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Грибковий зовнішній отит описаний в 
наукових публікаціях (В.Я. Кунельская, 
1964, 1968, 1969, 1976; В.Я. Кунельская, 
З.Г. Степанищева, 1964; Ю.И. Красильни-
ков, В.Ю. Солодилов, 1970; В.Ю. Солоди-
лов и соавт., 1972; С.В. Львова, 1973, 1973, 
1974; Мохаммад Шафиул Алам, 1985; А.Я. 
Радченко, 1994; Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапо-
чный, 1994; С.Н. Тафтай и соавт., 1995; Л.К. 
Чулаевская, 2000), спостереженнях з прак-
тики (М.В. Успенский, 1876; П.В. Ильин, 
1900; Я.З. Брайловский, 1946; Н.А. Лев, 
1965, 1967; Э.Е. Ровинский, 1979; M.P. 
English, 1957), а також в монографіях (В.Я. 
Кунельская, 1968, 1989), керівництвах (А.К. 
Чаргейшвили,1960; С.Н. Хечинашвили, 
1997), довідниках (А.Г. Лихачев, 1981; 
1984), дисертаціях (В.Я. Кунельская, 1964; 
С.А. Павленко, 1989) та підручниках з ото-
риноларингології (А.А. Гладков, 1973; В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; О. 
Кіцера, 1996; В.Д. Драгомирецьций, 1999). 
При аналізі літератури ми не знайшли огля-
дових робіт стосовно грибкового зовніш-
нього отиту, в зв’язку з цим наводимо свій 
огляд літератури з цього питання. Вважає-
мо, що він буде корисним для отоларинго-
логів, особливо початківців, а також для 
інших спеціалістів (дерматовенерологів, 
ендокринологів, педіатрів та ін.). В цьому 
повідомленні ми описуємо загальні відомо-
сті, етіологію та клінічні прояви грибкового 
зовнішнього отиту. Що стосується діагнос-
тики, лікування, рецидивів, прогнозу, про-
філактики, то ці питання будуть предметом 
обговорення в окремому повідомленні. 

Загальні відомості. Грибковий зов-
нішній отит описується також під іншими 
назвами: ”отомікоз” (Н.А. Лев, 1967; Ю.И. 

Красильников, В.Ю. Солодилов, 1970; Н.Д. 
Челидзе, 1983, 1984, 1984; Е.А. Евдощенко, 
А.Т. Шевченко, 1985, 1989; А.Я. Радченко, 
1994; С.Н. Тафтай и соавт., 1995; Л.К. Чула-
евская, 2000; И.А. Тихомирова, С.В. Рязан-
цев, 2005; В.Н. Андреев и соавт, 2006; 
Pahwa, 1983, та ін.), „зовнішній отит гриб-
кової етіології” (Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапо-
чный, 1994), „грибкове ураження зовніш-
нього слухового ходу” (И.М. Испуганов, 
1966), „грибкове захворювання шкіри зов-
нішнього слухового ходу” (В.Ю. Солодилов 
и соавт., 1972), „мікозний зовнішній отит” 
(С.Н. Хечинашвили, 1997), „зовнішній ото-
мікоз” (В.В. Долженко, С.И. Гриб, 2005). 
Але багато авторів (В.Я. Кунельская, 1964, 
1969, 1976; О.Ю. Лакоткина, 1972; А.А. 
Гладков и соавт., 1977; И.К. Тагунова и со-
авт, 1998; С.Э. Яремчук, О.Г. Вольская, 
2003; С.Б. Безшапочний, В.С. Зачепило, 
2005, та ін.) дотримуються назви „грибко-
вий зовнішній отит”. Ми також користуємо-
ся цим терміном, бо вважаємо, що він най-
більш правильно визначає діагноз даного 
захворювання. А „отомікоз” є збірне понят-
тя, сюди включається як грибковий зовніш-
ній отит, так і грибкові ураження середньо-
го вуха. 

Серед патології зовнішнього вуха 
грибковий зовнішній отит зустрічається до-
сить часто (В.Я. Кунельская, 1969, 1989; 
Н.Д. Челидзе, 1984; Н.Н. Беликова, А.Ю. 
Ильин, 1994; А.Я. Радченко, 1994; Т.А. Ки-
слощук і співавт, 2005; Я.В. Хижня, 2005; 
В.Н. Андреев и соавт., 2006, та ін.). За да-
ними Аnderson i Steele (1948), різна грибко-
ва флора виявилась етіологічним фактором 
розвитку зовнішніх отитів в 12,5% випадків. 
Gill (1950) повідомляє, що грибкова флора 
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відігравала відповідну роль у виникненні 
зовнішніх отитів в 25% спостережень, прав-
да, чисто грибковий зовнішній отит визна-
чено лише в 3%. Holt i Morgan (1958) при 
обстеженні 176 хворих на зовнішній отит 
діагностували грибкове ураження зовніш-
нього слухового ходу у 73% з них. Benton 
(1959) вказує, що грибкова флора при зов-
нішньому отиті зустрічається приблизно в 
10% випадків. В.Я. Кунельська (1964) серед 
150 осіб з хронічними чи підгострими, час-
то рецидивуючими формами зовнішнього 
отиту у 40 (26,6 %) виявила грибковий зов-
нішній отит. Н.Д. Челідзе (1983) при обсте-
женні 58 дітей з приводу зовнішнього отиту 
у 28 (48,3%) діагностував грибкове уражен-
ня зовнішнього слухового ходу. У 57 
(37,5%) із 152 пацієнтів з гострим зовніш-
нім отитом, О.А. Євдощенко і А.Т. Шевчен-
ко (1985) виявили грибковий зовнішній 
отит. С.Н. Плохіх (1989) при зовнішньому 
отиті гриби роду Candida albicans висіяв в 
8% випадків. За даними Boustred (1999) i 
Sander (2001), грибковий зовнішній отит не 
перевищує 10% від зовнішнього отиту, ви-
кликаного іншими мікроорганізмами. За 
спостереженнями Г.Л. Балясінської і А.В. 
Орлова (2000), у дітей із зовнішнім отитом 
патологія грибкового ґенезу відмічена в 
28% випадків, бактерійно-грибкового – в 
15,4%. Н.Б. Сонник і С.Б. Безшапочний 
(1994) обстежили 30 осіб з тривалим дифуз-
ним зовнішнім отитом і при мікологічному 
дослідженні у 12 з них виявили грибкову 
мікрофлору. Т.А. Кислощук і співавтори 
(2005) з 30 хворих на зовнішній отит у 27% 
визначили гриби роду Candida albicans, в 
33% – Esherichia coli та Candida albicans, в 
7% – гриби роду Aspergillus niger. І.А. Ти-
хомирова і С.В. Рязанцев (2005) серед 20 
обстежених із зовнішнім отитом захворю-
вання грибкової етіології діагностували у 6. 
За даними Я.В. Хижня (2005), при зовніш-
ньому отиті у 28 з 84 пацієнтів він мав гри-
бкову етіологію. За даними В.Н. Андреєва і 
співавтори (2006), грибкова флора при зов-
нішньому отиті зустрічалась у 11% випад-
ків. 

