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ДИАГНОСТИКА И СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ  
С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

 
Реабилитация больных c сенсоневральной 

тугоухостъю до настоящего времени является 
одной из актуальных медицинских, социальных 
и педагогических проблем. По данным ВОЗ, 
патологией уха страдает 7-10% населения зем-
ного шара, причем поражение звуковосприни-
мающего аппарата слухового анализатора со-
ставляет 60-70% из них. Так же прослеживается 
тенденция постоянного роста числа лиц с дан-
ной патологией.  

Самым используемым методом электро-
акустической реабилитации является слухопро-
тезирование. Эффективность электроакустиче-
ской коррекции слуха зависит как от точности 
выполнения аудиологических тестов, так и от 
адекватного выбора электроакустических пока-
зателей слуховых аппаратов, техники слухопро-
тезирования и сурдологопедической реабилита-
ции. В то же время настройка слуховых аппара-
тов особенно в педиатрической практике, требу-
ет повышенного внимания, потому что зачастую 
базируется на ограниченной аудиологической 
информации. 

Цель исследования – оптимизация эффек-
тивности методов диагностики и электро-
акустической реабилитации детей с сенсонев-
ральной тугоухостью.  

Работа основывается на комплексном 
анализе результатов аудиологического обследо-
вания и слухопротезирования 311 детей с сен-
соневральной тугоухостью (возраст 1-17 лет) и 
30 практически здоровых детей, которые соста-
вили контрольную группу.  

Для оценки диагностического значения и 
повышения эффективности электроакустиче-
ской коррекции слуха мы разработали алгоритм 
диагностики и слухопротезирования. Методы 

алгоритма разделены на два этапа. На первом 
этапе, в зависимости от возрастных групп, про-
водятся аудиометрические исследования (аку-
метрия, тональная аудиометрия, речевая аудио-
метрия, импедансометрия, регистрация отоаку-
стической эмиссии на частоте продуктов иска-
жения и КСВП), а также дополнительные меди-
цинские консультации (невролог, эндокринолог, 
окулист и др.), рентгенологические методы ле-
чение. Второй этап предусматривает подборку и 
регулирование при помощи тестирования элек-
троакустических параметров на куплере объе-
мом в 2 см3, использование формул расчета аку-
стического усиления слуховых аппаратов (NAL-
NL1, DSL I/O), контроль эффективности слухо-
протезирования (тональная и речевая аудиомет-
рия в свободном звуковом поле). Важным фак-
тором являются сурдопедагогические занятия и 
аудиологический контроль в динамике.  

В результате диагностики, в основной 
группе больных были выявлены четыре степени 
тугоухости: легкая [I ст.] – у 14%; средняя [II 
ст.] – у 43%; тяжелая [III ст.] – у 24%; глубокая 
тугоухость [IV cт.] – у 19%. 

 Больным проводилось, по показаниям, 
медикаментозное лечение с учетом нейросен-
сорного компонента по классическим схемам с 
использованием центральных вазодилататоров 
антиоксидантов, витаминов, ноотропных, анти-
холинэстеразных лекарственных средств, фи-
зиотерапевтических методов и др. 

Были использованы аналоговые, програм-
мируемые и цифровые модели слуховых аппара-
тов фирм производителей: ”Siemens”, ”Phonak”, 
”Beltone”, ”Widex”, ”GNDanavox” „Tondi 
Elektronika”. Лучше слышащее ухо (по степени 
тугоухости, определенной при тональной аудио-
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метрии) было протезировано у 61% больных, 
хуже слышащее – у 19%), у 20% – бинаурально. 

Установлено отсутствие статистически 
значимых различий между уровнем требуемого 
усиления и ответом куплера на уровне всех час-
тот спектра разговорной речи (250-4000 Hz).  

Различие между слуховым порогом, по-
лученным при тональной аудиометрии в сво-
бодном звуковом поле со слуховым аппаратом и 
без него, должно было соответствовать в мак-
симальной степени с требуемым усилением. 
Результаты выявляют разное функциональное 
усиление в зависимости от степени тугоухости 
(статистически значимую достоверность, 
P<0,01). Этот факт указывает на удовлетвори-
тельное регулирование слуховых аппаратов.  

Для эффективного использования слухо-
вых аппаратов мы разработали формуляр их 
проверки, который дает возможность провести 
легкую и быструю мониторизацию их технико-
акустического состояния. Данный формуляр 
содержит 20 пунктов и может быть легко ис-
пользован аудиологами, сурдопедагогами или 
обслуживающим персоналом, вовлеченным в 
работу с детьми, страдающими тугоухостью. 

Предложенный алгоритм диагностики 
больных с сенсоневральной тугоухостью с ис-
пользованием аудиометрических субъективных 
и объективных методов исследования, а также 
подбора слуховых аппаратов позволяет обеспе-
чить необходимую эффективность слухопроте-
зирования. 

 
 © И.И. Абабий, С.Б. Парий, А.И. Кябуру, С.А. Дьякова, 2007  
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ИЗОЛИРОВАННОЕ РЕВМАТОИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ НАРУЖНОГО,  
СРЕДНЕГО УХА И РОТОВОГО ОТВЕРСТИЯ У 2-МЕСЯЧНОГО РЕБЕНКА 

 
В доступных нам литературных источни-

ках не встречалось локальное поражение на-
ружного и среднего уха ревматоидного генеза. 

В сентябре 2004 г. в ЛОР-клинику Таш-
кентского педиатрического медицинского ин-
ститута была госпитализирована 2-месячная 
девочка из Каракалкапии (регион Приаралья) с 
жалобами на гноетечение из обоих ушей, изме-
нение формы ушных раковин и затруднение 
кормления ребенка из-за сужения ротового от-
верстия. 

По счету это 4-й ребенок в семье, бере-
менность и роды у матери протекали без ослож-
нений. На 7-е сутки после рождения ребенка 
мать обратила внимание на гнойно-сукровочное 
отделяемое из обоих ушей, которое не сопрово-
ждалось болями и повышением температуры 
тела. Неонатологами были назначены антибак-
териальные и противовоспалительные препара-
ты общего и местного действия, которые девоч-
ка получала в домашних условиях. На 5-й день 
заболевания мать заметила покраснение ушных 
раковин с двух сторон, что на 13-15-е сутки за-
болевания привело к деформации их и стенозу 
слуховых проходов. 

При осмотре рост и развитие ребенка со-
ответствуют нормальным физиологическим по-

казателям, внутренние органы и нос без патоло-
гии. Ротовое отверстие концентрически сужено, 
верхняя и нижняя губа слева сращена до сред-
ней линии, что препятствовало мезофаринго-
скопии. Пальпаторно лимфатические узлы шеи 
и гортань без изменений. Правая ушная ракови-
на пальпаторно безболезненна, кожа слегка ги-
перемирована, деформирована, а средняя часть 
разделена на верхний и нижний фрагменты. 
Вход в наружный слуховой проход резко сужен, 
имеется точечное отверстие, откуда выделяется 
гнойно-сукровичное отделяемое без запаха. Ле-
вая ушная раковина пальпаторно безболезненна, 
кожа гиперемирована, нижний край в области 
мочки висел на тонкой кожной ножкен, отдель-
но от остальной части ушной раковины, наруж-
ный слуховой проход закрыт нежным рубцом. 

