
 

 82 

УДК 616.28-002.34 

Г.С. ПРОТАСЕВИЧ, Е.В. САВЧУК 

ФУРУНКУЛ ЗОВНІШНЬОГО СЛУХОВОГО ХОДУ. 
Повідомлення І 

Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського  
(ректор – чл.-кор. АМНУ, проф. Л.Я. Ковальчук) 

 

Фурункул зовнішнього слухового ходу 
(Furunculus meatus acustici externi) є розпо-
всюдженим захворюванням (А.М. Ольховс-
кий, 1978). За спостереженнями С.Н. Плохіх 
(1989), у 20% обстежених гірників був фурун-
кул зовнішнього слухового ходу. О.О. Ланцов 
і Г.В. Лавренова (1990) з 39 випадків рециди-
вного зовнішнього отиту у робітників проми-
слових підприємств у 8 виявили фурункул 
зовнішнього слухового ходу. Серед хворих на 
зовнішній отит фурункул зовнішнього слухо-
вого ходу визначали: А.М. Ольховський 
(1973) – у 12 з 67 обстежених, В.Ф. Гудін 
(1971) – у 49 зі 112, Л.Н. Данилов (1974) – у 
82 із 147, А.Я. Радченко і Л.Н. Данилов (1978) 
– у 75 із 125. При аналізі літератури ми не 
знайшли оглядових робіт стосовно фурункула 
зовнішнього слухового ходу. В цьому повід-
омленні ми наводимо загальні відомості, етіо-
логію, клінічні прояви, діагностику та дифе-
ренціальну діагностику фурункула зовніш-
нього слухового ходу. Що стосується ліку-
вання, ускладнень, рецидивів, прогнозу, про-
філактики, то ці питання будуть предметом 
обговорення в окремому огляді. 

Загальні відомості. Фурункул зовніш-
нього слухового ходу описується також під 
іншими назвами: обмежений зовнішній отит 
(Е.Г. Банковский, 1932; Е.А. Евдощенко, А.Т. 
Шевченко, 1984; О. Кіцера, 1996; Botella, 
1915), обмежене запалення зовнішнього слу-
хового ходу (А. Богомольный, 1935; Л.А. За-
рицький, 1974; А.А. Лайко, 1998; А.А. Лайко, 
Д.І. Заболотний, 2005), фурункульоз вуха 
(Alpin, 1931), фурункульоз зовнішнього слу-
хового ходу (В.С. Аргутинский, 1931; М.Д. 
Емельянов, 1951), фурункульозний отит (М.А. 
Фронштейн, 1900), фурункульозний зовніш-
ній отит (Lamann, 1899, 1902). Однак біль-
шість авторів (А.Л. Гинзбург, 1926, 1927; К.А. 

Дреннова, 1930; И.С. Соколов, 1952; Е.Л. 
Трахман, Т.А. Кудрина, 1956; А.М. Ольховс-
кий, 1976, 1978; В.Д. Драгомирецький, 1999, 
та ін.) дотримується першої назви – фурункул 
зовнішнього слухового ходу. При описанні 
даної хвороби ми будемо користуватись саме 
цією назвою. 

Фурункул зовнішнього слухового ходу 
– гостре гнійне запалення волосяного фоліку-
ла і сальної залози з обмеженим ураженням 
шкіри чи підшкірної клітковини перетинчас-
то-хрящового відділу зовнішнього слухового 
ходу (В.Л. Каневский, 1962; В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978; А.А. Лайко, 
1998; В.Д. Драгомирецький, 1999; А.А. Лайко, 
Д.І. Заболотний, 2005). Оскільки волосяні фо-
лікули і сальні залози є тільки в перетинчасто-
хрящовому відділі зовнішнього слухового хо-
ду, фурункул буває тільки в цій ділянці, ніко-
ли не уражається кісткова його частина (И.С. 
Соколов, 1973; Л.А. Зарицький, 1974; А.Г. 
Лихачев, 1981; А.Г. Балабанцев, М.А. Зава-
лий, 2004). А.М. Ольховський (1978) фурун-
кул зовнішнього слухового ходу відносить до 
інфекційних зовнішніх отитів. 