В.Я. Кунельська (1976) діагноз гриб-
кового зовнішнього отиту визначила у 374 з 
3440 осіб із запальними захворюваннями 
вух; за даними А.І. Крюкова і співавторів 

(2005), грибкові зовнішні отити серед отитів 
іншої етіології складають 18,6%. 

С.В. Львова (1973) у 84 з 126 обсте-
жених з грибковими ураженнями вуха ви-
явила грибковий зовнішній отит. За даними 
В.Я. Кунельської (1976), серед 650 хворих із 
грибковими ураженнями вуха у 374 мав мі-
сце грибковий зовнішній отит. За спостере-
женнями В.Р. Чистякової і І.В. Наумової 
(1999), при грибкових ураженнях зовніш-
нього і середнього вуха грибковий зовніш-
ній отит становив 27,4%. Л.В. Жеренкова і 
співавтори (1991) грибковий зовнішній отит 
знайшли у 21 із 41 обстеженого з грибковим 
ураженням вуха. За даними В.Я. Кунельсь-
кої і Н.Д. Челідзе (1983), грибковий зовніш-
ній отит складає 60% від усіх випадків гри-
бкових уражень вуха. 

Частота виникнення грибкового зов-
нішнього отиту за останні роки значно збі-
льшилась (Н.Н. Беликова, А.Ю. Ильин, 
1994; А.Я. Радченко, 1994; В.Р. Чистякова, 
И.В. Наумова, 1999; Л.К. Чулаевская, 2000; 
В.Н. Андреев и соавт., 2006, та ін.), що 
пов’язується з широким безконтрольним 
застосуванням антибіотиків (Ю.И. Краси-
льников, В.Ю. Солодилов, 1970; А.А. Лан-
цов и соавт., 1994; В.Н. Андреев и соавт., 
2006), яке призводить до активізації росту 
грибів на фоні придушення бактерійної мік-
рофлори (Ю.И. Красильников, В.Ю. Соло-
дилов, 1970). Отоларингологи, на жаль, не-
достатньо настирливо проводять дослі-
дження по виявленню грибкової інфекції, 
тому ураження вух цієї етіології зустріча-
ється частіше, ніж діагностується (В.С. Дер-
гачев и соавт., 2005; В.Н. Андреев и соавт., 
2006). 

Грибковий зовнішній отит розподіля-
ється на гострий і хронічний (В.Я. Кунельс-
кая, 1964, 1964; А.И. Крюков и соавт., 
2005). Виділяється ще підгострий і часто 
рецидивуючий грибковий зовнішній отит 
(В.Я. Кунельская, 1964). 

Грибковий зовнішній отит може бути 
однобічним і двобічним (Н.А. Лев, 1965; Э. 
Е. Ровинский, 1979; С.В. Львова, 1973; Н.Д. 
Челидзе, 1983; Е.А. Евдощенко, А.Т. Шев-
ченко, 1985), але частіше однобічним (С.В. 
Львова, 1973; Е.А. Евдощенко, А.Т. Шевче-
нко, 1985). Так, за даними С.В. Львової 
(1973), з 90 хворих на грибковий зовнішній 
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отит однобічне ураження було у 54, двобіч-
не – у 36. О.А. Євдощенко і А.Т. Шевченко 
(1985) однобічний процес виявили у 31, 
двобічний – у 26 з 57 осіб. Е.Є. Ровінський 
(1979) у хворої віком 32 роки спостерігав 
грибкове ураження обох зовнішніх слухо-
вий ходів. Н.А. Лев (1965) описав двобічний 
кандидамікоз барабанної перетинки і зов-
нішнього слухового ходу в кістковому від-
ділі у пацієнта у віці 30 років. При дріж-
джоподібному мікозі процес, як правило, 
буває двобічним (Е.А. Евдощенко, А.Т. Ше-
вченко, 1985). 

