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В попередній роботі ми привели огляд 
літератури, що стосується загальних відо-
мостей, етіології та клінічних проявів гриб-
кового зовнішнього отиту. Дана робота 
присвячена питанням діагностики, лікуван-
ня, рецидивів, прогнозу, профілактики при 
цьому захворюванні. 

Діагностика. Діагноз грибкового зов-
нішнього отиту ґрунтується на анамнезі, 
типових скаргах, даних отоскопії (А.К. Чар-
гейшвили, 1960; А.А. Гладков, 1973) і оста-
точно на результатах мікроскопічного до-
слідження (А.А. Гладков, 1973). При отос-
копії спостерігається набряклість, інфільт-
рація стінок зовнішнього слухового ходу, 
його звуження, виділення з вуха різного за-
барвлення (А.К. Чаргейшвили, 1960; И.М. 
Испуганов, 1966; Э.Е. Ровинский, 1979; А.Г. 
Лихачев, 1981, 1984; Г.Т. Ибрагимов и со-
авт., 1989; Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапочный, 
1994; А.И. Крюков и соавт., 2005, та ін.). 
В.Т. Пальчун і М.О. Преображенський 
(1978) підкреслюють, що грибковий зовні-
шній отит може бути з достовірністю розпі-
знаний на основі огляду і мікроскопічного 
дослідження вмісту зовнішнього слухового 
ходу, посіву виділень. Однак в ряді випад-
ків розпізнати грибковий зовнішній отит 
буває досить важко (В.Я. Кунельская, З.Г. 
Степанищева, 1964). 

Для діагностики грибкового зовніш-
нього отиту застосовується отомікроскопія 
(Ю.И. Красильников, В.Ю. Солодилов, 
1970; В.Ю. Солодилов и соавт., 1972; Е.А. 
Евдощенко, А.Т. Шевченко, 1985; О. Кіце-
ра,1996), мікроскопічне дослідження (нати-
вна мікроскопія) вмісту зовнішнього слухо-
вого ходу (А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; Н.Д. 

Челидзе, 1984, 1984; А.Я. Радченко, 1994; 
С.Э. Яремчук, О.Г. Вольская, 2003, та ін.), 
посів виділень (культуральні дослідження) 
(В.Я. Кунельская, 1964, 1964; Н.А. Лев, 
1967; Е.А. Евдощенко, А.Т. Шевченко, 
1985, та ін.), алергологічне обстеження 
(С.В. Львова, 1973). 

Огляд зовнішнього слухового ходу за 
допомогою операційного мікроскопа дозво-
ляє виявити міцелій на його стінках, дефект 
і грануляції на його шкірі і барабанній пере-
тинці, провести необхідні маніпуляції в 
ньому (Е.А. Евдощенко, А.Т. Шевченко, 
1985). При отомікроскопії у хворих на гри-
бковий зовнішній отит видно специфічну 
картину росту міцелію з органами споро-
ношення (Е.А. Евдощенко, А.Т. Шевченко, 
1985), іноді можна побачити характерні ко-
нідієносці зі споровими головками (Е.А. 
Евдощенко, А.Т. Шевченко, 1985; О. Кіце-
ра, 1996). Останні бувають коричневого, 
зеленого чи блакитного кольору (Е.А. Ев-
дощенко, А.Т. Шевченко, 1985). Злущений 
епітелій, змішуючись з масами міцелію і 
головок спор, утворює казеозний детрит 
чорного, жовтого чи сірого кольору (Е.А. 
Евдощенко, А.Т. Шевченко, 1985). 

Метод отомікроскопії може бути ви-
користаний для експрес-діагностики. Він 
дозволяє дослідити грибкову флору в при-
родних умовах ( В.Ю. Солодилов и соавт., 
1972). В.Ю. Солодилов і співавтори (1972) 
за допомогою операційного мікроскопа об-
стежили 52 особи з ознаками зовнішнього 
отиту, у 19 з них отомікроскопія при пер-
шому ж дослідженні дозволила встановити 
діагноз грибкового зовнішнього отиту, у 8 - 
запідозрити захворювання, що в подальшо-
му було підтверджено іншими досліджен-
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нями. Особливо отомікроскопія демонстра-
тивна при пліснявому отиті, грибковому 
зовнішньому отиті, коли в початковій стадії 
процесу на шкірі кісткового відділу зовніш-
нього слухового ходу видно переплетення 
міцелію у вигляді тонких блискучих ниток, 
що нагадують перли (Е.А. Евдощенко, А.Т. 
Шевченко, 1985). 

Для діагностики широко використову-
ється мікроскопічне дослідження виділень з 
вуха (нативна мікроскопія) (А.К. Чаргейш-
вили,1960; В.Я. Кунельская, 1964, 1964; 
1976; И.М. Испуганов, 1966; Ю.И. Красиль-
ников, В.Ю. Солодилов, 1970; А.А. Глад-
ков, 1973; Н.Д. Челидзе, 1983; 1984; Е.А. 
Евдощенко, А.Т. Шевченко, 1985; Мохам-
мад Шафиул Алам, 1985; А.Я. Радченко, 
1994; С.Э. Яремчук, О.Г. Вольская, 2003; 
V.K. Pahwa, 1983), при якому знаходять ха-
рактерні для пліснявих грибів утворення 
(міцелій, над яким піднімаються гіфи, що 
несуть на вільних кінцях спорангії, які 
складаються з продовгуватих клітин – сте-
ригм, котрі і відділяють вільні спори – коні-
дії) (А.К. Чаргейшвили,1960). При мікро-
скопічному дослідженні нативного препара-
ту у хворих на грибковий зовнішній отит, 
викликаний грибом роду Aspergillus, Ю.І. 
Красильников і В.Ю. Солодилов (1970) зна-
ходили добре збережені спорові головки з 
конідіями і численні нитки міцелію, харак-
терні для гриба цього роду. 

При кандидозі мікроскопічно виявля-
ються дріжджоподібні спори і тонкі мало-
септировані нитки міцелію (Н.А. Лев, 1965). 
При грибковому зовнішньому отиті, викли-
каному чорним грибом (Rhizopus), під час 
мікроскопії в нативному препараті видно 
міцелій, спорангії круглої форми, чорного 
кольору, подібні на дріжджі (Н.А. Лев, 
1967). В.Я. Кунельська (1964) і Н.Д. Челідзе 
(1984) вважають метод нативної мікроскопії 
основним в лабораторній діагностиці гриб-
кового зовнішнього отиту. Вона дозволяє 
виявити міцелій, характерний для того чи 
іншого гриба (Н.Д. Челидзе, 1984; О. Кіце-
ра, 1996). О. Кіцера (1996) називає цей ме-
тод мікоскопією.  