Больная и ее родители проходили комплен-
ксное клинико-лабораторное и функциональное 
обследование. Были взяты пробы RV, СПИД, бру-
целлез и на другие инфекции. Учитывая регион 
Приаралья, где имеется лепрозорий, они консуль-
тированы дерматологом и инфекционистом. 

Результаты общего анализа крови и пока-
затели биохимических тество были удовлетвори-
тельными. Ребенок был осмотрен кардиоревма-
тологом, который рекомендовал взять пробы на 
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ревмофакторы (С-реактивный белок, АСЛ, серо-
мукоид) оказавшиеся резко положительными. На 
основании этого были назначены кортикостерои-
ды (преднизолон по схеме) пенициллинотерапия, 
общеукрепляющая и витаминотерапия. Спустя 
10 дней гиперемия ушных раковин исчезла и вы-
деления из правого уха прекратилось. 

При катамнестическом наблюдении в те-
чение 3-х лет физическое развитие ребенка со-
ответствует возрастным нормам. Повторных 
гноетечений не было, ушные раковины, слухо-

вые проходы и ротовое отверстие имеют преж-
ний патологически деформированный вид. 

Интерес данного наблюдения заключает-
ся в том, что одновременно локальному ревма-
тическому поражению подверглось наружное и 
среднее ухо, а также ротовое отверстие. Ком-
плексное всестороннее обследование больного 
привело к правильной диагностике. Своевре-
менно проведенная антиревматическая терапия 
привела к положительному исходу заболева-
ния. 

 
© А.Ш. Амонов, В.В. Маркизян, Ш.С. Пирнафасов, А.Х. Ражабов, 2007 
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ТРАНСМАСТОИДАЛЬНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

 
Экссудативный средний отит – полиэтио-

логическое заболевание, характеризующееся 
скоплением жидкости в полостях среднего уха. 
Основной механизм развития данного заболева-
ния – тубарная дисфункция. Наиболее распро-
страненным методом лечения является тимпа-
ношунтирование. Однако, на наш взгляд, этот 
метод не лишен серьезных недостатков. Основ-
ной из них – это невозможность адекватной са-
нации эпитимпанальных и ретротимпанальных 
пространств при наличии густого экссудата. 
Помимо этого, тимпаношунтирование сопряже-
но с развитием тех или иных осложнений. По 
мнению ряда авторов, они могут достигать 30% 
(И.В. Кузик, 2003). 

Этих недостатков лишен используемый 
нами метод трансмастоидального шунтирования, 
который позволяет контролировать ретротимпа-
нальные и эпитимпанальные пространства.  

С 2001 г. нами пролечено 74 человека с 
экссудативным средним отитом с использова-
нием трансмастоидального шунтирования, из 
них 17 детей. При аудиологическом обследова-
нии у всех пациентов при импедансометрии ре-
гистрировалась тимпанограмма типа «В», при 
тональной пороговой аудиометрии у всех имел-
ся костно-воздушный разрыв в 10-25 дБ, у 10 
отмечено регистрировали снижение порогов 
восприятия костнопроведенных звуков. Всем 
предварительно была произведена тимпано-
пункция с аспирацией содержимого, после ко-
торой у 25 регистрировалась тимпанограмма 
типа «С», у 31 – типа «В», а у 18 – типа «Ас». 

Трансмастоидальное шунтирование про-
водилось по стандартной методике (К.Г. Селез-
нев, С.Н. Сердюк, 2001). Сроки нахождения ка-
нюли в сосцевидном отростке составляли от 8 
до 14 дней. Ежедневно вводились муколитики, 
ферменты (1-2 мл р-ра флуимуцила, лидаза, хе-
мотрипсин) и антисептики (1-2 мл 1% р-ра ди-
оксидина).  

Нормализация отоскопической картины 
наблюдалось к 4-5-му дню лечения. При импе-
дансометрии через 1 месяц после удаления ка-
нюли из сосцевидного отростка у всех пациен-
тов регистрировалась тимпанограмма типа «А». 
Нормализация данных аудиометрии выявлена у 
86,5% больных на момент удаления шунта и у 
всех пациентов – через 1 месяц. После прове-
денного лечения больные наблюдались в тече-
ние года, рецидивов заболевания не было. 

Таким образом, данная методика показала 
себя эффективной при лечении пациентов с экс-
судативными средними отитами. Наибольшая 
эффективность и клиническая оправданность 
этого метода наблюдается у лиц с упорными ре-
цидивами экссудативного процесса в среднем 
ухе, с длительностью заболевания более 4-5 ме-
сяцев, при наличии очень густого, вязкого экссу-
дата. Четкими клиническими критериями для 
выполнения трансмастоидального шунтирования 
являются: повторное появление жалоб на сниже-
ние слуха после проведенного лечения в сочета-
нии с костно-воздушным разрывом в 10-20 дБ и 
регистрация при акустической импедансометрии 
тимпанометрической кривой типа «Ас». 

 

© П.В. Андреев, С.Н. Сердюк, 2007 
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МОФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В НАПРЯМКУ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ІМПЛАНТІВ 
 

На сьогодні пацієнти з тяжкими розлада-
ми системи рівноваги залишаються без ефекти-
вної лікарської допомоги. Травми основи чере-
па, вірусна інфекція, тяжкі форми хвороби Ме-
ньєра є найбільш частими причинами глибоких 
двобічних розладів периферичного вестибуляр-
ного органа. Такі стани ведуть до інвалідності, 
часто у людей працездатного молодого віку. 
Фізіотерапія, яка звичайно проводиться, не дає 
можливості повернення до повноцінного життя.  

З розвитком електроніки і біомеханіки 
виникли ідеї створення прототипу пристрою, що 
може реагувати на рух у просторі в трьох пло-
щинах, на прискорення і земне тяжіння, а у від-
повідь виробляти електричний потенціал. За-
вдяки малим розмірам можливим є вживлення і 
прикріплення цього приладу до кісток черепа 
подібно до систем слухових імплантів. Залиша-
ється невирішеною проблема диференційованої 
стимуляції різних частин периферичного органа 

рівноваги. Не існує хірургічна техніка, котра дає 
можливість безпечної прицільної стимуляції 
півколових каналів, мішечка і маточки. 

На основі свого багатолітнього досвіду 
хірургії вискової кістки і наукових досягнень в 
галузі анатомії і фізіології органа слуху та рів-
новаги ми запропонували власний погляд на 
можливість електричної стимуляції органа рів-
новаги. Нашим завданням була підготовка до 
якнайбільш прицільного доступу до елементів 
органа рівноваги. Основною умовою цього ме-
тоду повинна бути можливість збереження зави-
тки і органа слуху. Так як у багатьох випадках 
ризик втрати слуху є необґрунтованим, ми роз-
глядали метод без безпосереднього проникнен-
ня в лабіринт. Пілотні дослідження, виконані на 
10 препаратах вискових кісток, дозволили нам 
розробити певну хірургічну ідею в напрямку 
створення вестибулярного імпланту і реабіліта-
ції пацієнтів. 