Грибкове ураження зовнішнього слу-
хового ходу відноситься до дифузних зов-
нішніх отитів (В.Т. Пальчун, Н.А. Преобра-
женский, 1978; С.М. Пухлик и соавт., 1994; 
Г.Л. Балянская, А.В. Орлов, 2000; J.W. Mc 
Laurin, 1949). Грибковий зовнішній отит 
може бути чисто грибковим і грибково-
бактерійним (змішаним) (В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978; Г.Л. Балясинс-
кая, А.В. Орлов, 2000), причому перший 
зустрічається частіше, ніж змішаний. Так, за 
даними Г.Л. Балясінської і А.В. Орлова 
(2000), у дітей зовнішній отит чисто гриб-
кового генезу відмічений у 28% випадків, 
змішаного – в 15,4%. М.П. Ніколаєв і спів-
автори (2005) при дослідженні мікрофлори 
у осіб із запальними захворюваннями зов-
нішнього вуха знаходили бактерійно-
грибкові асоціації. 

Етіологія. Збудниками грибкового зо-
внішнього отиту є різного роду гриби: 
Aspergillus niger, Аspergillus flavus, 
Aspergillus fumigatus, Mucor, Рenicillium, 
Candida albicans, Rhizopus nigricans та ін. (И. 
Зиновьев, 1885; В.Я. Кунельская, З.Г. Сте-
панищева, 1964; В.Я. Кунельская, 1968, 
1976, 1989; Э.Е. Ровинский, 1979; Н.Д. Че-
лидзе, 1984, 1984; С.М. Пухлик и соавт., 
1994; С.Н. Тафтай, О.В. Дюмин, 1995; О. 
Кіцера, 1996; А.Г. Балабанцев, М.А. Зава-
лий, 2004; Я.В. Хижня, 2005, та ін.), звичай-
но після тривалого застосування антибіоти-
ків (В.Н. Андреев и соавт., 2006).  

Вивченню флори при грибкових зов-
нішніх оитах присвячені роботи В.Я. Ку-
нельської і З.Г. Степанищевої (1964), В.Я. 
Кунельської (1976), С.Н. Тафтай і О.В. Дю-
міна (1995) та інших авторів. В.Я. Кунель-
ська і З.Г. Степанищева (1964) провели мі-

кологічне дослідження у 152 хворих, що 
страждали на зовнішні отити різної етіоло-
гії. При цьому були виділені Aspergillus 
niger, Аspergillus flavus, Рenicillium та ін. У 
1 обстеженого був виділений Rhizopus 
nigricans. За даними В.Я. Кунельської (1964, 
1964), збудниками грибкового зовнішнього 
отиту були Аspergillus, Рenicillium, Mucor і 
дріжджоподібні гриби роду Candida. В.Я. 
Кунельська (1968, 1969) показала, що 56 
пацієнтів збудниками грибкового зовніш-
нього отиту були Candida, Рenicillium, 
Аspergillus. С.В. Львова (1973, 1973) виді-
ляла Aspergillus niger, Аspergillus flavus, 
Рenicillium, дріжджоподібні гриби. За спо-
стереженнями В.Р. Чистякової і І.В. Наумо-
вої (1999), грибковий зовнішній отит ви-
кликається грибами Аspergillus, Рenicillium, 
Mucor. 

Одні автори (Ю.И. Красильников, 
В.Ю. Солодилов,1970; С.В. Львова, 1973, 
1974; В.Я. Кунельская, 1976, 1989; Е.А. Ев-
дощенко, А.Т. Шевченко, 1985; А.Я. Рад-
ченко, 1994; С.Н. Тафтай и соавт., 1995; 
А.И. Крюков и соавт., 2005, та ін.) відміча-
ють, що грибковий зовнішній отит у пере-
важній більшості випадків викликається 
грибами роду Аspergillus. Так, за даними 
Ю.І. Красильникова і В.Ю. Солодилова 
(1970), О.А. Євдощенко і А.Т. Шевченко 
(1985), А.І. Крюкова і співавторів (2005), 
серед збудників переважали гриби роду 
Аspergillus, потім роду Candida, Рenicillium, 
Mucor. С.В. Львова (1974) обстежила 137 
хворих на грибковий зовнішній отит і у 73% 
виявила гриби роду Аspergillus, у 20,4% – 
Candida, у решти – Рenicillium, Mucor та ін. 
В.Я. Кунельська (1976) у 70% хворих зна-
ходила грики роду Аspergillus. Серед них 
найбільш часто (51%) збудником захворю-
вання виявився вид Aspergillus niger. Серед 
збудників грибкового зовнішнього отиту 
автор на перше місце ставить гриби роду 
Аspergillus, на друге – роду Candida. А.Я. 
Радченко (1994) провів мікроскопію виді-
лень з вуха у 18 осіб з грибковим зовнішнім 
отитом, при цьому Aspergillus niger був ви-
ділений у 13, Candida albicans – у 5. С.Н. 
Тафтай і співавтори (1995) з числа 50 хво-
рих на грибковий зовнішній отит у 28 виді-
лили гриби роду Аspergillus, у 22 – роду 
Candida.  
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Інші дослідники (Я.С. Сагальчик, 
1977; Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапочный, 1994; 
В.Р. Чистякова, И.В. Наумова, 1999; С.Э. 
Яремчук, О.Г. Вольская, 2003; Я.В. Хижня, 
2005, та ін.) вважають, що грибковий зов-
нішній отит частіше викликається грибками 
роду Candida. З 12 пацієнтів при грибково-
му зовнішньому отиті Н.Б. Сонник і С.Б. 
Безшапочний (1994) у 9 виділили гриби ро-
ду Candida albicans, а у 3 – роду Aspergillus 
niger. В.Р. Чистякова і І.В. Наумова (1999) в 
64,8% випадків виявили кандидоз, в 21% – 
аспергільоз, в 12,5 % – пеніциліоз. За дани-
ми С.Е. Яремчук і О.Г. Вольської (2003), 
при грибковому зовнішньому отиті гриби 
роду Сandida складають 30 %. Я.В. Хижня 
(2005) при грибковому зовнішньому отиті у 
19 з 28 обстежених висіяв Сandida albicans, 
у 5 – Aspergillus niger, у 4 – Рenicillium. 

