливою складовою реалізації потреб 
практичних лікарів. 

 
© Р.А.Абизов, І.І.Горішній, В.В.Кривша, М.О.Мельник, 2010  
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А.Г. БАЛАБАНЦЕВ, В.В. БОГДАНОВ (СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА) 

ИНТЕРНАТУРА ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ – КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ? 
 

Потребность в квалифицированной ото-
риноларингологической помощи остается высо-
кой и особенно возрастает во время курортного 
сезона. В ходе подготовки интернов-
отоларингологов на протяжении последних лет 
по новой Программе у нас возникло несколько 
вопросов, которые требуют обсуждения и при-
нятия адекватных решений. 

1. Сколько молодых специалистов-
отоларингологов необходимо выпускать еже-
годно?  

В настоящее время в АРК 40 вакантных 
должностей отоларингологов в городах и рай-
онах, процент лиц пенсионного возраста колеб-
лется от 40 до 60 (в некоторых депрессивных 
районах он составляет 100%, а в 2-х районах на 
протяжении многих лет отоларингологов нет 
вообще). Из 10 выпущенных молодых специа-
листов, как правило, в практическом здраво-
охранении (МОЗ Украины) работают двое. Ос-
тальные уходят в медицинские представители 
фармацевтических компаний, успешно работа-
ют отоларингологами за пределами Украины, 
работают в системах МВД, СБУ, на Железной 
дороге, в санаторно-курортной сфере или вооб-
ще оставляют медицину. Учитывая вышеска-
занное, для восполнения существующего дефи-
цита кадров отоларингологов и естественной 
убыли ежегодно необходимо выпускать не ме-
нее 15-20 молодых специалистов.  

2. Каких специалистов следует готовить? 
Введение двухгодичной интернатуры по 

нашей специальности позволяет проводить под-
готовку интернов-отоларингологов достаточно 
индивидуально в зависимости от места предпо-
лагаемой будущей работы. Но основной упор, 
по нашему мнению, необходимо сделать на под-
готовку специалистов-отоларингологов амбула-
торно-поликлинического звена, а подготовку 
смены в стационары следует перенести на кли-
ническую ординатуру.  

3. Как и где следует вести подготовку ин-
тернов-отоларингологов? 

В настоящее время имеет место опреде-
ленный диссонанс между базой прохождения 
интернатуры и потребностями в обучении спе-
циалиста. Основными базами определены ото-
риноларингологические стационары. Считаем 
необходимым в перечень баз по подготовке ин-
тернов-отоларингологов в обязательном поряд-
ке внести кабинеты отоларингологов городских 
и районных поликлиник; а также создать необ-

ходимые условия, чтобы их руководители и 
штатные отоларингологи были заинтересованы 
в проведении обучения молодых специалистов 
(то ли материально, то ли путем повышения 
статуса ЛУ, прибавлением баллов при аттеста-
ции на присвоение врачебной категории). Ос-
новное время интернатуры молодые врачи 
должны проводить в поликлинике, а дежурить в 
стационаре с целью освоения навыков оказания 
неотложной оториноларингологической помо-
щи. Количество обязательных дежурств следует 
увеличить минимум до 1 в неделю. 

4. Права и ответственность. 
Права и ответственность должны быть 

расширены и выписаны четко. По нашему мне-
нию, после успешной сдачи зачета после 1-го 
года обучения в интернатуре следует разрешить 
интерну-отоларингологу вести самостоятельный 
прием в поликлинике, консультировать пациен-
тов в стационаре, производить определенные 
врачебные манипуляции и операции и т.д. Не-
обходимо предусмотреть юридическую воз-
можность направления интернов в ЛПУ региона 
для оказания отоларингологической помощи.  

5. Введение в перечень специальностей 
детского отоларинголога привело к возникнове-
нию ряда новых проблем. Молодой отоларинго-
лог после 2-х лет обучения пребывает в район, 
где имеется 1 ставка взрослого отоларинголога 
и 0,5 ставки детского отоларинголога. На прие-
ме пациенты в возрасте до 18 лет составляют от 
30 до 40%. Юридически принимать их он не 
имеет права, оплату (0,5 ст.) ему производить 
также не могут. А как быть с оказанием ургент-
ной и консультативной помощи не знает никто.  