Використовується також посів виді-
лень з вуха на різні поживні середовища 
(В.Я. Кунельская, 1964, 1964, 1976; Н.А. 
Лев, 1965, 1967; Н.Д. Челидзе, 1983; Е.А. 

Евдощенко, А.Т. Шевченко,1985; В.С. Дер-
гачев и соавт., 2005). При кандидозі у посі-
вах на середовище Сабуро Н.А. Лев (1965) 
виявив чисту культуру гриба Сandida. При 
грибковому зовнішньому отиті, викликано-
му чорним грибом (Rhizopus), автор (1967) 
знаходив пишний ріст гриба чорного кольо-
ру через 48 год. На думку В.Я. Кунельської 
і З.Г. Степанищевої (1964), у всіх пацієнтів 
клінічний діагноз грибкового зовнішнього 
отиту повинен бути підтверджений позити-
вним результатом повторного мікроскопіч-
ного дослідження виділень з вуха і повтор-
ним отриманням однорідних культур гри-
бів. Лабораторні дослідження включають, 
крім посіву на флору, визначення її чутли-
вості до антибіотиків (В.С. Дергачев и со-
авт., 2005). Іноді проводиться аналіз зіскобу 
шкіри зовнішнього слухового ходу (Э.Е. 
Ровинский, 1979). С.Б. Безшапочний і С.В. 
Зачепило (2005) визначали наявність грибів 
Candida в глибоких шарах шкіри зовніш-
нього слухового ходу, їх локалізацію в сір-
чаних залозах, вплив на епітеліальні кліти-
ни та їх секреторну активність. Вони прове-
ли гістологічне дослідження шматочків тка-
нини зовнішнього слухового ходу у 8 поме-
рлих віком від 30 до 60 років, у яких при 
житті був встановлений діагноз грибкового 
зовнішнього отиту. При цьому виявлено 
ознаки хронічного запального процесу. 
Останній характеризувався переважним 
ураженням протокової частини сірчаних 
залоз. Визначено серозну запальну і сероз-
но-кістозну форму запалення сірчаних за-
лоз. 

В плані алергологічного обстеження 
застосовуються реакція аглютинації, лейко-
цитолізу і шкірні проби (С.В. Львова, 1973; 
Н.Д. Челидзе, 1984, 1984). З метою вияв-
лення специфічної сенсибілізації організму 
у хворих з діагностованим грибковим зов-
нішнім отитом С.В. Львовою (1973) вико-
ристовувались, поряд з іншими тестами для 
виявлення алергії, також шкірні алергічні 
проби і реакція лейкоцитолізу з грибковими 
алергенами. На основі проведених дослі-
джень автор зробила висновок, що реакція 
лейкоцитолізу з грибковими алергенами 
може застосуватись в якості додаткового 
діагностичного тесту при грибкових ура-
женнях ЛОР-органів. 
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Лікування. Проблема лікування паціє-
нтів з грибковими захворюваннями в наш 
час має важливе соціальне значення (Е.А. 
Евдощенко, А.Т. Шевченко, 1989). Вони 
потребують тривалого лікування, що 
пов’язано із значними трудовими втратами 
(Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапочный, 1994). Лі-
кування хворих на грибковий зовнішній 
отит представляє відповідні труднощі (С.В. 
Львова, 1973; В.Я. Кунельская, Н.Д. Чели-
дзе, 1983), що багато в чому залежить від 
того, що клініцисти ще недостатньо знайомі 
з клінічними проявами мікотичних уражень 
вуха, в результаті чого правильний діагноз 
визначається уже в тій стадії, коли захво-
рювання переходить в хронічну форму, яка 
більш важко піддається виліковуванню 
(В.Я. Кунельская, Н.Д. Челидзе, 1983). Крім 
того грибкові процеси схильні до рецидиву-
вання, тому терапія повинна бути скерована 
на виключення такої можливості. В основ-
ному, ефективність лікування хворих на 
грибковий зовнішній отит визначається фу-
нгіцидною і фунгістатичною автивністю 
застосовуваних лікарських препаратів (В.Я. 
Кунельская, Н.Д. Челидзе, 1983).  

Проблемі лікування з приводу гриб-
кових зовнішніх отитів присвячені роботи 
багатьох авторів (И.М. Испуганов, 1966; 
С.В. Львова, 1973; T.L. Lawrence et al., 1978; 
Э.Е. Ровинский, 1979; В.Я. Кунельская, Н.Д. 
Челидзе, 1983; Е.А. Евдощенко, А.Т. Шев-
ченко, 1985; Г.Т. Ибрагимов и соавт., 1989; 
А.Я. Радченко, 1994; Н.Б. Сонник, С.Б. 
Безшапочный, 1994; Л.К. Чулаевская, 2000; 
В.С. Дергачев и соавт., 2005; В.В. Должен-
ко, С.И. Гриб, 2005, та ін.). При розробці 
тактики лікування необхідно враховувати 
супутні захворювання, які можуть потенці-
ювати грибкові ураження (Т.А. Кислощук і 
співавт., 2005). 