Фурункул зовнішнього слухового ходу 
може бути однобічним і двобічним, але час-
тіше зустрічається однобічний. Так, за даними 
С.Н. Плохіх (1989), у 92% гірників з фурунку-
лом зовнішнього слухового ходу він був од-
нобічним і у 8% – двобічним. А.М. Ольховсь-
кий (1979) двобічне ураження спостерігав у 
31,4% хворих, однобічне – у 68,6%. Частіше 
фурункул локалізується на задній стінці зов-
нішнього слухового ходу (Н.Ф. Федун, 2004). 
Захворювання виникає в будь-якому віці. У 
дітей фурункул буває переважно в 7-річному 
віці (Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977). 

Етіологія. Етіологічним чинником фу-
рункула зовнішнього слухового ходу є мік-
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робний фактор. Серед мікроорганізмів, що 
викликають це захворювання, найчастіше 
виявляється стафілокок (В.Ф. Гудин, 1971; 
П.А. Кравчук, Г.П. Кравчук, 1977; А.М. Оль-
ховский, 1978; А.Я. Радченко, Л.Н. Данилов, 
1978; С.М. Пухлик и соавт., 1994) і стрепто-
кок (В.Ф. Гудин, 1971; Л.Н. Данилов, 1974; 
А.М. Ольховский, 1978; А.Я. Радченко, Л.Н. 
Данилов, 1978). Рідше фурункул зовнішнього 
слухового ходу можуть викликати інші мік-
роорганізми: синьогнійна паличка, кишкова 
паличка, протей (А.М. Ольховский, 1978; 
С.М. Пухлик и соавт., 1994; С.Н. Тафтай, 
О.В. Дюмин, 1995). У вмісті зовнішніх слу-
хових ходів деякі автори знаходили стафіло-
кок, стрептокок, синьогнійну паличку, киш-
кову паличку, гриби (А.М. Ольховский, 1978; 
А.Я. Радченко, Л.Н. Данилов, 1978; С.Н. 
Плохих, 1989; А.А. Ланцов, Г.В. Лавренова, 
1990; С.Н. Тафтай, О.В. Дюмин, 1995; Leven-
ton et al., 1967). Для життєдіяльності мікро-
організмів в зовнішньому слуховому ході 
створені ідеальні умови завдяки анатомо-
фізіологічним особливостям його розташу-
вання і стійкому мікроклімату в ньому (Л.К. 
Чулаевская, 1999). За даними Л.Я. Радченка і 
Л.Н. Данилова (1978), серед хворих на зов-
нішній отит, в тому числі з фурункулом зов-
нішнього слухового ходу, у 46% випадків 
був виділений золотистий стафілокок, у 38% 
– негемолітичний стрептокок, у 16% – гемо-
літичний стрептокок. О.О. Ланцов і Г.В. Ла-
вренова (1990) у зовнішньому слуховому хо-
ді визначали асоціації, частіше золотистого 
стафілокока з синьо-гнійною паличкою і 
протеєм. За даними А.М. Ольховського 
(1978), із 139 пацієнтів з фурункулом зовні-
шнього слухового ходу у 79,8% знайдено ге-
молітичний плазмокоагулюючий стафілокок, 
поєднання гемолітичного стафілокока і пато-
генного стрептокока – у 1,3%, грампозитив-
ної палички і стафілокока – у 0,7%, грамне-
гативну паличку – у 7,3%, грампозитивну 
паличку – у 2,7%, поєднання грампозитивної 
і спороносної паличок – у 0,7%, грампозити-
вної палички і коків – у 1,3%, синьогнійну 
паличку – у 3,3%, escherichia coli – у 1,3%. 
К.А. Дреннова (1930) в одному випадку ви-
ділила дифтерійну паличку з фурункула зов-
нішнього слухового ходу. 