Мы считаем, что из этого тупикового по-
ложения можно выйти следующим образом. Во-
первых, следует уровнять обучение во взрослой 
и детской интернатуре по отоларингологии 
(увеличить срок обучения в последней до 2-х 
лет). Во-вторых, предусмотреть возможность 
для врачей-интернов, чья дальнейшая работа 
планируется в ЛПУ со смешанным континген-
том обслуживаемого населения, такое измене-
ние плана подготовки в 2-х годичной интерна-
туре, чтобы в конце ее они могли получить 2 
сертификата: взрослого и детского отоларинго-
лога.  

5. Мы считаем, что существующую Про-
грамму по подготовке отоларингологов следует 
дополнить разделом по санаторно-курортному 
лечению, реабилитации и профилактике заболе-
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ваний уха, горла и носа. Необходимо преду-
смотреть выпуск соответствующих справочни-
ков и методических пособий. 

6. Требует безотлагательного решения 
вопрос количественного формирования групп 
интернов в расчете на одного преподавателя, так 
как в настоящее время нагрузка на преподавате-

ля рассчитывается не по количеству групп и 
часов, а по интерномесяцам. Мы считаем, что 
количество интернов в группе на одного препо-
давателя не должно превышать 4-5 интернов (а 
не 8-12, как в настоящее время). Иначе обеспе-
чить качественную подготовку специалистов 
крайне затруднительно. 

 
© А.Г. Балабанцев, В.В. Богданов, 2010  
 
 
 
 
 

А.Л. КОСАКОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СТАН ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ УКРАЇНИ ЗА 2009 РІК 
 

В 2009 році в Україні працювало 703 дитя-
чих оториноларингологів (в 2008 - 705). Показ-
ник забезпеченості становить 0,09 на 1000 дитя-
чого населення (в 2008 – 0,08). Найвищий показ-
ник в м. Севастополь – 0,24, м. Києві – 0,20, Хар-
ківській області – 0,12, АР Крим – 0,11. Найниж-
ча забезпеченість лікарями в Черкаській (0,04), 
Волинській (0,05), Кіровоградській (0,05), Черні-
гівській (0,05), Київській (0,06), Закарпатській 
(0,06), Рівненській (0,06), Житомирській (0,06) 
областях. Штатних посад 826,5, зайнятих – 769,0, 
занятих основними працівниками 678. 57,5 поса-
ди є вакантними по Україні, 148,5 – зайняті не 
основними працівниками. Кваліфікаційну кате-
горію мають 542 (77,1%) дитячих оториноларин-
гологів. Атестація обласних спеціалістів прово-
диться в МОЗ України. Всі лікарі перед атестаці-
єю проходять передатестаційні курси.  

 На кафедрі дитячої оториноларингології, 
аудіології та фоніатрії Національної медичної 
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шу-
пика, яка є опорною з дитячої оториноларинго-
логії та сурдології, проводиться навчання в ін-
тернатурі, спеціалізація з дитячої оторинолари-
нгології (5 і 2 міс) та сурдології (2 міс), курси 
тематичного удосконалення з дитячої оторино-
ларингології (1, 2 тижні та 1 міс), сурдології (1 
міс), фоніатрії (1 міс). В 2009 році співробітни-
ками кафедри було видано 3 монографії та 1 
атлас. Дитячі оториноларингологи брали участь 
в науково-практичних конференціях, міжнарод-
них виставках, в засіданнях Асоціації дитячих 
оториноларингологів України та Українського 
науково-медичного товариства оториноларин-
гологів. Наукові розробки відзначені дипломами 
та золотою медаллю V Міжнародного салону 
винахідників та нових технологій «Новий час», 
орденом Офіцера (Бельгійська палата винахід-
ників). 

В даний час на кафедрі дитячої оторино-
ларингологїї, аудіології та фоніатрії активно 
розробляються методи хірургічних втручань на 
ЛОР-органах з використанням технологій висо-
кочастотного біполярного електрозварювання 
біологічних тканин. 

Амбулаторно-поліклінічна допомога за-
безпечувалась в самостійних дитячих оторино-
ларингологічних кабінетах, а також в змішаних 
ЛОР-кабінетах районних поліклінік, де працю-
ють оториноларингологи зальної мережі. 
Останні повинні пройти курси спеціалізації з 
дитячої оториноларингології. 