При грибковому зовнішньому отиті 
найдоцільніше використовувати протигриб-
кові препарати (В.Я. Кунельская, 1964, 
1964, 1969, 1971, 1989; В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978; И.А. Яшан, Е.Н. 
Единак, 1983; Н.Д. Челидзе, 1984; С.Н. Хе-
чинашвили, 1997; Я.В. Хижня, 2005), фунгі-
зид, В.Я. Кунельская, 1964, 1964; Н.А. Лев, 
1965; В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978; С.Н. Хечинашвили, 1997; В.Д. Драго-
мирецький, 1999), а також фторхінолони та 

цефтриаксон (Я.В. Хижня, 2005). Для ліку-
вання призначаються відповідні протигриб-
кові препарати: ністатин (В.Я. Кунельская, 
1983), клотримазол (конестен) (В.Д. Драго-
мирецький, 1999; В.Н. Андреев и соавт., 
2006), сангвінарин (А.А. Гладков, 1973; В.Я. 
Кунельская, 1989), крезатин (Mc 
Laurin,1951), нітрофунгін (В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978; С.Н. Хечинаш-
вили, 1997; В.Д. Драгомирецький, 1999), 
гризеофульвін (В.Я. Кунельская, 1964; Н.А. 
Лев, 1967; А.Г. Лихачев, 1981; 1984), люте-
нурин (В.Я. Кунельская, 1964; В.Т. Паль-
чун, Н.А. Преображенский, 1978), флаво-
фунгін (В.Я. Кунельская, 1964), пімафуцин 
(Л.К. Чулаевская, 2000; С.Э. Яремчук, О.Г. 
Вольская, 2003), мікосептин (В.Д. Драгоми-
рецький, 1999), кетокеназол (О. Кіцера, 
1996; В.С. Дергачев и соавт., 2005), мікоста-
тин, гістацин (Мохаммад Шафиул Алам, 
1985), дифлюкан, нізорал, фунгал (В.Р. Чис-
тякова, И.В. Наумова, 1999), гриземін (В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978), ле-
ворин, амфоглюкамін, амфотерицин В, мі-
когептин (С.Н. Хечинашвили, 1997). 

Важливу складову частину при гриб-
ковому зовнішньому отиті становить вибір 
такої антимікотичної речовини і способу її 
введення, при якій, поряд із створенням те-
рапевтичної концентрації, відмічається і 
сприятлива дія на уражену шкіру (В.Я. Ку-
нельская, 1968). По відношенню до грибів 
Aspergillus niger i Aspergillus glaucus вира-
женими фунгіцидними властивостями во-
лодіє нітрофунгін (В.Т. Пальчун, Н.А. Пре-
ображенский, 1978; Н.Д. Челидзе, 1984), до 
грибків Candida – ністатин (В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978; С.Н. Хечинаш-
вили, 1997) і гриземін (В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978). При зовнішніх оти-
тах, що викликаються дріжджоподібними 
грибками роду Candida, ефективний також 
леворин (С.Н. Хечинашвили, 1997). На гри-
бів Candida albicans i Aspergillus glaucus ви-
ражений вплив має лютенурин (В.Т. Паль-
чун, Н.А. Преображенский, 1978). При за-
хворюваннях, спричинених пліснявими 
грибами, добрі результати дає призначення 
амфотерицину В, амфоглюкаміну, мікогеп-
тину (С.Н. Хечинашвили, 1997). 

При грибкових зовнішніх отитах за-
стосовується місцеве і загальне лікування 
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(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
И.А. Яшан, Е.Н. Единак, 1983; Н.Д. Чели-
дзе, 1984; В.Р. Чистякова, И.В. Наумова, 
1999; В.Н. Андреев и соавт., 2006). При 
цьому призначається місцева протигрибко-
ва терапія (Я.С. Сагальчик, 1977; В.Т. Паль-
чун, Н.А. Преображенский, 1978; В.Н. Анд-
реев и соавт., 2006) з урахуванням загально-
го стану організму, клінічних проявів гриб-
кового отиту і виду гриба – збудника захво-
рювання (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенс-
кий, 1978). Варто пам’ятати, що грибкове 
ураження вух, як правило, представляє ло-
кальний процес, а це часто дозволяє доби-
тись одужання при використанні лише міс-
цевих методів лікування (Н.Н. Беликова, 
А.Ю. Ильин, 1994). При цьому важливо дія-
ти не тільки на збудника захворювання, але 
і на запалення шкіри зовнішнього слухового 
ходу (Н.Н. Беликова, А.Ю. Ильин, 1994). 

Перш за все виконується туалет зов-
нішнього слухового ходу (В.Я. Кунельская, 
1964,1964, 1969, 1971; Мохаммад Шафиул 
Алам, 1985; Г.Т. Ибрагимов и соавт, 1989; 
Л.В. Жеренкова и соавт., 1991; А.Я. Радчен-
ко, 1994; Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапочный, 
1994; О. Кіцера, 1996; Л.К. Чулаевская, 
2000; В.Н. Андреев и соавт., 2006, та ін.). 
При цьому ретельно очищаєть зовнішній 
слуховий хід від пластівців – скупчень мі-
целію або злущеного епідермісу (В.Т. Паль-
чун, Н.А. Преображенский, 1978; О. Кіцера, 
1996; Л.К. Чулаевская, 2000). Це найкраще і 
найощадливіше вдається зробити при вико-
ристанні бінокулярного мікроскопа (О. Кі-
цера, 1996), відсмоктувача (О. Кіцера, 1996; 
В.Н. Андреев и соавт., 2006) та мікрощипців 
(О. Кіцера, 1996). Очистку можна проводи-
ти за допомогою перекису водню (В.Т. Па-
льчун, Н.А. Преображенский, 1978). Варто 
уникати втирання міцелію в шкіру, а тому 
небажано користуватися накрученою на 
зонд-ватотримач ватою (О. Кіцера, 1996). 
Після туалету зовнішнього слухового ходу 
застосовуються різні методи введення лі-
карських речовин в слуховий хід: інсуфля-
ції, промивання, змащування, краплі, туру-
нди. Так, А.Л. Макуха і Г.Ф. Боярський 
(1983) з успіхом використовували інсуфля-
ції подрібненого порошку антибіотика рос-
линного походження М-1. Для промивання 
зовнішнього слухового ходу призначається 

теплий 2-3% розчин борної кислоти (А.К. 
Чаргейшвили, 1960; В.Л. Каневский, 1962; 
А.А. Гладков, 1973; А.Г. Лихачев, 1981, 
1984; В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978), теплий 2-4% розчин саліцилового 
спирту (В.Л. Каневский, 1962; И.М. Испу-
ганов, 1966). При грибковому зовнішньому 
отиті отримано добрі результати від проми-
вання зовнішнього слухового ходу 0,25% 
водним розчином формальдегіду (А.А. Гла-
дков и соавт., 1977). 