 
© Роман Бариляк, Генрик Скаржинські, 2007 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОТОГЕННЫМИ 
ГНОЙНЫМИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 

 

Острые воспаления среднего уха, возни-
кающие на фоне или после перенесенных вирус-
ных инфекций, в последние годы становятся 
причиной отогенных гнойных внутричерепных 
осложнений (ГВО), составляя приблизительно 
65% (Ю.В. Мітін та співавт., 1999, 2006; А.В. 
Зайцев, В.В. Березнюк, 2005). Чаще всего речь 
идет о менингитах, но энцефалиты и абсцессы го-
ловного мозга также констатируются в таких си-
туациях (А.О. Гюсан, 2001). Особое внимание 
обращают на учащение «молниеносных» форм 
ГВО, развившихся в первые 2-5 суток заболева-
ния (А.В. Зайцев, В.В. Березнюк, 2005). Появ-
ление томографических методов исследования, с 
одной стороны, облегчает постановку топогра-
фически точного диагноза в отношении структур 

головного мозга, но, с другой стороны, иногда 
имеют место варианты гипердиагностики гной-
ного воспаления в отношении полостей среднего 
уха. Это, естественно, влияет на тактику ведения 
больных, изменяя прежние установки.  

 Цель исследования – обоснование изме-
нения подходов к тактике хирургического лече-
ния больных с острым средним отитом и гной-
ными внутричерепными осложнениями .  

Проведено лечение и проанализированы 
его результаты у 77 пациентов с острым сред-
ним гнойным (36 чел. – 1-я группа) и острым 
средним негнойным (41 чел. – 2-я группа) оти-
том, поступивших в стационар с признаками 
гнойных внутричерепных осложнений без зна-
чимой разницы по полу и возрасту.  
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Постановка диагноза, выбор тактики ве-
дения больного основывался на результатах 
клинического и лабораторно-инструменталь-
ного исследований. Подвергались анализу необ-
ходимый метод томографического обследова-
ния, методика и сроки проведения хирургиче-
ского вмешательства на ухе.  

Было установлено, что ГВО возникают на 
фоне острого гнойного среднего перфоративно-
го (в 77,8%) одностороннего отита и острого не-
гнойного среднего неперфоративного (в 78,1%), 
чаще двустороннего отита. Тимпанопункция и 
наложение парацентеза в последних случаях 
подтверждали отсутствие отореи, но не помога-
ли в исключении возможной блокады адитуса со 
стороны заинтересованного уха. Рентгеногра-
фия сосцевидных отростков в сомнительных 
случаях не давала однозначного ответа на во-
прос о вовлечении сосцевидного отростка в па-
тологический процесс: у половины пациентов 
обеих групп имела место незначительная асим-
метрия воздухоносной системы, а деструкция 
костных структур определялась только у каждо-
го четвертого при гнойном и у каждого восьмо-
го – при негнойном отите.  

Доминирующим ГВО был менингит или 
менингоэнцефалит (83-87%), но в обоих груп-
пах встречались пациенты, у которых на пер-
вый план выступала общемозговая и очаговая 
симптоматика без сопутствующего менинге-
ального симптомокомплекса, что заставляло 
подозревать энцефалитическое поражение 
мозга в стадии инфильтрации и даже нагное-
ния. Эта ситуация требовала безотлагательно-
го томографического исследования (МРТ или 
СКТ в мягкотканном режиме). При двусто-
роннем среднем отите СКТ была предпочти-
тельнее, так как параллельное проведение ко-
стного режима позволяло выявить более заин-
тересованное ухо или отсутствие деструктив-
них изменений с обеих сторон, исключить 
блокаду адитуса. МРТ-графия, точно локали-
зуя и идентифицируя наличие патологий го-
ловного мозга, во всех случаях констатирова-
ла повышение МР-сигнала с пирамидки ви-
сочной кости (даже если клинически и затем 
интраоперационно выявлялся только незначи-
тельный отек слизистой оболочки). Абсцесс 
височной или теменной доли, экстраду-
ральный абсцесс констатирован приблизи-
тельно у каждого десятого пациента обеих 
групп. Причем опорожнение абсцессов в тре-
панационную полость уха во время хирурги-

ческого вмешательства ни разу не сопровож-
далось ликвореей.  

В дальнейшем были сделаны такие такти-
ческие выводы. 

При остром гнойном среднем отите и 
ГВО в типичных ситуациях (с выраженной ото-
реей, рентгенологическими признаками дест-
рукции) показано проведение безотлагательной 
расширенной антромастоидотомии. При сохран-
ности твердой мозговой оболочки пункцию моз-
гового вещества мы не производили ни разу. 
Если состояние больного в ближайшем после-
операционном периоде не улучшалось, то вы-
полняли томографию головного мезга, что оп-
ределяло дальнейшую тактику ведения.  

Если гноетечение не было выраженным 
(только при тимпанопункции, после парацентеза 
не продолжалось), сосцевидный отросток рент-
генологически интактный, а на фоне интенсив-
ной консервативной терапии состояние пациен-
та улучшалось, то ограничивались активной так-
тикой местного дренирования: таких больных 
было 44,4%.  

При остром негнойном среднем отите с 
ГВО в типичных случаях проводили интен-
сивную консервативную терапию, наложение 
парацентеза барабанной перепонки и люм-
бальные пункции (при менингите), что приве-
ло к выздоровлению у 63,4% больных. В тех 
случаях, когда состояние пациента было тяже-
лым, консервативная терапия не приносила 
видимых результатов, а рентгенологически не 
было признаков деструкции, проводили СКТ в 
мягкотканном режиме или МРТ-графию. Если 
томографически не выявляли эпидурального, 
перисинуозного абсцесса или очаг энцефали-
та/абсцесса головного мозга не был располо-
жен рядом с пирамидкой височной кости, но 
при этом констатировали гипопневматоз или 
повышение МР-сигнала в области среднего 
уха, проводили диагностическую антро-
(мастоидо)томию. При отсутствии гноя и ка-
риозных изменений пограничные с полостью 
черепа костные структуры не разрушали. 
Дальнейшая тактика ведения больных согла-
совывалась с нейрохирургами. 

На наш взгляд, такой подход к тактике 
ведения указанной категории пациентов учиты-
вает новые возможности диагностики и предпо-
лагает более щадящие методики хирургических 
вмешательств, что позволяет ускорить и облег-
чить в дальнейшем реабилитацию больных.  

 
© Г.И. Гарюк, Т.В. Почуева, В.Т. Лисовец, Т.И. Шевченко, Е.И. Гетьманцева, 2007 
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ В СРЕДНЕМ УХЕ НА 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ НЕГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

Возникновение негнойных осложнений со 
стороны центральной нервной системы все чаще 
констатируется не только после перенесенной 
расширенной антромастоидотомии по поводу 
отогенного менингита, но и во время или вслед-
ствие перенесенного острого воспаления в сред-
нем ухе как гнойного, так и негнойного характе-
ра (У.А. Бахадыров, 1998; О.Б. Бродовская, 1998; 
Т.В. Почуева, 2003, 2007). Причем в острых слу-
чаях сначала возникает так называемая отогенная 
инфекционно-токсическая энцефалопатия, кото-
рая может быть ликвидирована при адекватном 
лечении и благоприятных условиях со стороны 
организма человека. В противном случае начина-
ет формироваться отогенный арахноидит, без 
тенденции к регрессу симптомов.  

Цель исследования – определение основ-
ных отоневрологических синдромов и методов 
информативной диагностики формирования 
отогенного арахноидита при остром воспалении 
среднего уха.  