Інфекція проникає у волосяні фолікули і 
сальні залози при порушенні цілості шкіри, 
пораненнях зовнішнього слухового ходу, по-
дразненні забрудненої шкіри під час маніпу-

лювання у вусі сірниками, шпильками, при-
колками для волосся, пальцями, особливо у 
осіб, що страждають на гноєтечу з вуха, при її 
мацерації екзематозного характеру, розчуху-
ванні, попаданні сторонніх тіл в зовнішній 
слуховий хід (А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Л. 
Каневский, 1962; И.С. Соколов, 1973; П.А. 
Кравчук, Г.П. Кравчук, 1977; О. Кіцера, 1996; 
А.Г. Балабанцев, М.А. Завалий, 2004; Н.Ф. 
Федун, 2004; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 
2005, та ін.). За даними А.М. Ольховського 
(1978), виникнення фурункула, пов’язане з 
травмами (розчухуванням зовнішнього слухо-
вого ходу сірниками, шпильками, приколками 
та ін.), мало місце у 69,8% хворих. Травма 
зовнішнього слухового ходу у горноробітни-
ків може бути зумовлена залізорудним пилом 
при митті голови (И.С. Соколов, 1973). Фуру-
нкул зовнішнього слухового ходу може су-
проводжуватись хронічним гнійним мезо- чи 
епітимпанітом (И.С. Соколов, 1952; А.М. 
Ольховский, 1979). За даними А.М. Ольхов-
ського (1979), у 7 із 172 пацієнтів фурункул 
зовнішнього слухового ходу поєднувався з 
мезо- чи епітимпанітом. 

Виникненню фурункула зовнішнього 
слухового ходу сприяють зниження реактив-
ності організму, загальне та місцеве охоло-
дження, інфекційні та ендокринні захворю-
вання, екзема, ексудативний діатез, підвищена 
вологість, забрудненість шкіри зовнішніх 
слухових ходів (А.М. Ольховский, 1978; А.А. 
Лайко, 1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 
2005). Загальними сприяючими факторами є 
порушення обміну, зокрема вуглеводного, 
неповноцінне харчування, гіпо- і авітамінози 
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
В.Д. Драгомирецький, 1999). Крім того, фу-
рункул зовнішнього слухового ходу виникає, 
головним чином, у осіб, ослаблених різними 
захворюваннями: діабетом, подагрою (В.Л. 
Каневский, 1962; А.А. Гладков, 1973; Ю.Б. 
Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977; А.Г. Лихачев, 
1981; О. Кіцера, 1996). Велику небезпеку 
представляє фурункул при цукровому діабеті, 
бо він погіршує перебіг основного захворю-
вання (В.Л. Каневский, 1962; С.А. Хасанов, 
1981; О.Н. Яковлев, А.П. Случанко, 1995). 
О.Н. Яковлєв і А.П. Случанко (1995) обсте-
жили 960 хворих на цукровий діабет і у 15 
знайшли фурункул зовнішнього слухового 
ходу. А.М. Ольховський (1976, 1979) спосте-
рігав цукровий діабет у 1,4% осіб з фурунку-
лом зовнішнього слухового ходу. 
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Фурункул зовнішнього слухового ходу 
може виникнути також при загальному фуру-
нкульозі (М.Д. Емельянов, 1951; А.К. Чар-
гейшвили, 1960; В.Л. Каневский, 1962; В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; А.М. 
Ольховский, 1979; А.Г. Лихачев, 1981). За да-
ними Б.О. Шапаренка і співавторів (1983), з 
236 хворих, направлених на лікування з діаг-
нозом зовнішнього отиту, в тому числі з фу-
рункулом зовнішнього слухового ходу, у 139 
(58,9%) були виявлені гнійничкові ураження 
шкіри (фолікуліти і фурункули). А.М. Оль-
ховський (1976, 1979) у 4,6% обстежених з 
фурункулом зовнішнього слухового ходу спо-
стерігав загальний фурункульоз. 

У виникненні такого фурункула велику 
роль відіграє температура зовнішнього слу-
хового ходу (Mc Kelvie, Mc Kelvie, 1966). У 
осіб з підвищеним вмістом сірки фурункул в 
зовнішньому слуховому ході практично не 
зустрічається (А.М. Ольховский, 1979). Фу-
рункул зовнішнього слухового ходу спосте-
рігається значно рідше у людей з прямими 
слуховими ходами (27,8%), ніж у тих, які 
мають звивисті слухові ходи (72,2%) (А.М. 
Ольховский, 1978). Можливо, тут має зна-
чення різниця у вентиляції зовнішнього слу-
хового ходу (А.М. Ольховский, 1978). При 
фурункулі зовнішнього слухового ходу від-
бувається зсув кислотно-лужної рівноваги 
шкіри в бік алкалозу (А.М. Ольховский, 
1979; Б.А. Шапаренко и соавт., 1983). А.М. 
Ольховський (1979) вівдмічав це явище у 
всіх 172 обстежених з фурункулом зовніш-
нього слухового ходу. 