Багато спеціалістів (В.Л. Каневский, 
1962; Н.А. Лев, 1965, 1967; И.М. Испуганов, 
1966; И.М. Раков и соавт., 1972; В.Т. Паль-
чун, Н.А. Преображенский, 1978; А.Г. Ли-
хачев, 1981, 1984; Г.Т. Ибрагимов и соавт, 
1989; А.Я. Радченко, 1994; О. Кіцера, 1996; 
С.Н. Хечинашвили, 1997; В.Д. Драгомире-
цький, 1999; С.Э. Яремчук, О.Г. Вольская, 
2003) шкіру зовнішнього слухового ходу 
змазують лікарськими препаратами. І.М. 
Іспуганов (1966), А.Г. Лихачов (1981, 1984), 
А.Я. Радченко (1994), С.М. Хечинашвілі 
(1997), В.Д. Драгомирецький (1999) викори-
стовують лікарські речовини у вигляді рі-
дини. Так, А.Г. Лихачов (1981, 1984), О. Кі-
цера (1996), С.М. Хечинашвілі (1997), В.Д. 
Драгомирецький (1999) змазують зовнішній 
слуховий хід нітрофунгіном, О. Кіцера 
(1996) і В.Д. Драгомирецький (1999) – фун-
гізидом (клотримазолом), І.М. Іспуганов 
(1966) і О. Кіцера (1996) – рідиною Кастел-
лані. До складу рідини Кастеллані входять 
борна і карболова кислоти, спирт, ацетон, 
резорцин і фуксин, що мають як антисепти-
чні, так і подразнюючі та дезінфікуючі вла-
стивості (Н.И. Карплюк, А.Л. Макуха, 
1968). 

Ці рідини бажано досить інтенсивно 
втирати в уражену шкіру, причому після 
підсихання шкіри процедуру варто повто-
рити (О. Кіцера, 1996). Після підсихання 
шкіри вдруге її обережно змащують проти-
грибковою 1% маззю антифунгол або ж 
уводять її на пухкій марлевій турунді 2-3 
рази на день (О. Кіцера, 1996). 

Застосовуються також змазування зо-
внішнього слухового ходу розчинами лікар-
ських речовин (В.Л. Каневский, 1962; Н.А. 
Лев, 1965, 1967; В.Т. Пальчун, Н.А. Преоб-
раженский, 1978; А.Г. Лихачев, 1981, 1984; 
А.Я. Радченко, 1994). Так, В.Л. Каневський 
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(1962) призначає змазування кожні 2-3 дні 
2-5% розчином ляпісу, йодом, 1% спирто-
вою настойкою брильянтового зеленого. 
М.О. Лев (1965) при кандидозному зовніш-
ньому отиті рекомендує змазування слухо-
вого ходу і барабанної перетинки розчином 
Люголя і 5% йодом. Таке ж лікування автор 
(1967) провів в одному випадку при грибко-
вому зовнішньому отиті, викликаному чор-
ним грибком (Rhizopus). В.Т. Пальчун і 
М.О. Преображенський (1978) пропонують 
змазування шкіри зовнішнього слухового 
ходу спиртом і 10% розчином ляпісу, А.Г. 
Лихачов (1981, 1984) – 0,1% спиртовим 
розчином хінозолу, 10% розчином нітрату 
срібла. А.Я. Радченко (1994) змазує шкіру 
зовнішнього слухового ходу 30-40% спир-
товим розчином прополісу, 1% настойкою 
йоду в рівних об’ємах. 

Ефективним є змащування шкіри зов-
нішнього слухового ходу антимікотичними 
мазями (Н.А. Лев, 1965, 1967; И.М. Раков и 
соавт., 1972; А.Г. Лихачев, 1981, 1984; В.Д. 
Драгомирецький, 1999; С.Э. Яремчук, О.Г. 
Вольская, 2003). Для цього рекомендуються 
різні мазі: ністатинова (Н.А. Лев, 1965, 
1967; А.Г. Лихачев, 1981, 1984; Л.В. Жерен-
кова и соавт, 1991; В.Д. Драгомирецький, 
1999), леворинова, клотримазолова (Л.В. 
Жеренкова и соавт, 1991), декамінова (В.Д. 
Драгомирецький, 1999), 0,1% декаметокси-
нова (И.М. Раков и соавт., 1972), пімафуци-
нова (С.Э. Яремчук, О.Г. Вольская, 2003). 
Змащування виконується також емульсіями 
(В.Я. Кунельская, 1964, 1964), бальзамом 
(Г.Т. Ибрагимов и соавт, 1989), кремами (О. 
Кіцера, 1996). Ністатинова мазь виявилась 
ефективною при кандидозному зовнішньо-
му отиті (Н.А. Лев, 1965) і при грибковому 
зовнішньому отиті, викликаному чорним 
грибом (Rhizopus) (Н.А. Лев, 1967). І.М. Ра-
ков і співавтори (1972) з успіхом змащують 
зовнішній слухового хід 0,1% декаметокси-
новою маззю при грибковому зовнішньому 
отиті, викликаному пліснявим грибом і гри-
бом роду Candida. В.Я. Кунельська (1964) 
вважає, що при грибковому зовнішньому 
отиті найбільш раціональною формою є 
емульсія. Г.Т. Ібрагімов і співавтори (1989) 
при грибковому зовнішньому отиті викори-
стовують в’єтнамський бальзам „Золотая 
звезда”. Після ретельного туалету зовніш-

нього слухового ходу його шкіра змащуєть-
ся тонким шаром бальзаму щоденно, 1-2 
рази на день, протягом 7-10-15 діб. 

За такою ж методикою можна засто-
совувати наступні креми: 1% кандид, 1% 
клотримазол, 1% еконазол, 2% кетокеназол, 
дактарин (міконазол нітрат) (О. Кіцера, 
1996). Кандид, еконазол та канестен випус-
каються також в лосьйонах та розчинах (О. 
Кіцера, 1996). Всі перелічені мазі та розчи-
ни дають кращий ефект при кандидозі, про-
те вони володіють і фунгістатичною дією у 
відношенні грибків Aspergillus (О. Кіцера, 
1996). Більшість з них містить діючу речо-
вину клотримазол (О. Кіцера , 1996) У разі 
появи в наступні дні патологічних нашару-
вань їх варто видалити, а обробку шкіри ні-
трофунгіном, фунгізидом чи рідиною Кас-
теллані повторити (О. Кіцера, 1996). 