Н.Д. Челідзе (1984) в більшості випа-
дків знаходив Рenicillium і Aspergillus niger. 
Н.А. Лев (1967) у хворої 38 років спостері-
гав правобічний грибковий зовнішній отит, 
викликаний чорним грибом (Rhizopus). Ф.Н. 
Фреліх (1945) у 7 пацієнтів виділив гриб 
Sterigmatocystis nigra.  

Грибковому захворюванню сприяють 
такі фактори, як попередні дерматити зов-
нішнього слухового ходу, хвороби екзема-
тозного характеру, хронічні середні отити, 
мікротравма шкіри зовнішнього слухового 
ходу (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978; А.Г. Лихачев, 1981, 1984; А.Я. Рад-
ченко, 1994). Я.З. Брайловский (1946) спо-
стерігав грибковий зовнішній отит у пацієн-
тки із загостреним гнійним мезотимпанітом. 
На думку А.І. Крюкова і співавторів (2005), 
одним з факторів розвитку грибкового зов-
нішнього отиту є травма шкіри слухового 
ходу. Зараженню грибами також сприяють 
фактори, які викликають мацерацію шкіри 
зовнішнього слухового ходу: робота в умо-
вах підвищеної вологості (А.К. Чаргейшви-
ли, 1960; А.А. Гладков, 1973; А.И. Крюков 
и соавт., 2005; В.Н. Андреев и соавт., 2006) і 
запилення (А.И. Крюков и соавт., 2005; В.Н. 
Андреев и соавт., 2006), робота в барокаме-
рах з підвищеним тиском і вологістю (А.И. 
Крюков и соавт., 2005), проживання в сиро-
му помешканні (А.К. Чаргейшвили, 1960; 
А.А. Гладков, 1973), користування слухо-
вими апаратами (А.И. Крюков и соавт., 

2005; Я.В. Хижня, 2005), попадання у вухо 
води (А.И. Крюков и соавт., 2005;), вливан-
ня у зовнішній слуховий хід олійних рідин 
(нестерильна рослинна олія, камфорна олія), 
що нерідко містять спори гриба (А.К. Чар-
гейшвили, 1960; В.Л. Каневский, 1962; А.А. 
Гладков, 1973), чи гліцерину (А.А. Гладков, 
1973), попереднє запалення зовнішнього 
слухового ходу (А.К. Чаргейшвили, 1960), а 
також неохайне утримання хворого вуха 
(А.К. Чаргейшвили, 1960). English (1957) 
описав випадок, коли появу гриба у зовніш-
ньому слуховому ході, очевидно, викликала 
наявність остеом у слухових ходах, які зна-
чно звужували просвіт останніх. 

Виникненню грибкового зовнішнього 
отиту сприяє також тривале і необгрунтова-
не застосування антибіотиків (И.А. Кури-
лин, А.И., Лисовская, 1960; А.Г. Лихачев, 
1981, 1984; А.А. Ланцов и соавт., 1994; А.Я. 
Радченко, 1994; В.Р. Чистякова, И.В. Нау-
мова,1999; В.Н. Андреев и соавт., 2006) та 
гормональних препаратів (А.Г. Лихачев, 
1981, 1984; В.Р. Чистякова, И.В. Наумова, 
1999; А.И. Крюков и соавт., 2005). Антибіо-
тикотерапія, яка пригнічує нормальну мік-
рофлору як при місцевому, так і при загаль-
ному призначенні антибіотиків, веде до 
дисбактеріозу, і на цьому фоні пишно роз-
зростаються патогенні гриби (В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978; А.Я. Радченко, 
1994). 

Одним з факторів розвитку грибково-
го зовнішнього отиту є загальна і місцева 
алергія (Л.Б. Дайняк, В.Я. Кунельская, 1968; 
В.Я. Кунельская, 1968, 1968, 1989; С.В. 
Львова, 1973, 1974; В.Т. Пальчун, Н.А. Пре-
ображенский, 1978; С.Н. Хечинашвили, 
1997; В.Р. Чистякова, И.В. Наумова, 1999; 
И.А. Тихомирова, С.В. Рязанцев, 2005), зок-
рема грибкова (Л.Б. Дайняк, В.Я. Кунельс-
кая, 1968). За даними В.Я. Кунельської 
(1968), з 56 хворих на грибковий зовнішній 
отит у 24 мав місце алергічний фактор. С.В. 
Львова (1973) підтвердила суттєву роль 
алергічного фактора в патогенезі грибково-
го захворювання вух і відмітила наявність 
специфічної сенсибілізації до грибкового 
алергену у осіб з цією патологією. Факто-
рами, що сприяють розвитку грибкового 
зовнішнього отиту, є також порушення об-
міну речовин і нейрогуморального стану, а 
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також функції сірчаних залоз (В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978). 

Поява грибкового зовнішнього отиту 
у дітей пов’язана з погіршенням економіч-
них умов, необґрунтованим застосуванням 
антибіотиків і гормональних препаратів, 
порушенням імунологічних властивостей 
дітей (В.Р. Чистякова, И.В. Наумова, 1999). 
Крім того, на думку В.Р. Чистякової і І.В. 
Наумової (1999), а також І.А. Тихомирової і 
С.В. Рязанцева (2005), в розвитку грибково-
го зовнішнього отиту у дітей мають значен-
ня такі фактори, як недоношеність, раннє 
переведення на штучне годування, дисбак-
теріоз кишечника, алергічний фон, патоло-
гія шлунково-кишкового тракту і ендокрин-
ної системи, особливо цукровий діабет, 
хвороби крові, імунодефіцитний стан. Н.Д. 
Челідзе (1984) у частини дітей, хвороба на 
грибковий зовнішній отит, знаходив цукро-
вий діабет. Я.В. Хижня (2005) вказував на 
роль зниження імунітету в розвитку грибко-
вого зовнішнього отиту. 