Клінічні прояви. На початку захворю-
вання, навіть при невеликому фурункулі, па-
цієнти відмічають сильний гострий, стріляю-
чий біль у вусі (А.К. Чаргейшвили, 1960; И.З. 
Рескин, 1961; Л.А. Зарицький, 1974; В.Т. Па-
льчун, Н.А. Преображенский, 1978; С.А. Ха-
санов, 1981; О.Кіцера, 1996; В.Д. Драгомире-
цький, 1999; А.Г. Балабанцев, М.А. Завалий, 
2004, та ін.), який щогодини наростає (В.Д. 
Драгомирецький, 1999). Біль може бути пуль-
суючого характеру (А.А. Лайко, Д.І. Заболот-
ний, 2005). З вуха він віддає в око, зуби, від-
повідну частину голови, шию, потиличну ді-
лянку, скроню (А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Л. 
Каневский, 1962; Л.А. Зарицький, 1974; В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; В.Д. 
Драгомирецький, 1999; А.Г. Балабанцев, М.А. 
Завалий, 2004), а іноді дифузно розповсюджу-
ється по всій голові (В.Л. Каневский, 1962; 

В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). 
Біль сильніше виражений в нічний час (А.Г. 
Балабанцев, М.А. Завалий, 2004). Через різкий 
біль у вусі хворі позбавляються сну і апетиту 
(В.Л. Каневский, 1962; И.С. Соколов, 1973; 
А.А. Ланцов, Г.В. Лавренова, 1990), а також 
порушується їх працездатність (И.С. Соколов, 
1973), вони стають подразливими (А.А. Лан-
цов, Г.В. Лавренова, 1990). 

При локалізації фурункула на передній 
стінці зовнішнього слухового ходу біль 
посилюється особливо при розмові, 
відкриванні рота, жуванні, ковтанні, позіханні 
(А.К. Чаргейшвили, 1960; А.Г. Лихачев, 1981; 
О. Кіцера, 1996; А.А. Лайко, 1998; В.Д. 
Драгомирецький, 1999; А.Г. Балабанцев, М.А. 
Завалий, 2004; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 
2005, та ін.), тому що суглобова западина 
висково-нижньощелепного суглоба є 
передньою стінкою зовнішнього слухового 
ходу (В.Д. Драгомирецький, 1999) і суглобова 
головка нижньої щелепи, зміщуючись, 
періодично тисне на западину передньої 
стінки зовнішнього слухового ходу і, отже, на 
ділянку запаленої шкіри (А.К. Чаргейшвили, 
1960; Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977; 
В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). 
Болі посилюються при лежанні на боці (И.С. 
Соколов, 1973). Різка болючість виникає при натиску-
ванні на козелок (А.К. Чаргейшвили, 1960; 
И.С. Соколов, 1973; А.Г. Лихачев, 1981; С.А. 
Хасанов, 1981; А.А. Лайко, 1998; В.Д. Драго-
мирецький, 1999; А.Г. Балабанцев, М.А. Зава-
лий, 2004, та ін.) і нижню стінку зовнішнього 
слухового ходу при відтягуванні вушної рако-
вини (А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Л. Каневс-
кий, 1962; А.А. Гладков, 1973; О. Кіцера, 
1996; В.Д. Драгомирецький, 1999; А.Г. Бала-
банцев, М.А. Завалий, 2004, та ін.). В основі 
цієї болючості лежить той же механізм, що і 
при появі болю в момент розмови чи жування 
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). 
Різка болючість відмічається також при нати-
скуванні на ділянку прикріплення вушної ра-
ковини (А.Г. Лихачев, 1981) і на вушну рако-
вину (А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Ф. Гудин, 
1971; А.А. Лайко, 1998). Іноді болючість при 
натискуванні з’являється за вушною ракови-
ною, що дає привід думати про захворювання 
соскоподібного відростка (Л.А. Зарицький, 
1974). 