При грибковому зовнішньому отиті 
призначається введення у зовнішній слухо-
вий хід лікарських речовин в краплях (А.К. 
Чаргейшвили, 1960; И.М. Раков и соавт., 
1972; А.А. Гладков, 1973; В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский , 1978; А.Г. Лихачев, 
1981, 1984; Г.Л. Балясинская, А.В. Орлов, 
2000; Л.К. Чулаевская, 2000). При цьому 
використовуються різні лікарські препара-
ти: спиртові краплі (А.К. Чаргейшвили, 
1960; А.Г. Лихачев, 1981, 1984), 1-4% спир-
товий розчин саліцилової кислоти (А.К. Ча-
ргейшвили, 1960; А.А. Гладков, 1973; В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; А.Г. 
Лихачев, 1981, 1984), розчин сулеми (А.К. 
Чаргейшвили, 1960; А.Г. Лихачев, 1981), 
0,1% розчин декаметоксину на 70°С спирті 
(И.М. Раков и соавт., 1972), 5% спиртовий 
розчин борної кислоти, 0,2% розчин йодис-
того калію, 0,1% розчин фунгіфену в 70°С 
спирті, 1% водний розчин хінозолу, 0,2% 
розчин сангвінарину в 30°С етиловому 
спирті (А.А. Гладков, 1973), розчин екзоде-
рилу (Г.Л. Балясинская, А.В. Орлов, 2000), 
2,5% розчин пімафуцину (Л.К. Чулаевская, 
2000). 0,1 % розчин декаметоксину на 70°С 
спирті успішно діє при грибковому зовніш-
ньому отиті, викликаному пліснявим гри-
бом та грибом роду Candida (И.М. Раков и 
соавт., 1972). О.О. Гладков (1973) призначав 
етиловий спирт (70%) з саліциловою (1-3 %) 
чи борною (5%) кислотою 2% розчин йоди-
стого калію у вигляді крапель у вухо в піді-
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грітому вигляді 2-3 рази на день на 10-15 хв 
на протязі 1-2 тиж. Г.Л. Балясінська і А.В. 
Орлов (2000) хворим з грибковим і грибко-
во-алергічним зовнішнім отитом закапують 
у зовнішній слуховий хід розчин екзодери-
лу 2 рази на день по 4-5 крапель 7 днів і по 
4-5 крапель 1 раз на день ще 7 днів. Екзоде-
рил має фунгіцидну, протизапальну дію, 
знімає свербіж (Г.Л. Балясинская, А.В. Ор-
лов, 2000). Л.К. Чулаєвська (2000) для міс-
цевого лікування хворих на грибковий зов-
нішній отит рекомендує 2,5% розчин піма-
фуцину (натаміцину), який закрапує у слу-
ховий хід по 2-3 краплі 1-2 рази на день піс-
ля ретельного туалету зовнішнього слухо-
вого ходу. Це протигрибковий антибіотик 
групи макролідів, що має широкий спектр 
дії, в тому числі фунгіцидну. Натаміцин 
зв’язує стероми клітинних мембран, пору-
шуючи їх цільність і функцію, що веде до 
загибелі мікроорганізмів (Л.К. Чулаевская, 
2000). 

Широкого розповсюдження набув ме-
тод введення у зовнішній слуховий хід ту-
рунд з вати, марлі, просочених відповідним 
лікарським препаратом (В.Я. Кунельская, 
1964, 1969, 1971; В.Т. Пальчун, Н.А. Преоб-
раженский, 1978; Э.Е. Ровинский, 1979; 
В.Я. Кунельская, Н.Д. Челидзе, 1983; Мо-
хаммад Шафиул Алам, 1985; С.Б. Безшапо-
чный, 1994; Н.Б. Сонник, С.Б. Яремчук, 
О.Г. Вольская, 2003; М.П. Николаев и со-
авт., 2005; И.А. Тихомирова, С.В. Рязанцев, 
2005). При цьому використовуються на ту-
рундах розчини лікарських речовин (В.Я. 
Кунельская, 1964, 1964, 1969, 1971; В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; Э.Е. 
Ровинский, 1979; Н.Б. Сонник, С.Б. Безша-
почный, 1994; Л.К. Чулаевская, 2000; С.Э. 
Яремчук, О.Г. Вольская, 2003), краплі (М.П. 
Николаев и соавт., 2005; И.А. Тихомирова, 
С.В. Рязанцев, 2005), емульсії (В.Я. Кунель-
ская, 1964; В.Т. Пальчун, Н.А. Преображен-
ский, 1978), мазі (Т.А. Кислощук і співавт., 
2005), креми (Мохаммад Шафиул Алам, 
1985). Так, В.А. Кунельська (1964) після 
туалету зовнішнього слухового ходу закла-
дає в слуховий хід на 20 хв 3 рази на день 
ватні турунди, змочені 2% спиртовим роз-
чином флавофунгіну. А.Л. Макуха і Г.Ф. 
Боярський (1983) вводили у зовнішній слу-
ховий хід турунди, просочені нітрофунгі-