 Інфікування шкіри зовнішнього вуха 
грибом Aspergillus найчастіше зустрічається 
у осіб, які контактують зі старим одягом та 
шматтям: збирачів макулатури, гардеробни-
ків, працівників скупок та комісійних крам-
ниць, хімчисток (В.Т. Пальчун, Н.А. Преоб-
раженский, 1978; О. Кіцера, 1996). Укорі-
ненню спор гриба сприяють запальні проце-
си в шкірі зовнішнього слухового ходу, її 
мацерація, підвищена вологість; аспергільоз 
часто виникає на фоні хронічного зовніш-
нього отиту, екземи зовнішнього вуха (О. 
Кіцера, 1996 ). 

Зараження грибом Penicillium зустрі-
чається у робітників цехів з переробки ово-
чів (О. Кіцера,1996). Розвитку кандидаміко-
зу сприяє тривала антибіотикотерапія (И.А. 
Курилин, А.И. Лисовская, 1960). І.О. Кури-
лін і А.І. Лісовська (1960) описали два ви-
падки кандидамікозу після лікування анти-
біотиками: у дитини 8 міс - від пеніциліну і 
стрептоміцину, у 3-місячної дитини – від 
синтоміцину і пеніциліну. 

Крім того, для життєдіяльності грибів 
у зовнішньому слуховому ході є ряд сприя-
тливих моментів: вільний доступ атмосфер-
ного повітря, що забезпечує необхідні для 
живлення грибів кисень та вуглекислий газ; 
відсутність прямої дії сонячних променів, 

що перешкоджають розвитку грибів; сприя-
тливі температурні умови; відсутність ме-
ханічних ушкоджень для міцелію грибів, 
оскільки завдяки специфічній анатомо-
фізіологічній будові зовнішнього слухового 
ходу гриб захищений від зовнішніх впливів 
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
Л.К. Чулаевская, 2000).  

Клінічні прояви. Клінічні прояви гри-
бкового зовнішнього отиту мають багато 
спільного з такими при зовнішньому отиті 
іншої етіології (Е.А. Евдощенко, А.Т. Шев-
ченко, 1985). Але при цьому відмічаються і 
притаманні лише грибковому зовнішньому 
отиту ознаки (Е.А. Евдощенко, А.Т. Шевче-
нко, 1985). Клінічна картина захворювання 
є наслідком паталогічної дії грибів на шкіру 
зовнішнього слухового ходу (В.Я. Кунельс-
кая, 1964). Вона зумовлена як чисто механі-
чним ушкодженням тканинних елементів 
шкіри зовнішнього слухового ходу, так і 
дією ферментів, що продукуються грибами 
при їх рості (В.Я. Кунельская, 1964; А.Г. 
Балабанцев, М.А. Завалий, 2004). Гриби 
продукують протеолітичні, ліполітичні фе-
рменти, кислі секрети та ін. (В.Я. Кунельс-
кая,1964). Відіграє роль також токсична дія 
грибів і дріжджів (А.Г. Балабанцев, М.А. 
Завалий, 2004). Грибковий зовнішній отит – 
це інфекційний запальний процес, який ви-
кликає цілий симптомокомплекс суб’єктив-
них відчуттів і об’єктивних клінічних про-
явів (А.Г. Балабанцев, М.А. Завалий, 2004). 
Клінічні симптоми оцінюються за характе-
ром і ступенем вираженості запальних 
явищ, кількістю і характером патологічних 
виділень, відчуттям свербежу (В.С. Дерга-
чев и соавт., 2005). Патологічний процес у 
зовнішньому слуховому ході, викликаний 
грибами, починається, як правило, малопо-
мітно для хворого і лише поступово досягає 
повного розвитку (В.Т. Пальчун, Н.А. Пре-
ображенский, 1978). При поверхневих ура-
женнях шкіри зовнішнього слухового ходу 
захворювання має безсимптомний перебіг 
(А.А. Гладков, 1973). Явні симптоми вини-
кають при проростанні густого міцелію в 
глибину шкіри (В.Т. Пальчун, Н.А. Преоб-
раженский, 1978). Занурення пліснявих 
грибів в глибокі шари шкіри викликає запа-
льні зміни стінок зовнішнього слухового 
ходу (А.К. Чаргейшвили,1960; В.Л. Каневс-
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кий, 1962). Плісняві грибки утворюють гус-
те сплетення міцелію, що викликає запа-
лення шкіри зовнішнього слухового ходу 
(А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978). 

Основною скаргою хворих на грибко-
вий зовнішній отит є нестерпний і майже 
постійний свербіж у вусі (А.К. Чаргейшви-
ли, 1960; В.Я. Кунельская, 1964, 1964, 1989; 
Э.Е. Ровинский, 1979; А.Л. Макуха, Г.Ф. 
Боярский, 1983; Е.А. Евдощенко, А.Т. Шев-
ченко, 1985; Г.Т. Ибрагимов и соавт., 1989; 
Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапочный, 1994; О. 
Кіцера, 1996; Л.К. Чулаевская, 2000; А.И. 
Крюков и соавт., 2005; Я.В. Хижня, 2005, та 
ін.). Н.Б. Сонник і С.Б. Безшапочний (1994) 
у 9 з 12 хворих на грибковий зовнішній отит 
відмічали нестерпний свербіж в ураженому 
вусі. Причинами останнього буває ушко-
дження епідермісу зовнішнього слухового 
ходу (А.К. Чаргейшвили, 1960; А.Г. Лиха-
чев, 1981, 1984), злущений епідерміс, що 
заповнює слуховий хід (Gill, 1950), дія на 
шкіру зовнішнього слухового ходу як самих 
грибів, так і продуктів їх життєдіяльності 
(Л.К. Чулаевская, 2000). Свербіж спонукає 
пацієнтів до розчухування шкіри зовніш-
нього слухового ходу принагідними пред-
метами (О. Кіцера, 1996). Буває пекуче від-
чуття у вусі (А.Л. Макуха, Г.Ф. Боярский, 
1983) 