Може спостерігатися свербіння у зов-
нішньому слуховому ході (В.Ф. Гудин, 1971; 
Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977), гнійні 
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виділення із слухового ходу (В.Ф. Гудин, 
1971). Якщо фурункул розташований в почат-
ковому відділі зовнішнього слухового ходу, 
то в перші години з’являється підвищення на 
шкірі (А.Г. Лихачев, 1981), куляста припух-
лість шкіри на одній з його стінок, потім при-
єднується набряк і гіперемія шкіри (А.Г. Ли-
хачев, 1981; В.Д. Драгомирецький, 1999). 

При розташуванні запального процесу в 
глибині перетинчасто-хрящового відділу зов-
нішнього слухового ходу під час отоскопії на 
одній з його стінок видно обмежене конічне 
випинання або підвищення з гіперемією та 
інфільтрацією шкірних покривів (В.Л. Канев-
ский, 1962), що призводить до звуження про-
світу слухового ходу (А.К. Чаргейшвили, 
1960; А.А. Гладков, 1973; А.Г. Лихачев, 1981; 
О. Кіцера, 1996; А.А. Лайко, 1998; А.Г. Бала-
банцев, М.А. Завалий, 2004; А.А. Лайко, Д.І. 
Заболотний, 2005, та ін.). Особливо це поміт-
но тоді, коли декілька фурункулів з’являються 
одночасно (А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Т. Па-
льчун, Н.А. Преображенский, 1978; А.Г. Ли-
хачев, 1981). Це перешкоджає огляду кістко-
вого відділу зовнішнього слухового ходу і 
барабанної перетинки (Л.А. Зарицький, 1974). 
Уведення вушної лійки або неможливе, або 
вкрай утруднене через звуження і болючість 
зовнішнього слухового ходу (А.К. Чаргейш-
вили, 1960; Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 
1977; В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978). В зв’язку з різкою болючістю і набря-
ком слід користуватися для отоскопії вузькою 
вушною лійкою (В.Т. Пальчун, Н.А. Преоб-
раженский, 1978; А.Г. Лихачев, 1981; В.Д. 
Драгомирецький, 1999). Проте уведення на-
віть вузької лійки є дуже болючим (В.Д. Дра-
гомирецький, 1999), тому отоскопію слід про-
водити без її застосування (А.А. Гладков, 
1973; Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977). 

Слухова функція, як правило, збережена 
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
А.Г. Лихачев, 1981; А.А. Лайко, 1998; А.А. 
Лайко, Д.І. Заболотний, 2005), хоча може бути 
незначне зниження слуху (В.Л. Каневский, 
1962; А.А. Гладков, 1973; Л.А. Зарицький, 
1974; В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978) внаслідок порушення повітряної прові-
дності, кісткова провідність зберігається (Л.А. 
Зарицький, 1974). Порушення слухової функ-
ції відбувається при повному перекритті зов-
нішнього слухового ходу (А.К. Чаргейшвили, 
1960; Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977; 
А.Г. Лихачев, 1981; А.А. Лайко, 1998; Г.И. 

Гарюк, 2004; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 
2005). Однак це може залежати не тільки від 
звуження зовнішнього слухового ходу, але і 
від одночасної колатеральної гіперемії в бара-
банній порожнині (А.К. Чаргейшвили, 1960) 
чи запалення в ній (В.Л. Каневский, 1962). 

Згодом на верхівці випинання визна-
чається жовтава пляма або жовта крапка чи 
жовто-білий пухирець, верхівка некротизу-
ється, з’являється гнійний стержень, після 
відходження якого порожнина фурункула 
звільняється від гною, в результаті чого 
утворюється кратероподібний отвір (Л.А. 
Зарицький, 1974; Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальш-
тейн, 1977; О. Кіцера, 1996; А.А. Лайко, 
1998; В.Д. Драгомирецький, 1999; А.Г. Ба-
лабанцев, М.А. Завалий, 2004; А.А. Лайко, 
Д.І. Заболотний, 2005). Гнійні виділення 
при фурункулі зовнішнього слухового ходу 
мають жовтавий колір (Н.Ф. Федун, 2004). 