Материалы и методы.  В ЛОР-клинике 
ХМАПО на базе ГКБ № 30 и в ЦКБ 
«Укрзалізниці» было обследовано 67 пациентов 
(35 женщин и 32 мужчины) работоспособного 
возраста (16-65 лет), которые до заболевания не 
были на диспансерном учете у отоларинголога и 
невропатолога. Все они имели отоскопические 
признаки острого среднего отита (гнойного – у 
31 чел., негнойного – 36), который возник на 
фоне или после перенесенной вирусной инфек-
ции. Кроме общеклинического обследования, 
пациентам проведено: 

- отоневрологическое исследование с уг-
лубленным аудиологическим и вестибуломет-
рическим анализом, осмотр офтальмологом; 

- нейровизуализационные методы иссле-
дования (СКТ- и МРТ-графия); 

- тесты на повышение уровня противови-
русных антител в крови методом ИФА и опре-
деление типа ДНК инфекционного агента (носи-
тельство вируса герпеса различных типов, Эп-
стайна-Барра, цитомегаловируса и др.). 

Результаты исследований. Возникнове-
ние отогенной энцефалопатии и начало форми-
рования церебрального арахноидита при остром 
среднем отите характеризуется такими проявле-
ниями со стороны ЦНС: 

- преимущественно базальная локализа-
ция процесса, чаще всего в области задней че-

репной ямки; 
- быстрое появление и нарастание лик-

ворно-гипертензионной симптоматики, 
- обязательное вовлечение в патологиче-

ский процесс всех ветвей VIII пары черепных 
нервов, особенно проводящих путей ретрола-
биринтной зоны (явное или скрытое раздра-
жение, а потом угнетение функции вестибуляр-
ного нерва; более-менее выраженное угнетение 
функции слухового);  

- вовлечение структур мосто-
мозжечковой зоны (V, VII пары черепных нер-
вов, мозжечка), а при значительном распростра-
нении процесса по основанию головного мозга – 
и других (в первую очередь, VI пары черепных 
нервов). 

Но в зависимости от характера воспали-
тельного процесса в среднем ухе, по нашим 
данным, выявлены некоторые особенности те-
чения.  

При остром гнойном среднем отите пре-
обладающими оказались: 

- мосто-мозжечковый (56,7%) и ликворно-
гипертензионный (73,3%) синдром, - длительная 
асимметрия возбудимости лабиринтов как при 
исследовании спонтанных вестибулярных реак-
ций, проведении вращательной пробы, так и при 
компьютерной стабилографии в динамике на-
блюдения, что свидетельствовало о преимущест-
венном периферическом характере поражения; 

- поражение слухового нерва касалось в 
большей степени улитки, но в 48,9% наблюдений 
распространялось и на проводящие отделы ММУ; 

- проведение МРТ-графии головного моз-
га констатировало повышение МР-сигнала с 
базальных отделов мозговых оболочек у 51,1% 
обследованных, расширение субарахноидально-
го пространства – у 43,7%, асимметрию желу-
дочковой системы – у 18,6%, что коррелировало 
с выявленными синдромами;  

- у 11% обследованных при иммунологи-
ческом исследовании крови выявлен вирус гер-
песа, в большинстве случаев тип 1.  

При остром негнойном среднем отите ос-
новными синдромами были:  

- ангиодистонический (54,3%) и ликвор-
но-гипертензионный (60,8%); 

- асимметрия возбудимости лабиринтов 
была быстро проходящей, хотя поражение вес-
тибулярного анализатора по центральному типу 
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сохранялось достаточно долго как по данным 
отоневрологического исследования, так и ком-
пьютерной стабилографии; 

- поражение слухового нерва, иногда с 
двух сторон, затрагивало у 68% пациентов про-
водящие пути и центральный отдел;  

- проведение МРТ-графии головного мозга 
констатировало повышение МР-сигнала с базаль-
ных отделов мозговых оболочек у 39,9% и конвек-
ситально – у 15,4% обследованных, расширение 
субарахноидального пространства – у 55,2%, аси-
мметрию желудочковой системы – у 27,5%;  

- выявлено повышение титра противови-

русных антител в 42% наблюдений (в 4 раза ча-
ще, чем при гнойном воспалении), в большинст-
ве случав тип 1, но встречался и тип 2. 

Таким образом, выявленные некоторые 
различия в клинических проявлениях цереб-
ральных негнойных осложнений при остром 
гнойном и негнойном среднем отите, подтвер-
ждаемые лабораторно-инструментальными ме-
тодами диагностики, позволят проводить обос-
нованное дифференцированное консервативное 
лечение в острый период и профилактические 
курсы медикаментозной и немедикаментозной 
терапии в период реконвалесценции.  

 
© Г.И. Гарюк, Т.В. Почуева, И.В. Мороз, Е.И. Гетьманцева, 2007 
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ХІРУРГІЯ ВІКНА ЗАВИТКИ І СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ СЛУХОВИХ ІМПЛАНТІВ 
 

Сучасна отохірургічна техніка протягом 
багатьох років підтримує ефективний розвиток 
аудіології. В першу чергу, це стосується опера-
цій, які відновлюють фізіологічну функцію се-
реднього вуха і впровадження в клінічну прак-
тику сучасних слухових імплантів. Функція вік-
на завитки і вестибулярного вікна в механізмі 
фізіологічного слуху добре відома. Від недав-
нього часу при певних патологічних станах ор-

гана слуху вікно завитки може відігравати фун-
кцію воріт до системи слуху. Отохірурги вико-
ристовують вікно завитки для введення елект-
роду в її середину, а також для збудження зави-
тки за допомогою імпланта середнього вуха. 

В доповіді представлені анатомічні і хіру-
ргічні аспекти кохлеарної імплантації при част-
ковій глухоті, а також фіксації діючої частини 
імпланта середнього вуха в ніші вікна завитки. 

 
© Генрик Скаржинські, Роман Бариляк, 2007 
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НОРМОБАРИЧЕСКАЯ ОТООКСИГЕНОАЭРАЦИЯ В ОТИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Репаративные и обменные тканевые про-
цессы немыслимы без оптимального содержа-
ния кислорода, доставляемого органами дыха-
ния и кровообращения. Насыщение кислородом 
тканей и его содержание в окружающей среде 
тесно взаимосвязано и неадекватная его достав-
ка с воздухом приводит к снижению парциаль-
ного давления в тканях, к кислородному голо-
данию с вытекающими отсюда последствиями. 
Особенно чувствительны к недостатку кислоро-
да ткани, участвующие в реконструкции органа: 
лоскуты, трансплантаты, слизистый покров вос-
становленных полостей, мукоцилиарный аппа-

рат и т.д. Даже неповрежденный слизистый по-
кров претерпевает заметные изменения, приво-
дящие к клиническим проявлениям болезни: 
снижение объемной части кислорода и увеличе-
ние содержания углекислоты приводит к гипер-
секреции и пролиферации бокаловидных желез 
барабанной полости, что лежит в основе патоге-
неза экссудативного отита. 

Мукоцилиарный транспорт слуховой тру-
бы в состоянии гипоксии резко угнетен, в то 
время как после функционально-реконструк-
тивных операций на ухе при хронических и ад-
гезивных отитах он испытывает предельные 
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нагрузки, лишая среднее ухо одного из главных 
составляющих местной сопротивляемости. 
Кроме того, воздух, обогащенный кислородом, 
или чистый кислород являются прекрасной аль-
тернативой в раннем послеоперационном пе-
риоде всевозможным протекторам, применяю-
щимся для предотвращения спаечного процесса 
в барабанной полости.  