ном. Препарат виявився ефективним при 
наявності пліснявих грибів. Автори запро-
понували також антибіотик рослинного по-
ходження М-1 в рідкому вигляді на турун-
дах. Він був ефективним при ураженні зов-
нішнього слухового ходу дріжджоподібни-
ми грибами. В.Я. Кунельська (1969, 1971) у 
хворих на грибковий зовнішній отит вико-
ристовує сульфат сангвінарину у вигляді 
0,2% розчину на 30% спирті. Після туалету 
зовнішнього слухового ходу вона вводить у 
нього ватні турунди, змочені сангвінари-
ном, на 10-15 хв 2-3 рази на день в залежно-
сті від стану вуха, інтенсивності процесу і 
тривалості захворювання. Сангвінарин є 
протигрибковим препаратом широкого спе-
ктру дії. Одужання настає на протязі 1-2 
тиж. Автор вважає, що спиртовий розчин 
сангвінарину є ефективним засобом при 
грибковому зовнішньому отиті. В.Т. Паль-
чун і М.О. Преображенський (1978) після 
ретельного туалету зовнішнього слухового 
ходу, вводять в нього ватні турунди, змоче-
ні 2% спиртовим розчином флавофунгіну чи 
нітрофунгіну. Така процедура проводиться 
2-3 рази на день на протязі 2-3 тиж. Е.Є. Ро-
вінський (1979) відмічав фунгіцидну дію 
етонію на гриби Aspergillus niger. В зовніш-
ній слуховий хід віе вставляв турунди з 
0,5% розчином етонію на ізотонічному роз-
чині. Н.Б. Сонник і С.Б. Безшапочний 
(1994) після туалету зовнішнього слухового 
ходу вводять в нього марлеві турунди, змо-
чені розчином ехінацеї, і змінюють їх вран-
ці та ввечері. Даний препарат представляє 
собою 30% спиртовий настой сирого кореня 
ехінацеї пурпурної, діє бактеріостатично, 
фунгіцидно, вірусостатично і протизапаль-
но, а в той же час є модулятором імунної 
системи (Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапочный, 
1994). Л.К. Чулаєвська (2000), С.Е. Яремчук 
і О.Г. Вольська (2003) при грибковому зов-
нішньому отиті після ретельного туалету 
зовнішнього слухового ходу вводять в ньо-
го турунду, змочену 2,5% розчином піма-
фуцину. Таку процедуру вони проводять 2 
рази на день на протязі 7 днів (С.Э. Ярем-
чук, О.Г. Вольская, 2003). Автори (2003) 
вважають, що пімафуцин є препаратом ви-
бору при грибковому зовнішньому отиті. 
В.Я. Кунельська І Н.Д. Челідзе (1983) вво-
дять у зовнішній слуховий хід ватні турун-
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ди з канестеном (клотримазол) на 10 хв. Ча-
стота аплікації – 4 рази на день. Терапія 
проводиться протягом місяця. Поряд з цим 
призначається загальне лікування ністати-
ном в терапевтичних дозах. З 92 хворих на 
грибковий зовнішній отит клінічне одужан-
ня автори відмітили у 79 (85%). І.А. Тихо-
мирова і С.В. Рязанцев (2005) застосовують 
комбінований препарат „Кандибіотик” у 
вигляді вушних крапель на турундах при 
грибковому зовнішньому отиті. М.П. Ніко-
лаєв і співавтори (2005) використовують 
вушні краплі „Кандибіотик” при грибково-
бактерійному зовнішньому отиті. До складу 
„Кандибіотика” входить хлорамфенікол, 
беклометазон дипропіонат, клотримазол і 
лігнокаїну гідрохлорид (М.П. Николаев и 
соавт., 2005). Фармакологічний склад вуш-
них крапель „Кандибіотик” дозволяє досяг-
ти антибактеріального, протизапального, 
протигрибкового і знеболюючого ефекту 
при запальних процесах у зовнішньому вусі 
(М.П. Николаев и соавт., 2005). В.Я. Ку-
нельська (1964, 1964) після очистки зовніш-
нього слухового ходу ватні турунди, змоче-
ні 1% водною гриземіновою емульсією, 
0,5% лютенуриновою емульсією, виготова-
ною на ланоліні і персиковій олії, чи ніста-
тиновою емульсією, закладає у слуховий хід 
на 20 хв 3 рази на день. В.Т. Пальчун і М.О. 
Преображенський (1978) проводять ретель-
ний туалет зовнішнього слухового ходу, 
після чого в нього вводять ватні турунди, 
змочені 1% гриземіновою емульсією чи ніс-
татиновою емульсією (стандартна мазь, що 
містить 100000 ОД ністатину в 1 г), і зали-
шають у хворому вусі на 20 хв. Таку проце-
дуру вони виконують 2-3 рази на день на 
протязі 2-3 тиж.  

Т.А. Кислощук і співавтори (2005) 
пропонують промивання зовнішнього слу-
хового ходу водним розчином йоду (у ви-
гляді препарату „Бетазон” у розведенні 
1:100) з наступним місцевим застосуванням 
тіконазолу („Деморест”) у вигляді мазьових 
турунд. Мохаммад Шафіул Алам (1985) пі-
сля ретельного туалету зовнішнього слухо-
вого ходу вводить в нього крем канестена 
на ватці. 

В комплексному лікуванні пацієнтів з 
грибковим зовнішнім отитом застосовують-
ся фізичні методи (И.А. Яшан, Е.Н. Единак, 

1983; Е.А. Евдощенко, А.Т. Шевченко,1985; 
И.Б. Солдатов, Н.С. Храппо,1988; Н.Н. Бе-
ликова, А.Ю. Ильин, 1994; С.М. Пухлик и 
соавт., 1994; А.Я. Радченко, 1994; Н.Б. Сон-
ник, С.Б. Безшапочный, 1994; С.Н. Тафтай и 
соавт., 1995; В.Н. Андреев и соавт., 2006). 
Деякі автори (Н.Д. Челидзе, 1984) фізіоте-
рапію при грибкових захворюваннях вух не 
рекомендують внаслідок небажаного тепло-
вого ефекту. 

З фізіотерапевтичних методів при 
грибковому зовнішньому отиті признача-
ються УФО-терапія (А.Я. Радченко, 1994), 
ендоауральний фонофорез (Е.А. Евдощенко, 
А.Т. Шевченко, 1985) і лазеротерапія (И.Б. 
Солдатов, Н.С. Храппо, 1988; Н.Н. Белико-
ва, А.Ю. Ильин, 1994; С.М. Пухлик и соавт., 
1994; Н.Б. Сонник, С.Б. Безшапочный, 1994; 
С.Н. Тафтай и соавт., 1995; В.Н. Андреев и 
соавт., 2006). А.Я. Радченко (1994) прово-
дить ретельний туалет зовнішнього слухо-
вого ходу, потім хворий приймає УФО. Че-
рез 30 хв після цього шкіру зовнішнього 
слухового ходу він змащує сумішшю 1% 
настоянки йоду і 30-40% спиртового розчи-
ну прополісу в рівних кількостях. Просу-
шивши зовнішній слуховий хід, він інсуф-
лює в ньому порошок туберкулостатичних 
препаратів, що складається з тубазиду, піра-
зинаміду, етамбутолу в рівних об’ємах. 
Курс лікування – від 3 до 7 процедур. 