Іноді набряклість, інфільтрація шкіри 
розповсюджуються на м’які тканини, що 
оточують вушну раковину (А.К. Чаргейшви-
ли, 1960; В.Л. Каневский, 1962; В.Т. Паль-
чун, Н.А. Преображенский, 1978; А.Г. Лиха-
чев, 1981; В.Д. Драгомирецький, 1999). При 
локалізації фурункула на передній стінці зо-
внішнього слухового ходу ці явища поши-
рюються вгору і вперед до ділянки орбіти 
(В.Л. Каневский, 1962; В.Д. Драгомирецький, 
1999). При розташуванні фурункула на пе-
редній чи нижній стінці в ділянці санторіні-
йових щілин інфекція може перейти на при-
вушну слинну залозу і викликати її запален-
ня – паротит (А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Л. 
Каневский, 1962; Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальш-
тейн, 1977; В.Т. Пальчун, Н.А. Преображен-
ский, 1978). У разі розташування фурункула 
на задній стінці зовнішнього слухового ходу 
набряклість та інфільтрація розповсюджу-
ються на задню поверхню вушної раковини і 
ділянку соскоподібного відростка (А.Г. Ли-
хачев, 1981; В.Д. Драгомирецький, 1999; А.Г. 
Балабанцев, М.А. Завалий, 2004). Припух-
лість в ділянці соскоподібного відростка мо-
же досягти великих розмірів і нагадувати 
субперіостальний абсцес (В.Л. Каневский, 
1962). В тяжких випадках запальний інфільт-
рат, що поширюється на оточуючі тканини, в 
подальшому веде до нагноєння клітковини і 
утворення абсцесу (А.А. Гладков, 1973). 
Може спостерігатися розкриття привушного 
абсцесу в слуховий хід (В.Л. Каневский, 
1962). 
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Регіонарні лімфатичні вузли (спереду, 
ззаду і знизу зовнішнього слухового ходу) 
збільшуються, припухають, стають болючими 
(А.К. Чаргейшвили, 1960; А.А. Гладков, 1973; 
Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977; В.Т. Па-
льчун, Н.А. Преображенский, 1978; А.Г. Ли-
хачев, 1981; А.Г. Балабанцев, М.А. Завалий, 
2004, та ін.). Температура тіла може бути но-
рмальною (В.Д. Драгомирецький, 1999), але 
частіше вона незначно підвищується (А.А. 
Гладков, 1973; И.С. Соколов, 1973; А.Г. Ли-
хачев, 1981; В.Д. Драгомирецький, 1999), іно-
ді може бути високою і досягати 38°С (В.Л. 
Каневский, 1962; Л.А. Зарицький, 1974). В.Т. 
Пальчун і М.О. Преображенський (1978) від-
мічають, що температура тіла у хворих на фу-
рункул зовнішнього слухового ходу залежить 
від інтоксикації; нерідко можна спостерігати 
різке підвищення температури і лихоманку. 
З’являється загальне нездужання (И.С. Соко-
лов, 1973) та інші ознаки інтоксикації (В.Д. 
Драгомирецький, 1999). У дітей страждає за-
гальний стан через відмову від прийому їжі і 
неспокійний сон, не дивлячись на те, що тем-
пература тіла не досягає високих цифр (Ю.Б. 
Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977). При лікуванні 
в самій ранній стадії фурункул може розсмок-
татись без переходу в нагноєння (А.Г. Лиха-
чев, 1981). Але частіше він самочинно роз-
кривається (И.С. Соколов, 1973; О. Кіцера, 
1996, та ін.). Це відбувається на 5-6-й день 
захворювання (В.Л. Каневский, 1962; А.Г. 
Лихачев, 1981). Після розкриття фурункула 
температура тіла знижується (В.Л. Каневский, 
1962; А.А. Гладков, 1973; Ю.Б. Исхаки, Л.И. 
Кальштейн, 1977). В цей момент хворий від-
мічає зникнення або значне зменшення бо-
льових відчуттів, самопочуття поступово по-
кращується (А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; В.Д. 
Драгомирецький, 1999, та ін.), якщо не насту-
пило рецидиву, що зустрічається нерідко, 
особливо при загальному фурункульозі (А.К. 
Чаргейшвили, 1960). В таких випадках хворо-
ба може тривати протягом тижнів (А.К. Чар-
гейшвили, 1960), тоді як при відсутності ре-
цидиву вона звичайно закінчується за 3-7 днів 
(А.К. Чаргейшвили, 1960; А.А. Гладков, 1973; 
В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). 
При виникненні фурункула на новому місці 
чи одночасній появі кількох фурункулів хво-
роба може тривати місяцями (В.Л. Каневский, 
1962; В.Д. Драгомирецький, 1999). При цук-
ровому діабеті перебіг фурункула зовнішньо-