В 2009 році в Україні функціонувало 1659 
дитячих ЛОР-ліжок (в 2008 р. – 1711), що ста-
новить 2,03 на 10000 дитячого населення. Най-
нижча забезпеченість дітей спеціалізованими 
ліжками в Одеській – 0,91 на 10000 дітей, Він-
ницькій – 1,10, Тернопільській – 1,14, Львівсь-
кій – 1,19, Івано-Франківській – 1,19 областях. 
Найбільшу забезпеченість дітей спеціалізовани-
ми ліжками має м. Севастополь – 5,89, Сумська 
область – 3,66, Луганська область – 3,26, м. Київ 
– 3,22, АР Крим – 3,11 на 10000 дітей. Середнє 
число роботи ліжка – 318,73. В 2009 році було 
проведено 65792 операцій, померло 3 хворих (у 
Дніпропетровській, Донецькій обл. та в м. Киє-
ві). Питома вага від усіх операцій у дітей – 
24,2%. 

Дитячі ЛОР-відділення, ЛОР-кабінети та 
слухові кабінети потребують сучасного облад-
нання і впровадження нових технологій діагнос-
тики та лікування хворих. Зокрема всі слухові 
кабінети обласних дитячих лікарень слід укомп-
лектувати клінічними аудіометрами, імпедансо-
метрами та аудіометрами для об’єктивного до-
слідження слуху. На базі ЛОР-відділень облас-
них дитячих лікарень планується створити ото-
риноларингологічні центри, оснащені операцій-
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ними мікроскопами, ендоскопічною апарату-
рою, оснащенням для мікрохірургії вуха, горта-
ні, риносептопластики тощо. ЛОР-відділення 
центральних районних лікарень мають бути 

укомплектовані клінічними аудіометрами та 
імпедансометрами. Пологові будинки та відді-
лення планується оснастити апаратами для ехо-
скринінгу новонароджених. 

 
© А.Л. Косаковський, 2010  
 
 
 
 

 
М.Б. КРУК, В.В.ОЛАШИН, Р.М. ГЕРОН (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

НАШ ДОСВІД ПОЗАПЛАНОВИХ КОРОТКОТРИВАЛИХ ТЕМАТИЧНИХ КУРСІВ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІВ 

 

З 2002 року нами був впроваджений ме-
тод проведення у вихідні дні науково-
практичних, позапланових, короткотривалих 
навчальних курсів (тематичного удосконалення) 
для лікарів Західного регіону. Це, частково, ви-
рішило дві проблеми безперервного професій-
ного розвитку лікаря-оториноларинголога: час і 
кошти. 

Практичні лікарі-оториноларингологи, які 
не мають доступу до закордонної фахової літе-
ратури (інтернету), не в змозі оплатити дорогі 
майстер-класи та міжнародні конференції, 
отримали цю інформацію на наших дво- трьох-
денних, частіше, моно тематичних курсах. Ми 
запровадили і новий підхід до проведення цих 
курсів, а саме: окрім лекційного матеріалу, який 
готують наші працівники кафедри, використо-
вуючи найновіші інформаційні джерела (майс-
тер-класи, стажування, конференції, з’їзди і 
т. д.), запрошуємо читати лекції з певної тема-
тики провідних українських та закордонних 
вчених. Для цього ми підписали двосторонні 
угоди про співпрацю з ЛОР-кафедрами медич-
них університетів України та ДУ «Інститут ото-
ларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 
АМНУ» та з кафедрою оториноларингології: 
Медичного університету у Варшаві (Польща, 
завідувач кафедри проф. К. Нємчик, Інститутом 
фізіології і патології слуху у Варшаві (Польща, 
директор проф. Г. Скаржинські), кафедрою ото-
риноларингології і онкології Медичного універ-
ситету в Любліні (Польща, завідувач кафедри 
проф. В. Голомбек), кафедрою дитячої оторино-
ларингогогії, фоніатрії і аудіології Медичного 
університету в Любліні (Польща, завідувач ка-
федри проф. Г. Нєдзельська), кафедрою отори-
ноларингології Інституту професійної патології 
слуху в Лодзі (Польща, зав. кафедри проф. 
М. Слівінська-Ковальська), кафедрою оторино-
ларингології Ягелонського університету в Кра-

кові (Польща, завідувач кафедри проф. 
Я. Складзень), Антверпенським католицьким 
університетом (Бельгія, проф. Б. Арс) та Прика-
рпацьким ЛОР-товариством (Жешув). 

Перший міжнародний навчальний курс на 
тему «Патологія середнього вуха» був проведе-
ний у 2002 році за участю:. президента товарис-
тва отоларингологів Бельгії, члена президії Єв-
ропейської академії отології та нейроотології 
Бернарда Арса (Бельгія).  