Часто обстежувані скаржаться на біль 
у вусі (А.К. Чаргейшвидли, 1960; Э. Е. Ро-
винский, 1979; А.Г. Лихачев, 1981, 1984; 
А.Л. Макуха, Г.Ф. Боярский, 1983; Н.Б. 
Сонник, С.Б. Безшапочный, 1994; А.И. 
Крюков и соавт., 2005; Я.В. Хижня, 2005, та 
ін.), що, як і свербіж, пояснюється ушко-
дженням епідермісу зовнішнього слухового 
ходу (А.К. Чаргейшвили, 1960; А.Г. Лиха-
чев, 1981, 1984), дією на шкіру зовнішнього 
слухового ходу самих грибків і продуктів їх 
життєдіяльності (Л.К. Чулаевская, 2000). 
Біль у вусі різної інтенсивності турбував 
кожного з 12 хворих, за якими спостерігали 
Н.Б. Сонник і С.Б. Безшапочний (1994). В.Я. 
Кунельська (1964), а також В.Т. Пальчун і 
М.О. Преображенський (1978) вважають, 
що больовий синдром при відсутності заго-
стрення виражений слабо. На думку А.Г. 
Балабанцева і М.А. Завалій (2004), біль не є 
характерним симптомом грибкового зовні-

шнього отиту, це одна з основних диферен-
ціально-діагностичних ознак, що відрізняє 
грибковий зовнішній отит від зовнішнього 
отиту, викликаного бактерійною флорою. 
Деякі пацієнти відмічають головний біль на 
боці ураження (В.Я. Кунельская, 1964, 1964; 
И.М. Испуганов, 1966; В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский,1978; Мохаммад Шафиул 
Алам, 1985; Г.Т. Ибрагимов и соавт., 1989; 
А.Г. Балабанцев, М.А. Завалий, 2004). Так, 
В.Я. Кунельська (1964) у 2 осіб спостерігала 
локальний головний біль на боці хворого 
вуха. Автор допускає рефлекторний харак-
тер даного болю. 

Іноді хворих турбує відчуття повноти 
в слуховому ході, закладання вуха (В.Я. Ку-
нельская, 1964, 1964; Г.Т. Ибрагимов и со-
авт, 1989; О. Кіцера, 1996; Л.К. Чулаевская, 
2000; А.Г. Балабанцев, М.А. Завалий, 2004; 
А.И. Крюков и соавт., 2005) внаслідок на-
копичення в слуховому ході патологічного 
вмісту (виділень) (В.Я. Кунельская, 1964). 
Буває пекуче відчуття у зовнішньому слу-
ховому ході (Ю.И. Красильников, В.Ю. Со-
лодилов, 1970). 

Обстежувані скаржаться також на на-
явність забарвлених серозних виділень з 
вуха (А.К. Чаргейшвили, 1960; Э.Е. Ровинс-
кий,1979; А.Г. Лихачев, 1981, 1984; А.И. 
Крюков и соавт., 2005; Я.В. Хижня, 2005). 
Забарвлення виділень залежить від виду 
гриба (А.Г. Лихачев, 1981, 1984). При ура-
женні, викликаному чорним грибом 
(Rhizopus), буває гноєтеча (Н.А. Лев, 1967). 
Часто підвищується чутливість зовнішнього 
слухового ходу (В.Я. Кунельская, 1964, 
1964; Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапочный, 1994) 
і навіть вушної раковини при доторкуванні 
(В.Я. Кунельская, 1964, 1964; Е.А. Евдоще-
нко, А.Т. Шевченко, 1985; Мохаммад Ша-
фиул Алам, 1985; Г.Т. Ибрагимов и соавт., 
1989; Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапочный, 
1994). Так, за даними Н.Б. Сонника і С.Б. 
Безшапочного (1994), у 5 з 12 хворих на 
грибковий зовнішній отит спостерігалась 
вкрай виражена чутливість вушної ракови-
ни і зовнішнього слухового ходу. 

Досить частою є скарга на шум у хво-
рому вусі (В.Я. Кунельская, 1964, 1964; 
Н.А. Лев, 1965; Ю.И. Красильников, В.Ю. 
Солодилов, 1970; В.Т. Пальчун, Н.А. Пре-
ображенский, 1978; Е.А. Евдощенко, А.Т. 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2007 82 



Шевченко, 1985; Г.Т. Ибрагимов и соавт., 
1989; О. Кіцера, 1996). Інколи буває дзвін у 
вусі (Н.А. Лев, 1965). Нерідко пацієнти від-
мічають зниження слуху (Н.А. Лев, 1965, 
1967; И.М. Испуганов, 1966; Ю.И. Красиль-
ников, В.Ю. Солодилов, 1970; Мохаммад 
Шафиул Алам, 1985; Г.Т. Ибрагимов и со-
авт., 1989; Н.Ф. Федун, 2004; А.И. Крюков и 
соавт., 2005). 