го слухового ходу буде тяжчим. С.А. Хасанов 
(1981) порівнював тяжкість перебігу фурун-
кула та цукрового діабету і виявив прямо 
пропорційну залежність: чим тяжча форма 
діабету, тим тяжчий перебіг має фурункул 
зовнішнього слухового ходу, відмічається ре-
зистентність до загальноприйнятих методів 
лікування. 

Діагностика. Установити діагноз фуру-
нкула зовнішнього слухового ходу не важко 
(А.К. Чаргейшвили, 1960). Діагноз визнача-
ється на підставі анамнезу, скарг, отоскопії, 
результатів обстеження (болючість при нати-
скуванні на козелок, болюче жування, збере-
ження слуху) (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображе-
нский, 1978; А.Г. Лихачев, 1981; А.А. Лайко, 
1998). Часто фурункул можна бачити без за-
стосування інструментів, якщо він локалізу-
ється біля входу у зовнішній слуховий хід 
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
А.Г. Лихачев, 1981). При отоскопії спостері-
гається запальний інфільтрат конусоподібної 
чи круглої форми на одній із стінок перетин-
часто-хрящового відділу зовнішнього слухо-
вого ходу (А.А. Гладков, 1973). На початку 
захворювання буває помітним стержень, що 
просвічується, а після прориву можна бачити 
кратероподібне заглиблення на припухлості, 
звідки виділяється гній (А.А. Гладков, 1973; 
В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). 

Додатковим методом діагностики є до-
слідження місцевого лейкоцитозу (кров для 
цього береться з мочки вуха). При цьому від-
мічається збільшення кількості лейкоцитів на 
боці ураження. Цей метод дослідження є 
більш показовим, ніж визначення загального 
лейкоцитозу при даному захворюванні (А.М. 
Ольховский, 1973). В плані загального обсте-
ження хворого необхідно проводити аналіз 
крові і сечі на вміст цукру і стерильність (ре-
цидивування фурункула нерідко пов’язане з 
цукровим діабетом) (В.Т. Пальчун, Н.А. Пре-
ображенский, 1978). При тяжкому перебігу 
фурункула зовнішнього слухового ходу необ-
хідно обстежити хворого у відношенні наяв-
ності ранніх форм цукрового діабету (С.А. 
Хасанов, 1981). 

Диференціальна діагностика. Може 
бути ряд подібних захворювань, з якими треба 
диференціювати фурункул зовнішнього слу-
хового ходу. У разі поширення фурункула 
задньої стінки зовнішнього слухового ходу на 
соскоподібний відросток слід проводити ди-
ференціальну діагностику з мастоїдитом (А.К. 
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Чаргейшвили, 1960; А.А. Гладков, 1973; В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; А.Г. 
Лихачев, 1981; А.А. Лайко, 1998; А.Г. 
Балабанцев, М.А. Завалий, 2004; А.А. Лайко, 
Д.І. Заболотний, 2005). Botella (1915) описав 2 
випадки фурункула зовнішнього слухового 
ходу, що симулював мастоїдит, коли 
поставити діагноз було досить важко. 
Диференціальна діагностика фурункула 
зовнішнього слухового ходу базується на 
наступних даних. У ранній період мастоїдиту 
зберігається завушна складка, під час 
пальпації м’яких тканин соскоподібного 
відростка відсутні втиснення (ямочки) і 
наявний різкий біль на верхівці відростка 
(А.А. Лайко, 1998; А.А. Лайко, Д.І. 
Заболотний, 2005). При фурункулі зовнішньо-
го слухового ходу спостерігається різкий біль 
при натискуванні на козелок (А.К. Чаргейш-
вили, 1960; И.С. Соколов, 1973; С.А. Хасанов, 
1981; А.А. Лайко, 1998;. В.Д. Драгомирець-
кий, 1999; А.Г. Балабанцев, М.А. Завалий, 
2004, та ін.) і нижню стінку зовнішнього слу-
хового ходу при відтягуванні вушної ракови-
ни (В.Л. Каневский, 1962; А.А. Гладков, 1973; 
Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977; В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; О. 
Кіцера, 1996, та ін.). При фурункулі різка 
болючість з’являється також при 
натискуванні на ділянку прикріплення вушної 
раковини (А.Г. Лихачев, 1981) і на вушну 
раковину (А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Ф. 
Гудин, 1971; А.А. Лайко, 1998). У таких 
хворих відмічається різке припухання 
регіонарних лімфатичних вузлів (И.С. 
Соколов, 1973; Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 
1977; В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978; А.Г. Лихачев, 1981; А.Г. Балабанцев, 
М.А. Завалий, 2004, та ін.), нормальна 
структура соскоподібного відростка на 
рентгенограмі (Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 
1977), на відміну від мастоїдиту припухлість і 
болючість будуть виражені перш за все в ді-
лянці прикріплення вушної раковини (В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978), відсу-
тній біль при натискуванні на соскоподібний 
відросток (А.К. Чаргейшвили, 1960). При мас-
тоїдиті відмічається біль в ділянці соскоподі-
бного відростка (В.Т. Пальчун, Н.А. Преоб-
раженский, 1978), а потягування за вушну ра-
ковину не викликає больових відчуттів (А.Г. 
Балабанцев, М.А. Завалий, 2004). Крім того, 
при мастоїдиті знижується слух, а при фурун-
кулі зовнішнього слухового ходу він не змі-
нюється (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенс-