За 30-летний период отохирургической 
деятельности в ЛОР-клинике ЗМАПО нормоба-
рическая отооксигеноаэрация использована в 
комплексе лечебных мероприятий более чем у 
2000 больных хроническим гнойным и адгезив-
ным отитом, сальпингоотитом, экссудативным 
отитом и с острыми нарушениями лабиринтной 
и кохлеарной функции.  

Для проведения отмеченной процедуры 
необходим централизованный источник кисло-
рода (в крайних случаях можно использовать 
кислородную подушку), закрытая банка с анти-
септическим раствором типа аппарата Боброва, 
резиновая трубка с оливой и стакан с питьевой 
жидкостью. Регулируется поток кислорода око-
ло 200 мм водного столба (крупные пузыри в 
жидкости), олива вставляется в одну из половин 

полости носа, и обе ноздри зажимаются на 10 
минут. За это время через трубочку из стакана 
мелкими и частыми глотками выпивается жид-
кость. Во время глотка разобщается Носовая 
часть глотки, и на некоторое мгновение откры-
вается слуховая труба, пропуская порцию ки-
слорода в полости среднего уха. Заполнение 
кислородом барабанной полости и других про-
странств среднего уха приводит к повышению 
парциального давления кислорода в окружаю-
щих тканях, улучшая тем самым репаративные 
процессы, стимулируя деятельность мерцатель-
ного эпителия. Кроме того, в мезотимпануме 
создается воздушная подушка, предотвращаю-
щая развитие спаек. Данная процедура, отоокси-
геноаэрация, проводится в течение всего перио-
да нахождения больного в клинике. Учитывая 
быструю резорбцию кислорода, желательно 
проводить ее 2 раза в день.  

Мы ни разу не отметили каких бы то ни 
было осложнений, и считаем, что достаточно вы-
сокие клинические результаты лечения больных с 
перечисленной выше патологией уха наряду с хи-
рургическими приемами, в достаточной степени 
обязаны и нормобарической отооксигеноаэрации.  

  
© А.Д. Гусаков, 2007 
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АУТОТРАНСПЛАНТАЦИЯ ГУБЧАТОЙ АУТОКОСТИ С КОСТНЫМ МОЗГОМ ПРИ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ПОЛОСТЕЙ В ВИСОЧНОЙ КОСТИ. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА ЗАБОРА 
АУТОТРАНСПЛАНТАТА И ЕГО ПОДГОТОВКА К АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ 

 

Проблема пластических материалов, ис-
пользуемых при пластике послеоперационных 
полостей в височной кости у больных хрониче-
ским гнойным средним отитом, не решена до 
настоящего времени. 

Нашими экспериментальными и много-
летними клиническими исследованиями уста-
новлено, что губчатая аутокость с костным моз-
гом, обладая высокой остеогенетичностью, бы-
строй приживляемостью, пластичностью и 
стойкостью к инфекции, является совершенным 
пластическим материалом и наиболее полно 
отвечает задачам и условиям реконструктивно-
пластической хирургии послеоперационных 
полостей в височной кости, а остеогенез, ско-
рость перестройки и приживления губчатого 

аутотрансплантата зависят от содержания в по-
следнем костного мозга. Наиболее активно эти 
процессы протекают в аутотрансплантате при 
50% содержании костного мозга по сравнению с 
тем, что содержится в целостном костномозго-
вом аутотрансплантате. 

Взятие аутотрансплантата и его подготов-
ка к аутотрансплантации требует четкой хирур-
гической техники исполнения, которая состоит 
в следующем: 

- всегда должен накрываться отдельный 
хирургический инструментальный столик; 

- послойным разрезом мягких тканей в 
области крыла подвздошной кости обнажается 
ее гребень. Разрез тканей начинается примерно 
на расстоянии 1 см от передне-верхней ости 
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крыла подвздошной кости для того, чтобы не 
отсечь или ослабить прикрепление четырехгла-
вой мышцы бедра. Длина разреза в среднем со-
ставляет 5-6 см и зависит от забора необходимо-
го объема аутотрансплантата. Необходимый 
объем аутотрансплантата легко определить по 
величине образовавшейся после санации сред-
него уха полости в височной кости, наполнив 
последнюю физиологическим раствором. Рассе-
ченная по гребню крыла подвздошной кости 
надкостница отсепаровывается в обе стороны, 
снимается компактная пластинка кости и удаля-
ется. С помощью желобоватых стамесок по-
слойно берется губчатая аутокость с костным 
мозгом. При этом нужно остерегаться вскрытия 
периоста как со стороны полости таза, так и со 
стороны ягодичной области во избежание воз-
можных расслаивающих гематом. Окончание 
взятия аутотрансплантата определяется путем 
наполнения образовавшегося дефекта таким же 
объемом физиологического раствора, как и при 
измерении послеоперационной полости в ви-
сочной кости. 

Рана послойно ушивается многоэтажными 
узловатыми швами: первый этаж – кетгутовые 
швы на периост, второй погружной шов – на соб-
ственную фасцию, третий – на подкожную клет-
чатку, четвертый – на кожу. В нижний угол раны 
на 2 дня ставится резиновый выпускник. 

При необходимости взятия фасциального 
пластического лоскута для выполнения тимпано-
пластики последний берется из сапоневроза на-
ружной косой мышцы живота с обязательным 
наложением кетгутовых узловатых швов на обра-
зовавшийся дефект. У таких больных в послеопе-
рационном периоде в течение 4-5 дней наблюда-
ются боли от напряжения брюшного пресса. 

Необходимо помнить, что у женщин гре-
бень крыла подвздошной кости всегда шире, а 
количество костного мозга больше, чем у муж-
чин, при этом кровоточивость из места взятия 
аутотрансплантата более интенсивная, что тре-
бует всегда дренирования полости резиновым 
выпускником. 

Взятый аутотрансплантат измельчается 
примерно до 0,2х0,2 см, погружается в 5-6 мл 
физиологического раствора или раствора Рин-
гер-Локка с добавлением в него 5000 ед. гепа-
рина для удаления крови и частично костного 
мозга, а также обеспечения адекватной перфу-
зии аутотрансплантата на всю его глубину 
плазмой и кровью из материнского костного 
ложа. Для формирования задней стенки слу-
хового прохода, перекрытия дефектов твердой 
мозговой оболочки и сигмовидного синуса, 
ликворного свища или фистулы лабиринта 
оставляется необходимых размеров пластинка 
губчатой кости. Измельченная губчатая ауто-
кость, частично лишенная костного мозга, 
плотно укладывается в послеоперационную 
полость до уровня наружной стенки сосце-
видного отростка. Накладываются послойные 
узловатые швы на рану. Швы снимаются на 7-
е сутки после операции. Всем больным в по-
слеоперационном периоде в течение недели 
назначаются антибиотики широкого спектра 
действия. 

По данному способу реконструкции и 
пластики послеоперационных полостей в ви-
сочной кости губчатой аутокостью с костным 
мозгом произведено 468 операций. Каких-либо 
осложнений в ближайшем и отдаленном после-
операционном периоде на месте взятия ауто-
трансплантата не наблюдалось. 

 
© В.И. Диденко, Д.Н. Кокоркин, А.А. Гусакова, А.Д. Гусаков, В.В. Диденко, 2007 
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СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ СКАРГАМИ ХВОРИХ З ПОЧАТКОВОЮ 
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ ТА ДАНИМИ 

ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ 
 

Рядом дослідників описана сенсоневраль-
на приглухуватість (СНП) у пацієнтів з судин-
ними захворюваннями. Однак нами не було 
знайдено робіт стосовно співвідношення між 
скаргами хворих з СНП судинного ґенезу та да-

ними електроенцефалографії (ЕЕГ), що і стало 
метою даної роботи. 