В лютому 2003 року проводився тематич-
ний курс по аудіології за участю Б. Арса (Бель-
гія), проф. Ю. Сушка, д. м. н. О. Борисенка, 
к. м. н. І. Сребняк (Київ). В 2004 році була про-
ведена науково-практична конференція з міжна-
родною участю на тему «Гострий середній 
отит» і 3-й міжнародний навчальний тематич-
ний курс за участю: чл. кор. АМН України 
Г. Тімена, проф. Ю. Сушка, президента товарис-
тва отоларингологів Бельгії, члена президії Єв-
ропейської академії отології та нейроотології 
Бернарда Арса (Бельгія), д. м. н., члена президії 
Європейської академії отології та нейроотології 
О. Борисенка (Київ), зав. кафедри дитячої ото-
риноларингології Медичної академії в Бєлосто-
ку проф. Е. Гассманн (Польша), проф. 
А. Гусакова (Запоріжжя), проф. В. Антоніва 
(Росія), акад. АН Криму М. Омерова та ін.  

 У червні 2005 року, під патронатом Єв-
ропейської академії отології та нейроотології та 
Української асоціації отіатрів, отонейрохірургів 
та отоневрологів нами був організований 4-й 
міжнародний навчально-тематичний курс «Па-
тологія внутрішнього вуха». В ньому взяли 
участь члени президії Європейської академії 
отології та нейроотології проф. Б. Арс та 
О. Борисенко, голова Української асоціації отіа-
трів, отонейрохірургів та отоневрологів, проф. 
Ю. Сушко, проф. К. Нємчик і доценти кафедри, 
проф. Г. Нєдзельська з асистентами кафедри. 
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Березень 2006 рік – міжрегіональний на-
вчально-тематичний курс «Сучасні проблеми 
ЛОР-онкології» за участю зав. кафедри отори-
ноларингології КМАПО ім. П. Л. Шупика, проф. 
Р. Абизова, зав. кафедри оториноларингології 
Івано-Франківського медичного університету, 
проф. В. Поповича, проф. М. Крука, проф. 
Ол. Кіцери, І. Ривак, доц. Ю. Бариляка, 
С. Бондаренко, ас. О. Москалик.  

В лютому 2007 року разом з Інститутом 
оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійче-
нка АМН України та Українською медичною 
стоматологічною академією на базі Львівського 
національного медичного університету імені 
Данила Галицького був проведений міжрегіона-
льний навчальний курс «Сучасні погляди на 
етіопатогенез та лікування тонзиліту та риноси-
нуситу» за участю заступника директора Інсти-
туту оториноларингології ім. професора О. С. 
Коломійченко АМН України, проф. А. Розклад-
ки, зав. кафедри оториноларингології УМСА, 
головного ринолога України, проф. С. Безшапо-
чного, проф. М. Крука, доц. А. Цимара.  

Травень 2007 року – спільно з Інститутом 
фізіології і патології слуху (Варшава, Польща) 
проведено міжнародний науково-навчальний 
курс «Досягнення в отохірургії» за участю ди-
ректора Інституту фізіології і патології слуху, 
док. мед. наук, проф. Г. Скаржинського. 

В червні 2007 року ми провели навчаль-
но-тематичний курс «Сучасні аспекти фізіології, 
діагностики та лікування гострих та хронічних 
риносинуситів» в якому взяли участь чл. кор. 
АМНУ Д. І. Заболотний, проф.О. Мельников, 
проф. О. Кіцера, проф. М. Крук, В. Олашин з 
використанням лекційних матеріалів проф. 
P. Clement (за згодою автора).  

Жовтень 2007 року – міжнародний навча-
льно-тематичний курс «Сучасні методи діагнос-
тики та лікування ЛОР-патології» за участю лі-
карів з Мюнхенської клініки «Арабела», I. Nagy 
та B. Buchali (Munchen) та проф. М. Крук.  

Жовтень 2007 року – міжнародна науко-
во-практична конференція «Відновлення вести-

булярної функції: досягнення та практичні ре-
комендації» за участю M. Lacour (Франція), 
провідного наукового співробітника НЦН 
РАМН, д. м. н. Н. Алексеєвої та ін. 

Листопад 2007 року – міжнародний на-
вчально-тематичний курс «Вушні шуми: етіоло-
гія, сучасні методи діагностики та лікування» 
спільно з Інститутом оториноларингології ім. 
проф. О.С. Коломійченка АМН України, з Ін-
ститутом фізіології та патології слуху (Варшава, 
Польща), з Інститутом професійної патології 
слуху (Лодзь, Польща) за участю проф. М. Кру-
ка, проф. Ол. Кіцери, проф. М. Слівінської-
Ковальської (Лодзь, Польща), Б. Боровської, 
А. Вакарової (Варшава, Польща), д. м. н. О. Бо-
рисенка, д. м. н. І. Сребняк та ін.  