Ефективними методами терапії при 
грибковому зовнішньому отиті є ендоназа-
льний фонофорез (Е.А. Евдощенко, А.Т. 
Шевченко, 1985), опромінювання зовніш-
нього слухового ходу гелій-неоновим лазе-
ром (И.Б. Солдатов, Н.С. Храппо, 1988; В.Н. 
Андреев и соавт., 2006), високоенергетич-
ним вуглекислим лазером (Н.Н. Беликова, 
А.Ю. Ильин,1994), ультрафіолетовим лзе-
ром (С.М. Пухлик и соавт., 1994; С.Н. Таф-
тай и соавт., 1995). Так, О.А. Євдощенко і 
А.Т. Шевченко (1985) розробили спосіб ен-
доаурального фонофорезу 1% спиртового 
розчину хінозолу, 1% розчину клотримазо-
лу і 0,2% спиртового розчину сангвінарину 
з урахуванням чутливості до них грибкової 
флори. Процедура проводиться 1 раз на до-
бу протягом 10-12 днів. При грибкових 
ураженнях шкіри зовнішнього слухового 
ходу у 47 осіб Н.М. Бєлікова і О.Ю. Ільін 
(1994) застосували випромінювання високо-
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енергетичного вуглекислого лазера в режи-
мі поверхневої коагуляції, у відповідності з 
товщиною епідермісу. С.М. Пухлик і спів-
автори (1994), С.Н. Тафтай і співавтори 
(1995) для лікування осіб з грибковими 
ураженнями зовнішнього слухового ходу 
використовували випромінювання ультра-
фіолетового лазера. С.Н. Тафтай і О.В. Дю-
мін (1995) визначили, що випромінювання 
ультрафіолетового лазера згубно діє на гри-
бки, виділені при зовнішніх отитах. Н.Б. 
Сонник і С.Б. Безшапочний (1994) при ком-
плексному лікуванні хворих на грибковий 
зовнішній отит використали червоне коге-
рентне лазерне опромінювання. Тривалість 
сеансу складала 3 хв, курс лікування - 5-6 
днів. Автори установили, що червоне коге-
рентне лазерне опромінювання в малих до-
зах має протизапальною дією. У хворих з 
грибковим зовнішнім отитом при опромі-
ненні лазером на третю добу зникав свербіж 
у вусі, значно зменшувались виділення із 
зовнішнього слухового ходу (В.Н. Андреев 
и соавт., 2006). При грибкових і грибково-
бактеріальних зовнішніх отитах Г.Л. Баля-
сінська і А.В. Орлов (2000) проводять аеро-
газацію зовнішнього слухового ходу озоно-
повітряною сумішшю 1 раз на день протя-
гом 10-15 хв, при концентрації озону 6 мг/л 
і швидкості потоку робочого газу 0,5 л/хв, 
курс - 8-10 днів. Для лікування хворих на 
грибковий зовнішній отит В.В. Долженко і 
С.І. Гриб (2005) призначають проточну га-
зацію озонокисневої суміші в поєднанні з 
класичними антимікозними препаратами 
(спиртовий розчин саліцилової кислоти, ні-
трофунгін, флуконазол, креми на основі 
клотримазолу). Курс лікування складає 10 
днів. І.А. Яшан і Є.М. Єдинак (1983) в ком-
плексному лікуванні при грибковому зов-
нішньому отиті застосовують нормобарич-
ну оксигенацію ураженого вуха. За спосте-
реженнями авторів, оксигенація особливо 
ефективна при кандидозному грибковому 
зовнішньому отиті. Mc Laurin (1949) при-
значає малі дози рентгенівських променів 
для зменшення болю при грибковому зов-
нішньому отиті.  

Поряд з місцевим, проводиться зага-
льне лікування (И.Т. Боханов, 1958; И.М. 
Испуганов, 1966; А.Г. Лихачев, 1981, 1984; 
А.Я. Радченко, 1994; Н.Б. Сонник, С.Б. 

Безшапочный, 1994; О. Кіцера, 1996; С.Э. 
Яремчук, О.Г. Вольская, 2003; В.С. Дерга-
чев и соавт., 2005; Т.А. Кислощук і співавт., 
2005; А.И. Крюков и соавт., 2005, та ін.). За 
даними І.Т. Боханова (1958) та І.М. Іспуга-
нова (1966), при грибковому зовнішньому 
отиті добрий ефект дає півторахлористе за-
лізо (5-10%) 2-3 рази на день по 5-10 кра-
пель. 

М.О. Лев (1965) при кандидозі реко-
мендує тетрациклін з ністатином по 1 таб-
летці 4 рази на день. В.Т. Пальчун і М.О. 
Преображенський (1978), а також А.Г. Ли-
хачов (1981, 1984) при кандидозі признача-
ють внутрішньо ністатин по 3000000-
4000000 ОД на добу на протязі 2 тиж. Ана-
логічний курс вони повторюють після 10-
денної перерви (В.Т. Пальчун, Н.А. Преоб-
раженский, 1978). У випадках генералізова-
ного кандидозу призначається внутрішньо-
венне введення амфотерицину (О. Кіцера, 
1996). М.О. Лев (1967) при грибковому зов-
нішньому отиті, викликаному чорним гри-
бом (Rhizopus), застосовує прийом per os 
гризеофульвіну по 0,25 г 4 рази на добу, 2% 
йодистого калію по 1 столовій ложці 4 рази 
на день. При грибковому зовнішньому отиті 
А.Г. Лихачов (1981, 1984) пропонує гризео-
фульвін per os по 0,125 г 4 рази на добу піс-
ля їжі, а Мохаммад Шафіул Алам (1985) - 
мікостатин по 2000000 ОД на добу і гіста-
цин по 0,004 г 3 рази на день. 