Обстежено 30 осіб з СНП на фоні судинних 
захворювань (гіпертонічно та гіпотонічна хворо-
би, вертебрально-базилярна недостатність, остео-
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хондроз шийного відділу хребта та ін.). Вік обсте-
жуваних склав 37,6±3,0 років. Контролем служили 
15 осіб того ж віку з нормальним слухом, які не 
мали контакту з шумом і радіацією та судинних 
захворювань. Слух на тони у хворих з СНП в об-
ласті 0,125; 0,250; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 6,0 і 8,0 
кГц, відповідно, становив: 6,75±1,76; 7,87±2,12; 
9,95±2,59; 12,78±1,37; 17,81±2,74; 26,79±3,16; 
32,17±2,74; 36,43±8,79 дБ. При цьому в області 
2,0; 4,0; 6,0 і 8,0 кГц середньостатистичні показ-
ники слуху на тони були достовірно (p<0,05) бі-
льшими порівняно з такими в контрольній групі. 

Ще більша різниця виявлена в області 
розширеного діапазону частот – 10; 12; 14 та 16 
кГц, де слух на тони становив, відповідно, у 
хворих з початковою СНП та осіб контрольної 
групи: 32,5±3,5 та 6,3±1,2; 53,3±6,2 та 5,3±1,3; 
67,8±7,0 та 13,3±2,6 і 71,4±6,3 та 15,6±2,8 дБ. 

За даними ЕЕГ, у осіб контрольної групи 
виявлено, що на фоновому записі та з викорис-

танням функціональних навантажень реєструва-
вся добре модульований альфа-ритм, найбільше 
виражений в потиличних та вискових відведен-
нях, який в передніх проекціях перемішувався з 
бета-ритмом. При проведенні функціональних 
навантажень також відмічалось добре засвоєння 
нав’язаних ритмів. 

У всіх хворих з початковою СНП на ЕЕГ 
мало місце подразнення коркових структур го-
ловного мозку, а у частини з них спостерігалися 
ознаки дисфункції діенцефальних його відділів. 
Переважна більшість таких хворих скаржилася 
на підвищену дратівливість, поверхневий сон та 
порушення пам'яті. Отже, у осіб з початковою 
СНП слід звертати увагу не тільки на ауральні, 
але і на екстраауральні скарги. Пацієнтам з по-
чатковою СНП та підвищеною дратівливістю, 
порушеннями сну і пам'яті доцільно проводити 
ЕЕГ-дослідження та враховувати виявлені зміни 
при лікуванні.  

 
© Ю.М. Козак, 2007 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАСТОИДОПЛАСТИКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
С ЭПИТИМПАНИТАМИ 

 

Оперировали и наблюдали 128 детей и 
155 подростков. Форма заболевания - преиму-
щественно холестеатомная (86,8±3,2%). Перед 
операцией учитывали показатели отомикроско-
пии и рентгенографии. По результатам рентге-
нографии у подростков преобладал склеротиче-
ский сосцевидный отросток (62,5%). В группе 
детей ячеистый сосцевидный отросток обнару-
жили в половине случаев. По данным КТ прово-
дилась денситометрия содержимого полостей 
среднего уха. Предварительно полученные дан-
ные сопоставлялись с истинным состоянием 
трепанационной полости (ТП), сформированной 
в ходе санирующего этапа операции.  

«Закрытый» вариант операции выполнен 
у 9,3% детей и 15,5% подростков. Показание – 
ограниченная холестеатома с интактным сосце-
видным отростком. «Открытый» вариант опера-
ции использован у 116 детей и 130 подростков. 
В ходе выполнения санирующего этапа опера-
ции были сформированы три варианта ТП. Сре-
ди пациентов с компактным сосцевидным отро-
стком объем ТП находился в пределах 1,2-1,5 
мл. При этом соотношение объемов слухового 

прохода и ТП находилось в пределах 1/1-1/1,5. 
Подобное состояние названо нами «малой поло-
стью», которая была обнаружена у 46% детей и 
59,6% подростков.  

Для пациентов с ячеистой структурой от-
ростка была характерной полость «среднего» 
объема (2,5-3,2 мл), при этом соотношение объ-
емов слухового прохода и самой полости нахо-
дилось в пределах 1/2,5-1/3. Соответственно 
группам – 34% и 21% случаев.  

Наиболее объемной оказалась «большая» 
ТП (4,5-7,0 мл), при этом соотношение объемов 
находилось в пределах 1/5-1/9, соответственно у 
19% больных. Санация полости такого объема 
была затруднительной. 

Состояние выхода холестеатомного или 
деструктивного процесса за пределы сосцевид-
ного отростка с обнажением средней черепной 
ямки, сигмовидного синуса, формирование фис-
тулы лабиринта получило название «осложнен-
ная трепанационная полость». Подобная ситуа-
ция присутствовала при всех типах сосцевидно-
го отростка и при различных объемах ТП. Раз-
рушение стенок трепанационной полости с вы-
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ходом воспалительного процесса за пределы 
сосцевидного отростка отмечено у 30% детей и 
15,8% оперированных подростков.  

Мастоидопластику выполнили у 48 детей 
и 46 подростков. Использованы 3 варианта опе-
рации: 1) облитерация ТП перемещенным мы-
шечно-надкостничным лоскутом на верхней 
питающей ножке (Т. Раlva); 2) облитерация по-
лости за счет одномоментного перемещения 
височного и кивательного лоскута (Hilger, 
Hohmann); 3) методика аутотрансплантации 
губчатой кости и костного мозга (В.И. Диденко, 
А.Д. Гусаков).  

Методику Palva использовали при нали-
чии малой «осложненной» полости у 35 детей 
и 28 подростков. При средних «осложненных» 
полостях использовали способ двойного мы-
шечного тампона: соответственно у 5 детей и 
6 подростков. При «осложненных» полостях с 
избыточным объемом использовали методику 

аутотрансплантации (8 детей и 12 подрост-
ков).  

Сравнивали морфологическую эффектив-
ность проведенных операций в ближайшем и от-
даленном периодах. Благодаря использованию 
приема мастоидопластики госпитальный период 
лечения удалось сократить на 4-5 дней по сравне-
нию с классическими методиками операции. В 
отдаленном послеоперационном периоде лучшие 
результаты были у больных после мастоидопла-
стики: рецидивы холестеатом отмечены в 6,2% 
наблюдений, продолжающееся гноетечение – в 
8,7±1,5%. Морфологические результаты у пациен-
тов без мастоидопластики были хуже: рецидивы 
холестеатом – у 10,2±1,6%, гноетечение – у 
14,7±1,8% больных. Таким образом, достоверно 
лучший положительный морфологический ре-
зультат был достигнут у детей и подростков с ис-
пользованием мастоидопластики: соответственно 
в 84,9±1,5 и 73,8±1,2% (p< 0,05) наблюдений.  
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ СЕКРЕТОРНЫХ ОТИТОВ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Хронический секреторный отит (ХССО) 
остается одной из самых распространенных но-
зологий в детской и подростковой отиатрии. 
Литературные сведения об исходах ХССО в ли-
тературе противоречивы. В 1984 г. Gundersen 
опубликовал результаты лечения 196 больных 
ХССО. При наблюдении за больными в течение 
7 лет рецидивы отита отмечены в 20,9% случа-
ев. У 7,7% пациентов развился хронический 
гнойный средний отит, у 5,6% – с холестеато-
мой. Через 12 лет наблюдения результаты 
ухудшились. У 28% больных выявлена кондук-
тивная тугоухость с костно-воздушным интер-
валом более 34,5 дБ. У 11,4% больных отмеча-
лось постоянное гноетечение на фоне хрониче-
ского гнойного среднего отита, у 18% наступил 
фиброз барабанной полости. В ходе своих ис-
следований автор сделал вывод, что дренирую-
щая методика при ХССО не является оптималь-
ной.  