Клінічні симптоми в уражених на гри-
бковий зовнішній отит при об’єктивному 
огляді А.І. Крюков і співавтори (2005) оці-
нювали за наступними показниками: наяв-
ність набряку та інфільтрації шкіри зовніш-
нього слухового ходу, стан барабанної пе-
ретинки, характер виділень з вуха. При ото-
скопії у зовнішньому слуховому ході вияв-
ляється виражена набряклість, інфільтрація, 
гіперемія його стінок (В.Я. Кунельская, 
1964, 1964; Г.Т. Ибрагимов и соавт., 1989; 
Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапочный, 1994; Л.К. 
Чулаевская, 2000; А.Г. Балабанцев, М.А. 
Завалий, 2004; Н.Ф. Федун, 2004; А.И. 
Крюков и соавт., 2005; Я.В. Хижня, 2005, та 
ін.). Може спостерігатись також інфільтра-
ція барабанної перетинки (Н.А. Лев, 1967). 
Буває мацерація шкіри зовнішнього слухо-
вого ходу (Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапочный, 
1994). Гіперемія стінок зовнішнього слухо-
вого ходу не так виражена як при бактерій-
них зовнішніх отитах (В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978). 

Зовнішній слуховий хід звужений на 
всьому протязі як в кістковому, так і в пере-
тинчасто-хрящовому відділі (В.Я. Кунельс-
кая, 1964, 1964; В.Т. Пальчун, Н.А. Преоб-
раженский, 1978; Г.Т. Ибрагимов и соавт., 
1989; А.Г. Балабанцев, М.А. Завалий, 2004). 

Іноді звуження визначається тільки в 
кістковому відділі слухового ходу (Ю.И. 
Красильников, В.Ю. Солодилов, 1970). Зву-
ження зовнішнього слухового ходу зумовле-
не запальною інфільтрацією шкіри (В.Я. Ку-
нельская, 1964, 1964; В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978; Г.Т. Ибрагимов и 
соавт., 1989; А.Г. Балабанцев, М.А. Завалий, 
2004). Звуження, як правило, не дуже різке, 
так що барабанна перетинка після видалення 
патологічного вмісту слухового ходу добре 
оглядається (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображе-
нский, 1978). При пліснявих ураженнях гри-
би частіше оселяються в кістковому відділі 

зовнішнього слухового ходу (В.Я. Кунельс-
кая, 1964, 1964; А.А. Гладков, 1973). 

При отоскопії в зовнішньому слухо-
вому ході виявляється лущення пластів оро-
говіваючого епітелію шкіри слухового ходу 
(О. Кіцера, 1996). Здебільшого його вміст 
являє собою розбухлі пластівці, що нагаду-
ють розмочений фільтрувальний папір (О. 
Кіцера, 1996). Іноді з’являються плівки, по-
дібні на палець рукавички (А.А. Гладков, 
1973) чи вату ( А.А. Гладков, 1973; О. Кіце-
ра, 1996). На шкірі зовнішнього слухового 
ходу видно міцелії гриба, колір яких зале-
жить від виду останнього (О.Кіцера, 1996; 
В.Д. Драгомирецький, 1999). При наявності 
великої кількості лусочок, що примішують-
ся до виділень, може закриватись просвіт 
зовнішнього слухового ходу, що викликає 
зниження слуху (А.К. Чаргейшвили, 1960; 
А.Г. Лихачев, 1981, 1984). 

В гострій стадії зовнішній слуховий 
хід, особливо його кістковий відділ, запов-
нюється казеозною (сирнистою) масою 
м’якої консистенції (В.Я. Кунельская, 1964, 
1964; Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапочный, 1994; 
Л.К. Чулаевская, 2000; Н.Ф. Федун, 2004), 
іноді казеозним корком (Н.А. Лев, 1967; 
Е.А. Евдощенко, А.Т. Шевченко, 1985). Ма-
си, що заповнюють зовнішній слуховий хід, 
можуть мати вигляд холестеатомних мас 
(Л.К. Чулаевская, 2000; Н.Ф. Федун, 2004). 
Це продукти життєдіяльності грибка разом 
із злущеним епітелієм (В.Я. Кунельская, 
1964; Е.А. Евдощенко, А.Т. Шевченко, 
1985). Колір казеозних мас ( чорнуватий, 
чорний, чорно-коричневий, сіро-чорний, 
сіруватий, сірий, сірий з чорними крапками, 
жовтий, жовтуватий, жовтувато-зелений, 
жовто-зелений, жовто-сірий, зеленкуватий, 
білуватий, білий) залежить від забарвлення 
гриба-збудника даного захворювання (В.Я. 
Кунельская, 1964, 1964; А.А. Гладков, 1973; 
В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
О. Кіцера, 1996; А.Г. Балабанцев, М.А. За-
валий, 2004; Н.Ф. Федун, 2004; Я.В. Хижня, 
2005, та ін.). Так, при ураженні грибом 
Aspergillus niger він буває чорнуватим (В.Я. 
Кунельская, 1964), чорним (А.А. Гладков, 
1973; О. Кіцера, 1996; Я.В. Хижня, 2005), 
чорно-коричневим (В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978), сірим з чорними 
крапками (Н.Ф. Федун, 2004). При 
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Aspergillus niger Е.Є. Ровінський (1979) ви-
явив значну кількість сажоподібного густо-
го секрету. При інфікуванні грибами 
Aspergillus flavus колір казеозних мас буде 
жовтуватим (В.Я. Кунельская, 1964, 1964; 
В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
О. Кіцера, 1996), жовтим (А.А. Гладков, 
1973), жовто-сірим (Я.В. Хижня, 2005), жо-
вто-зеленим (В.Т. Пальчун, Н.А. Преобра-
женский, 1978; О. Кіцера, 1996). При ура-
женні грибком Aspergillus graneus вони ма-
ють зеленуватий колір (В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978). При інфікуванні 
Aspergillus fumigatus казеозні маси будуть 
сірими (О. Кіцера, 1996), сіро-чорними (В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). При 
виявленні гриба Candida albicans колір мас 
буває білим (В.Я. Кунельская, 1964, 1964; 
А.А. Гладков, 1973; Я.В. Хижня, 2005) чи 
сіруватим (В.Я. Кунельская, 1964) або сіру-
вато-зеленим (А.А. Гладков, 1973), при 
Penicillium – з зеленуватим відтінком (В.Я. 
Кунельская, 1964). При грибковому ура-
женні, викликаному чорним грибом 
(Rhizopus), Н.А. Лев (1967) при отоскопії 
знаходив в зовнішньому слуховому ході ко-
рок чорного кольору, а барабанна перетинка 
була вкрита крупинками чорного кольору. 
Барабанна перетинка може бути закрита па-
тологічними виділеннями або лусочками 
чорного кольору (В.Л. Каневский, 1962; 
Ю.И. Красильников, А.Ю. Солодилов, 
1970). При пліснявих грибах ураження ло-
калізується, в основному, в ділянці кістко-
вого відділу зовнішнього слухового ходу і 
на барабанній перетинці (А.Г. Балабанцев, 
М.А. Завалий, 2004). Характерним для пліс-
нявих грибкових уражень є патологічний 
вміст у зовнішньому слуховому ході, що 
нагадує розмочений промокальний папір 
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
Г.Т. Ибрагимов и соавт., 1989) чорно-
коричневого, жовтого, зеленкуватого (Г.Т. 
Ибрагимов и соавт., 1989), чорного кольору 
(Ю.И. Красильников, В.Ю. Солодилов, 
1970). Нерідкі випадки утворення на бара-
банній перетинці легко кровоточивих гра-
нуляцій, які частіше бувають дрібними і 
легко відшаровуються (А.Г. Балабанцев, 
М.А. Завалий, 2004). 