кий, 1978; А.Г. Лихачев, 1981; А.А. Лайко, 
1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 2005). 
Припухлість м’яких тканин в ділянці соско-
подібного відростка може бути помилково 
визначена як субперіостальний абсцес при 
мастоїдиті (А.К. Чаргейшвили, 1960; Ю.Б. 
Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977; А.Г. Лихачев, 
1981). 

Диференціальну діагностику фурункула 
зовнішнього слухового ходу проводять також 
з холестеатомою середнього вуха, що супро-
воджується відшаруванням шкіри зовнішньо-
го слухового ходу (А.А. Гладков, 1973; А.Г. 
Лихачев, 1981). Фурункул, який розташову-
ється на передній стінці зовнішнього слухово-
го ходу, можна сплутати з гнійним паротитом 
(А.Г. Лихачев, 1981; О. Кіцера, 1996), абсце-
сом привушної слинної залози, що розкрився 
через санторінійові щілини в перетинчасто-
хрящовому відділі зовнішнього слухового хо-
ду (В.Л. Каневский, 1962; А.А. Гладков, 1973; 
Л.А. Зарицький, 1974). Проте у хворих з абс-
цесом привушної слинної залози виявляються 
зміни спереду і знизу зовнішнього слухового 
ходу (А.А. Лайко, 1998; А.А. Лайко, Д.І. За-
болотний, 2005), а натискування на привушну 
слинну залозу супроводжується виділенням 
гною у зовнішній слуховий хід (В.Л. Каневс-
кий, 1962; А.А. Гладков, 1973; Л.А. Зариць-
кий, 1974; А.Г. Лихачев, 1981; А.А. Лайко, 
1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 2005), що є 
об’єктивною ознакою наявності гнійника в 
ділянці привушної слинної залози (Л.А. Зари-
цький, 1974) і не спостерігається при фурун-
кулі зовнішнього слухового ходу (В.Л. Канев-
ский, 1962). 

Фурункул зовнішнього слухового ходу 
слід диференціювати з остеомою зовнішнього 
слухового ходу. Остеома розташовується в 
кістковому відділі, безболісна, щільна, відсу-
тні запальні зміни (О. Кіцера, 1996). Фурун-
кул, що самовільно розкрився, диференцію-
ють з некротичним зовнішнім отитом (А.М. 
Ольховский, 1979). 

Таким чином, дані літератури свідчать 
про те, що фурункул зовнішнього слухового 
ходу описується під різними назвами. Етіоло-
гічні фактори і клінічні прояви цієї патології 
найрізноманітніші. Діагноз встановлюється на 
основі анамнезу, скарг і результатів 
об’єктивного обстеження. Диференціювати 
фурункул зовнішнього слухового ходу дово-
диться з багатьма захворюваннями. 
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