Tos (1987) проанализировал результаты 
лечения 527 детей с ХССО. Однократное шун-
тирование оказалось эффективным лишь у 66% 
оперированных. К повторному шунтированию 

пришлось прибегнуть у 12,5% пациентов. Фиб-
роз барабанной полости с образованием ретрак-
ционных карманов обнаружили у 34% опериро-
ванных. У 4,2% детей выявили глубокий рет-
ракционный карман, который сопровождался 
резорбцией барабанного кольца, стойкой пер-
форацией, появлением холестеатомы. В ходе 
исследований автор пришел к выводу, что ис-
пользование только дренирующих методик мо-
жет быть оправдано лишь у лиц с неосложнен-
ной формой ХССО. Во всех остальных случаях 
необходима широкая ревизия всех отделов 
среднего уха. Цель исследования: количест-
венно определить основные последствия реци-
дивирующих секреторных отитов и предложить 
тактику лечения. 

Материалы и методы.  
В течение 10 лет наблюдали за результа-

тами лечения 920 детей с секреторным отитом. 
После одно- или двукратного шунтирования 
барабанной полости излечение наступило у 78% 
детей. Признаки ХССО развились у 165 (17,9%) 
больных. Диагноз формировали на основании 
жалоб больных, результатов отомикроскопии, 
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тимпанометрии, аудиометрии. В нашем иссле-
довании мы использовали классификацию рет-
ракционных карманов, предложенную Axon 
(2005). Первая степень (легкая) - контролируе-
мый ретракционный карман, вторая (умеренная) 
– контролируемый фиксированный ретракцион-
ный карман без разрушения цепи слуховых кос-
точек, третья (выраженная) – фиксированный 
неконтролируемый карман с разрушением цепи 
слуховых косточек, четвертая (тяжелая) – ате-
лектаз среднего уха с резорбцией барабанного 
кольца (пред- или явная холестеатома). Соглас-
но мнению автора, при наличии у больного 1-2 
степени ретракции можно говорить о неослож-
ненном течении отита, в остальных случаях – об 
осложненном течении заболевания. 

 Первая и вторая степень ретракции выяв-
лена у 64,8 % обследованных детей и подрост-
ков. При тимпанометрии у них регистрирова-
лась кривая типа «С» с порогом акустического 
рефлекса (АР) на уровне 75-80 дБ. На аудио-
грамме регистрировалась тимпано-скалярная 
тугоухость с порогами воздушнопроведенных 
звуков (ВПЗ) на уровне 20-25 дБ, костно-
воздушный интервал (КВИ) – менее 20 дБ. Вы-
раженную степень ретракции обнаружили у 
24,8% больных. При тимпанометрии, у таких 
больных отмечена кривая типа «В» с низкими 
показателями комплианса и порогом АР на 
уровне 90-110 дБ. Пороги ВПЗ – на уровне 56-
65 дБ, КВИ – более 45 дБ. Тяжелая степень рет-
ракции с признаками хронического гнойного 
отита и выраженной комбинированной тугоухо-
стью определена у 17 (10,3%) лиц. 

Всем больным проведено детальное ис-
следование полости носа и носовой части глот-
ки. По показаниям проводилась КТ околоносо-
вых пазух с денситометрией, рентгенография 
сосцевидного отростка по Шюллеру и КТ ви-
сочной кости. 

Результаты лечения и их обсуждение.  
Объем хирургического лечения подбира-

ли в зависимости от выраженности ХССО и тя-
жести сопутствующей патологии. При легкой и 
умеренной степени использовали эндоаураль-
ную диагностическую тимпанотомию с одно-
временной ринооперацией (аденотомия, резек-
ция перегородки носа, дезинтеграция носовых 
раковин). Тимпанотомию заканчивали установ-
кой на длительный срок шунта под барабанное 
кольцо. Хирургическое лечение совмещали с 
курсом топических назальных стероидов (назо-
некс) или антигомотоксической терапией (эу-
форбиум, траумель, лимфомиозот).  

При выраженной ретракции хирургиче-
ское лечение было этапным. По результатам 
риноскопии признаки хронического синусита с 

деформацией перегородки носа и среднего но-
сового хода диагностированы у 28 лиц, у 12 
признаки гиперпластического синусита обнару-
жились на КТ: выраженная деформация перего-
родки носа, сужение просвета среднего носово-
го хода, кисты с коллоидным содержимым в 
просвете верхнечелюстных пазух, облитерация 
клеток решетчатого лабиринта содержимым 
мягкотканной плотности. После санации около-
носовых пазух, курса назонекса (2-3 недели) 
приступали к отохирургии.  

В качестве базовой операции использова-
ли раздельную аттикоантротомию с тимпано- и 
оссикулопластикой. При необходимости опера-
ция заканчивалась шунтированием (под бара-
банное кольцо). В ходе операции использовали 
методику пластики ретракционного кармана 
височной аутофасцией или аутохрящом. Этап 
оссикулопластики выполняли за счет переме-
щения отмоделированного фрагмента наковаль-
ни, установки костного «штифта» между длин-
ной ножкой наковальни и головкой стремени, 
тотальной пластики цепи Т-образным фрагмен-
том кортикального слоя кости сосцевидного 
отростка. Этапность хирургического вмеша-
тельства у больных с признаками хронического 
гнойного среднего отита решалась по результа-
там рентгенологического обследования. При 
наличии склеротического сосцевидного отрост-
ка, облитерации антрума и клеток сосцевидного 
отростка мягкотканным содержимым выполня-
лась аттикоантротомия с тимпанопластикой. 
При ячеистых сосцевидных отростках выполня-
лось двухэтапное вмешательство. Первый этап - 
санирующая раздельная аттикоантротомия, 
формирование неотимпанальной полости. Через 
6-12 месяцев выполняли второй этап – эндоау-
ральную тимпанотомию с оссикулопластикой.  

Результаты операций оценивали через 12-
18 месяцев. При оценке морфологических ре-
зультатов проведенных операций учитывали 
восстановление нормальных контуров барабан-
ной перепонки, отсутствие рецидивов секретор-
ного отита или гноетечения. Среди детей с не-
осложненным течением число рецидивов не 
превышало 9%. У детей и подростков с ослож-
ненным течением ХССО число рецидивов дос-
тигало 15,5 %, гноетечение имело место у 3 
больных.  

Функциональные результаты операций 
отслеживали по материалам тимпанометрии и 
тональной аудиометрии. Восстановление ком-
плианса (1,2-1,5 мл), снижение порога АР до 70-
80 дБ наблюдали у 97 детей с неосложненным 
течением ХССО. По результатам аудиометрии 
признаки тугоухости у них отсутствовали. У 46 
больных с осложненным течением ХССО при 
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тимпанометрии регистрировалась кривая типа « 
As», а пороги ВПЗ не превышали уровень 30 дБ, 
при КВИ – менее 20 дБ. В целом, по результа-
там наших исследований, положительный мор-
фологический эффект достигнут у 87,6±4,3% 
оперированных детей и подростков. Положи-
тельный функциональный результат получен в 
84,9±5,6% пациентов. 