При кандидозі процес часто розпо-
всюджується на шкіру вушної раковини 

(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
Г.Т. Ибрагимов и соавт., 1989; А.Я. Радчен-
ко, 1994;О. Кіцера, 1996) і в завушну ділян-
ку (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978; А.Я. Радченко, 1994; О. Кіцера, 1996), 
проте здебільшого обмежується перетинча-
сто-хрящовим відділом зовнішнього слухо-
вого ходу (О. Кіцера, 1996). Г.Т. Ібрагімов і 
співавтори (1989) в 1 випадку спостерігали 
розповсюдження ураження із зовнішнього 
слухового ходу на вушну раковину. Гриб-
ковий зовнішній отит, що викликається 
дріжджоподібними грибами роду Candida, 
за клінічною картиною нагадує мокнучу 
екзему (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенс-
кий, 1978). При кандидозі стінки слухового 
ходу вологі (В.Я. Кунельская, 1964), видно 
серозні рідкі виділення (В.Я. Кунельская, 
1964; Ю.И. Красильников, В.Ю. Солодилов, 
1970). Патологічні виділення в слуховому 
ході при кандидозі можуть мати вигляд бі-
луватих чи жовтуватих кірок або плівок 
м’якої консистенції, що легко знімаються 
(В.Я. Кунельская, 1964; В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978; О. Кіцера, 1996; 
А.Г. Балабанцев, М.А. Завалий, 2004; Н.Ф. 
Федун, 2004), білуватого кольору казеозних 
мас, м’якої консистенції, що обтурують зо-
внішній слуховий хід (В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978; Г.Т. Ибрагимов и 
соавт., 1989; Н.Ф. Федун, 2004), розташова-
них в обох відділах зовнішнього слухового 
ходу (О. Кіцера, 1996). О.А. Євдощенко і 
А.Т. Шевченко (1984) при кандидамікозі 
спостерігали лущення, кірки, незначні виді-
лення у вигляді білуватих чи жовтавих кі-
рок, іноді рідкі, з неприємним запахом. А.Г. 
Балабанцев і М.А. Завалій (2004) підкрес-
люють, що при кандидозі серозних виділень 
немає, зовнішні слухові ходи сухі, просвіт 
їх звужений, шкіра їх стінок і барабанної 
перетинки злегка гіперемована. 

При ураженні, викликаному грибками 
Penicillium, спостерігаються рідкі серозні 
виділення в зовнішньому слуховому ході 
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
Г.Т. Ибрагимов и соавт., 1989), на фоні яких 
на всьому протязі слухового ходу мають мі-
сце жовтувато-білі кірочки м’якої консисте-
нції, які легко знімаються (В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978). Найбільша їх 
кількість відмічається в кістковому відділі 
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слухового ходу і на барабанній перетинці 
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). 
Виділення з вуха, як правило, не мають запа-
ху (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978). О. Кіцера (1996) вважає, що при ура-
женні грибком Penicillium вміст зовнішнього 
слухового ходу нагадує плісняву, що утво-
рюється на зіпсованих овочах, іноді – вату. 

При грибковому зовнішньому отиті 
відмічається невелике зниження слуху (В.Л. 
Каневский, 1962; В.Я. Кунельская, 1964) за 

рахунок ураження звукопроведення (В.Я. 
Кунельская, 1964). Основними симптомами 
грибкового зовнішнього отиту у дітей є ви-
ділення з вуха і мірингіт (Н.Д. Челідзе, 
1984). 

 Таким чином, дані літератури свід-
чать про те, що грибковий зовнішній отит 
зустрічається досить часто. Етіологічні фак-
тори цієї патології самі різноманітні. Симп-
томи грибкового зовнішнього отиту дуже 
різні. 
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