Грудень 2007 року – навчально-тематич-
ний курс «Хронічний риносинусит, ускладнений 
поліпозом носа. Роль стероїдної терапії в ліку-
ванні поліпозу носа» за участю проф. М. Крука, 
зав. кафедри оториноларингології УМСА, голо-
вного ринолога України, проф. С. Безшапочно-
го, проф. Ол. Кіцери, Ол. Кіцери (мол.)  

Лютий 2008 року – навчально-тематичний 
курс «Сучасна антибіотикотерапія в оторинола-
рингології» за участю проф. М. Крука та проф., 
завідувача кафедри фармакології і лікарських 
засобів Дніпропетровської державної медичної 
академії В. Мамчура.  

Березень 2008 року – навчально-
тематичний курс «Сучасна антибактерійна те-
рапія гострих отитів та тонзилітів» за участю 
проф. М. Крука, проф. Ол. Кіцери, доц. 
А. Цимара.  

Червень 2008 року – навчально-тема-
тичний курс «Сучасна антибіотикотерапія та 
мікотерапія в оториноларингології – 3» за учас-
тю проф. М. Крука та проф. Ол. Кіцери. 

Вересень 2008 року – міжнародний на-
вчальний курс «Сучасні проблеми оторинола-
рингології» за участю проф. М. Крука, візит-
проф. ЛНМУ I. Nagy та B. Buchali (Munchen), 
зав. кафедри ОРЛ Ягеллонського університету, 
проф. Я. Складзень (Краків, Польща). 

 
© М.Б. Крук, В.В.Олашин, Р.М. Герон, 2010 
 
 
 

О.О. ПЕЛЕШЕНКО, С.С. САМОЙЛЕНКО, Р.А. АБИЗОВ, В.О. ШКОРБОТУН,  
В.В. КРИВША, І.І. ГОРІШНІЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ ОТОЛАРИНГОЛОГІВ  
У КЛІНІЧНІЙ ОРДИНАТУРІ 

 
Клінічна ординатура є вищою формою 

підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з 
певного фаху у вищих медичних закладах освіти 
III-IV рівнів акредитації, закладах післядиплом-
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ної освіти та клінічних науково-дослідних інсти-
тутах, центрах. Клінічна ординатура забезпечує 
одержання лікарем вищої кваліфікації на основі 
раніше здобутої освіти у вищому медичному за-
кладі освіти III-IV рівнів акредитації і закладах 
післядипломної освіти та набутого досвіду прак-
тичної роботи лікарем-спеціалістом з певного 
фаху. Основним завданням клінічної ординатури 
є поглиблення професійних знань, підвищення 
рівнів умінь та навичок лікаря-спеціаліста за його 
лікарським фахом з метою підготовки високо-
кваліфікованого лікаря для самостійної роботи в 
закладах охорони здоров'я. Навчання в клінічній 
ординатурі проводиться з відривом від виробни-
цтва. Тривалість навчання складає для громадян 
України два роки, початок занять - 1 вересня. Для 
іноземних громадян тривалість навчання в кліні-
чній ординатурі може бути подовжено за дозво-
лом Міністерства охорони здоров'я України ще 
на 1-2 роки. Початок занять обумовлюється в 
умовах контракту про навчання в клінічній орди-
натурі іноземного громадянина. 

До клінічної ординатури приймаються за 
конкурсом громадяни України, які мають освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста і 
стаж практичної роботи не менше трьох років за 
фахом після закінчення інтернатури або спеціа-
лізації, лікарська спеціальність якої повинна 
відповідати спеціальності клінічної ординатури. 
У конкурсі можуть також брати участь лікарі 
без необхідного стажу практичної роботи, які 
успішно закінчили інтернатуру і рекомендовані 
Вченою радою вищого закладу освіти, закладу 
післядипломної освіти до навчання в клінічній 
ординатурі. Іноземні громадяни можуть за до-
зволом Міністерства охорони здоров'я України 
бути прийняті до клінічної ординатури безпосе-
редньо після закінчення вищого закладу освіти і 
отримання кваліфікації спеціаліста "лікар".  