А.Я. Радченко (1994) призначає per os 
препарати калію: аспаркам по 0,5 г 3 рази 
чи панангін по 1 таблетці 2-3 рази на день. 
Н.Б. Сонник і С.Б. Безшапочний (1994) хво-
рим з грибковим зовнішнім отитом призна-
чають вживати 30% настойку сирого кореня 
ехінацеї пурпурної по 5-7 крапель на 1/3 
склянки води 1 раз на день. О. Кіцера (1996) 
рекомендує приймати кетоконазол 1 раз на 
день по 0,2 г (таблетки), флуконазол (табле-
тки 50, 100, 150 та 200 мг) 400 мг на добу 
дорослому пацієнту. С.Е. Яремчук і О.Г. 
Вольська (2003) пропонують приймати пі-
мафуцин по 1 таблетці 4 рази на день, запи-
ваючи водою, на протязі 7 днів. В.С. Дерга-
чов і співавтори (2005) при грибковому зов-
нішньому отиті застосовують препарат 
„Флюмікон” per os в дозі 150 мг 1 раз на до-
бу на протязі 10 днів. Дія препарату „Флю-
мікон” заснована на наявності в його складі 
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флюконазолу – протигрибкового засобу 
широкої дії. Флюконазол пригнічує синтез 
ергостерину, діючи на 14-а – деметилазу, є 
потужним селективним інгібітором стеролів 
в клітині грибів (В.С. Дергачев и соавт., 
2005). Т.А. Кислощук і співавтори (2005) 
призначають приймати комбіновані рос-
линні імуномодулятори („Імунсил”, „Дже-
рело”). А.І. Крюков і співавтори (2005) при-
значали приймати препарат „Тербінафін” 
(ламізил) по 250 мг 1 раз на добу на протязі 
14 чи 28 днів у 27 хворих на грибковий зов-
нішній отит. Автори підкреслюють, що цей 
препарат є ефективним і безпечним засобом 
при зовнішньому отиті грибкової етіології і 
може бути використаний в якості монотера-
пії. 

Усім пацієнтам призначається неспе-
цифічна гіпосенсибілізуюча терапія (Я.С. 
Сагальчик, 1977; И.А. Яшан, Е.Н. Единак, 
1983; А.Я. Радченко, 1994; В.Д. Драгомире-
цький, 1999; Л.К. Чулаевская, 2000; В.Н. 
Андреев и соавт., 2006). З цією метою ре-
комендуються препарати кальцію та антигі-
стамінні засоби (А.Я. Радченко, 1994; В.Д. 
Драгомирецький, 1999; Л.К. Чулаевская, 
2000). А.Я. Радченко (1994) пропонує при-
ймати глюконат кальцію по 0,5 г 1-2 рази і 
діазолін по 0,1 г 1-2 рази на день. Курс лі-
кування складає 3-7 днів. Л.К. Чулаєвська 
(2000) рекомендує хлорид кальцію, супра-
стин, діазолін, тавегіл.  

В.Т. Пальчун і М.О. Преображенсь-
кий (1978) десенсибілізуюче лікування 
призначають при виражених явищах зага-
льної чи місцевої алергії. Вони застосову-
ють димедрол по 0,05 г 2 рази на день пе-
ред їжею; піпольфен по 0, 025 г 2 рази на 
день; супрастин по 0,025 г 2 рази на день; 
10% хлорид кальцію по 1 столові ложці 3 
рази на день; глюконат кальцію по 1 табле-
тці (0,5 г) 3-4 рази на день перед їжею. С.В. 
Львова (1973) проводить специфічну гіпо-
сенсибілізацію грибковими алергенами (в 
ін’єкціях). Призначаються також вітаміни. 
М.О. Лев (1967) рекомендує полівітаміни, 
Т.А. Кислощук і співавтори (2005) – ком-
плекс вітамінів групи В. Велике значення 
має правильне харчування і виключення з 
раціону продуктів, які викликають у хворо-
го алергічну реакцію (В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978). 

Про ефективність лікування хворих на 
грибковий зовнішній отит судять по їх зага-
льному стану, динаміці суб’єктивних від-
чуттів пацієнтів, клінічних проявах захво-
рювання і лабораторних даних (Г.Л. Баля-
синская, А.В. Орлов, 2000; В.С. Дергачев и 
соавт., 2005). 

Рецидиви. Для всіх грибкових захво-
рювань характерний рецидивний перебіг 
(В.Я. Кунельская, 1964). На рецидиви гриб-
кового зовнішнього отиту вказували І.М. 
Раков і співавтори (1972), О.О. Гладков 
(1973), Kley (1976), В.Т. Пальчун і М.О. 
Преображенський (1978), Lawrence і співав-
тори (1978), В.Я. Кунельська і Н.Д. Челідзе 
(1983), Мохаммад Шафіул Алам (1985), 
Н.Н. Белікова і А.Ю. Ільїн (1994). Причому 
рецидиви бувають досить часто (В.Я. Куне-
льская, 1964). В.Я. Кунельська і Н.Д. Челі-
дзе (1983) рецидиви грибкового зовнішньо-
го отиту відмітили в 10% випадків. З метою 
їх попередження В.Т. Пальчун і М.О. Пре-
ображенський (1978) пропонують після по-
вного клінічного одужання легке протиран-
ня зовнішніх слухових ходів на протязі 1 
міс 1 раз на день ватою, змоченою проти-
грибковим засобом. Для запобігання реци-
диву Мохаммад Шафіул Алам (1985) радить 
в зовнішній слуховий хід вводити крем ка-
нестен на ватці 1 раз на день ще на протязі 2 
тиж після клінічного одужання. 

Прогноз. При своєчасній діагностиці і 
проведенні раціональної терапії прогноз 
грибкового зовнішнього отиту сприятливий 
(А.А. Гладков, 1973; В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978; Н.Н. Беликова, 
А.Ю. Ильин, 1994). Проте можливі рециди-
ви даного захворювання. 

Профілактика. Профілактика гриб-
кового зовнішнього отиту повинна зводи-
тись до лікування з проводу загальних за-
хворювань, що сприяють розвитку даної 
патології та підвищення захисних сил ор-
ганізму, попередження запальних процесів 
в ділянці зовнішнього вуха (В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978). Ретельний 
туалет зовнішнього слухового ходу при 
гострому і хронічному гнійному серед-
ньому отиті (при цьому варто уникати йо-
го травматизації), раціональне проведення 
загальної і місцевої антибіотикотерапії з 
обов’язковим визначенням чутливості до 
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мікрофлори є дійовими заходами попере-
дження грибкового зовнішнього отиту 
(В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978). 

Таким чином, дані літератури свідчать 
про те, що для діагностики грибкового зов-
нішнього отиту використовується комплекс 
діагностичних засобів (вивчення анамнезу, 

отоскопія, отомікроскопія, нативна мікро-
скопія, посів виділень з вуха на поживні се-
редовища, алергологічне дослідження). Лі-
кування при грибковому зовнішньому отиті 
застосовується місцеве і загальне з викорис-
танням різних медикаментів і фізичних ме-
тодів. Прогноз, як правило, сприятливий, 
хоча бувають і рецидиви. 
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