Відповідно до Постанови Кабінету Мініс-
трів від 20.01.97 N 38 "Про затвердження пере-
ліку платних послуг, які можуть надаватися 
державними навчальними закладами" до клініч-
ної ординатури на місця понад план державного 
замовлення можуть прийматися громадяни 
України на умовах контрактів за рахунок коштів 
галузевих міністерств, відомств, місцевих бю-
джетів, юридичних та фізичних осіб, що перед-

бачають повне відшкодування вартості навчан-
ня клінічного ординатора. Іноземні громадяни 
навчаються в клінічній ординатурі у вищих за-
кладах освіти та наукових установах на підставі 
контрактів, що укладаються із вищим закладом 
освіти або науковою установою юридичними 
або фізичними особами і передбачають повне 
відшкодування витрат вищого закладу освіти, 
наукової установи за підготовку клінічного ор-
динатора.  

Наказ про зарахування до клінічної орди-
натури є підставою для звільнення лікаря з по-
переднього місця роботи за його ініціативою у 
зв'язку із вступом до клінічної ординатури.  

Клінічна ординатура проводиться у формі 
очного навчання на кафедрах вищих медичних 
закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації і закладів 
післядипломної освіти. Підготовка отоларингологів 
в клінічній ординатурі проводиться за індивідуаль-
ними навчальними планами, розробленими на 
підставі типового навчального плану і програми 
клінічної ординатури. 

Типовим навчальним планом підготовки 
лікаря-клінічного ординатора за спеціальністю 
“Отоларингологія” протягом дворічного періоду 
(24 місяця) передбачено: навчання на кафедрі 
отоларингології 2760 годин та на суміжних кафе-
драх 1200 годин. В тому числі: перший рік на-
вчання – основна спеціальність 1440 годин, су-
міжні дисципліни – 540 годин. Другий рік на-
вчання – основна спеціальність 1320 годин, су-
міжні дисципліни – 660 годин. 

За весь період підготовки в клінічній ор-
динатурі лікар-клінічний ординатор повинен 
оволодіти певним переліком практичних навичок 
і оперативних втручань. В даному переліку пе-
редбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-й рі-
вень (+) –ознайомлення з даним питанням; 2-й 
(++) – уміння застосовувати набуті знання і нави-
чки при курації хворих, виконувати операції чи їх 
окремі етапи; 3-й (+++) – уміння самостійно за-
стосовувати набуті знання та навички в обсте-
женні, діагностиці і лікуванні хворих. 

Після окремих курсів програми проводять 
контроль знань за рахунок годин, відведених для 
семінарських занять у формі заліків. В кінці кож-
ного навчального року клінічні ординатори про-
ходять атестацію. 

 
© О.О. Пелешенко, С.С. Самойленко, Р.А. Абизов, В.О. Шкорботун, В.В. Кривша, І.І. Горішній, 2010  
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В. ВЫБОРНЫЙ (КИЕВ, УКРАИНА) 

АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

 

Математическая статистика должна при-
меняться не только для обработки результатов, 
по и при планировании исследования. 

Это позволяет: 
- уменьшить ошибки у исследования; 
- сократить число опытов; 
- получить математические модели, на ко-

торых удобно варьировать проведения опытов. 
Кроме того, в условиях неоднородностей 

без должного планирования эксперимента по-
следующий анализ может быть ошибочным.  

Схему применения математических мето-
дов планирования эксперимента можно пояс-
нить на примере. 

Пусть имеет место задача анализа взаи-
модействия 3-х факторов: 

А – лечебные учреждение; 
В – лекарство; 
С – категория больных. 
После статистической проверки наличия 

взаимодействия факторов и установления незна-
чимости взаимодействий АС и АВ исследуется 
взаимодействие ВС (2-х факторный эксперимент). 

При исследовании 4-х факторов на 3-х 
уровнях полный факторный  анализ потребовал 
бы проведения 34 = 81 опыта. При соответст-
вующем планировании и эксперимента можно 
ограничиться 9 опытами. 

Весьма перспективным представляется 
применение математических методов плани-
рования в задачах комплексной терапии.  
Задача состоит в достижении т.н. терапевти-
ческого синергизма, т.е. более эффективного 
сочетанного действия лекарств по сравнению 
с индивидуальным действием. Эффект  
может оцениваться как по количественным 
показателям, так и по качественным с исполь-
зованием балльной системы оценки состояния 
больных. 

Существующие методики позволяют оце-
нить эффект сочетанного действия 2-х или 3-х 
препаратов, что можно использовать как сред-
ство систематической и подробной идентифика-
ции клинической целесообразности комплекс-
ной терапии и для подбора оптимальных про-
порций препаратов. 

 
© В. Выборный, 2010  
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