Выводы 
1. По результатам наших исследований, 

ХССО развивается у 18% детей и подростков с 
рецидивирующим секреторным отитом, при 
этом у трети из них заболевание приобретает 

осложненное течение, а у 10% – в виде хрониче-
ского гнойного среднего отита. 

2. В лечении осложненных форм ХССО 
необходимо соблюдать последовательность, так 
как у 68% детей и подростков обнаруживаются 
явные и скрытые признаки хронического сину-
сита, требующего предварительного хирургиче-
ского лечения. 

3. Использование предложенной нами 
схемы лечения позволяет добиться стойкого 
излечения у 84,5% детей и подростков с ослож-
ненной и у 90% – с неосложненной формой 
ХССО. 

 
© Д.Н. Кокоркин, А.Д. Гусаков, А.А. Красницкий, 2007 
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СТАН СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ З ДЕФОРМАЦІЄЮ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА  
ДО І ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ 

 

Викривлення перегородки носа є одним з 
найпоширеніших захворювань ЛОР-органів у 
дітей. Гребені та шипи перегородки носа нерід-
ко упираються в латеральну стінку порожнини 
носа, викликаючи рефлекторний набряк слизо-
вої оболонки. При поширенні його на слизову 
оболонку слухової труби функція останньої мо-
же порушуватись, що негативно впливає на 
слух. 

Метою дослідження було вивчення стану 
слухової функції у дітей з викривленням пере-
городки носа до і після септопластики. 

Матеріали і методи дослідження. Нами 
було обстежено 60 дітей у віці від 6 до 17 років 
(120 вух) з викривленням перегородки носа. 

Аудіометричне обстеження проводили за 
допомогою клінічного аудіометра АС-40 фірми 
„Interacustics” (Данія). Динамічну імпедансоме-
трію виконували на імпедансометрі „Siemens SD 
40” (Німеччина). 

Результати та їх обговорення. У дітей з 
викривленням перегородки носа виявлено зни-
ження слуху кондуктивного характеру в звичай-
них діапазонах частот (0,125-8 кГц) у 78,3%, а в 
розширених (9-16 кГц) діапазонах частот – у 
95%. Зниження слуху в більшій мірі виявлялося 
на боці викривлення перегородки носа. На боці 
без деформації перегородки носа погіршення 

слухової функції по типу порушення звукопро-
ведення було менш виражене або слухова функ-
ція була в мажах норми. Після септопластики 
через 1 місяць слухова функція в звичайному 
діапазоні частот практично відновилася у 61,1% 
і поліпшилась у 38,9% випадків, а в розширено-
му діапазоні частот – відповідно у 16,7 іу 70,4%. 
Пороги слуху на повітрянопроведені тони після 
лікування статистично значуще знизились на 
більшості досліджуваних частот (р<0,05). Жод-
ної дитини з викривленням перегородки носа, 
яка б після септопластики мала погіршення слу-
хової функції, нами не виявлено. При обстежен-
ні дітей у віддаленому післяопераційному пері-
оді відмічено подальше зниження порогів слуху.  

Висновки 1. У дітей з викривленням пе-
регородки носа має місце зниження слуху кон-
дуктивного характеру у 78,3% в звичайному та у 
95% - в розширеному діапазонах частот. 

2. Через 1 місяць після септопластики 
слухова функція в звичайному діапазоні частот 
практично відновилася у 61,1% і поліпшилась – 
у 38,9% випадків, а в розширеному діапазоні 
частот – відповідно у 16,7 і у 70,4%. 

3. Результати аудіометрії слід враховува-
ти як додатковий критерій при визначенні пока-
зань до септопластики у дітей. 

 
© А.Л. Косаковський, А.А. Лайко, І.А. Косаківська, 2007 
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НАШ 25-РІЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СЕАНСІВ ГІПЕРБАРООКСИГЕНАЦІЇ 
(ГБО) В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ СЕРЕДНЬОГО  

ТА ВНУТРІШНЬОГО ВУХА 
 

Відомо, що в 50-70-х роках XX століття 
для тренування авіаторів та космонавтів вико-
ристовувалися сеанси ГБО для стимуляції і тре-
нування функції слухової труби в екстремаль-
них умовах та вестибулярного апарату. 

Вперше в 1982 р. нами було застосовано 
гіпербаричну оксигенацію при гострій та хроні-
чній сенсоневральній втраті слуху в окремих 
випадках. Протягом 25 років ми спостерігали 
хворих з сенсоневтальною приглухуватістю та 
одночасною тубарною дисфункцією в І-ІІ стадії 
і розробили ощадливий режим сеансів ГБО. 

Наш досвід показав терапевтичну доціль-
ність ГБО в комплексному лікуванні пацієнтів з 
приводу сенсоневральної приглухуватості, яке 
проводилося згідно зі схемами, розробленими 
Т.В. Шидловською і співавтори (1980, 1983, 
1991, 2003, 2006), Ю.О. Сушко і співавторами 
(2002). Зі збереженою функцією слухової труби 
немає протипоказань для сеансів ГБО. 

В основі гіпербаричної оксигенації ле-
жить підвищення парціального тиску кисню в 
рідких тканинах організму (крові, лімфі, тка-
нинних рідинах). Це приводить до зрошення 
об’ємної частки кисню і супроводжується збі-
льшенням дифузії кисню в гіпоксичні ділянки 
тканин (в тому числі і у внутрішньому вусі), що 
дає можливість повної компенсації зменшеного 
насичення цих тканин киснем. Доведено, що 
гіпербарична оксигенація посилює перекисно 
радикальне окислення ліпідів, впливаючи тим 
самим на нейроепітелій. Загалом терапевтичний 
ефект ГБО обумовлений можливістю компенсу-
вати зниження вмісту кисню в організмі при 
недостатності зовнішнього дихання та кисень 
зв’язуючої функції крові, при дефіциті регіона-
рного або загального кровопостачання.  

Наш багаторічний досвід показав, що в бі-
льшості випадків (70-91%) при сенсоневральній 
приглухуватості та негнійних хронічних середніх 
отитах виявляється порушення функціонального 
стану слухової труби в різному ступені.  

Мета роботи: визначити можливість за-
стосування сеансів ГБО при патології середньо-
го і внутрішнього вуха при тубарній дисфункції. 

Методики обстеження: отомікроскопія 
та визначення функціонального стану слухової 
труби за даними імпедансної тимпанометрії в 
динаміці, звукової тубоманометрії та ендоскопі-
чних оптичних обстежень глоткового отвору 
слухової труби (за М.Б. Крук, 1987). 

Лікування одержало 150 хворих з гострою 
сенсоневральною приглухуватістю та тубарною 
дисфункцією І-ІІ стадії, 250 - з хронічною сен-
соневральною приглухуватістю і тубарною дис-
функцією (І-ІІ) стадії та 100 з хронічним ателек-
татичним отитом І-ІІ ст. з тубарною дисфункці-
єю І-ІІ стадії. Пацієнти даної групи отримували, 
окрім медикаментозного лікування, курс ГБО, 
кількістю 10-12 сеансів. Перший сеанс – 0,06 
МПа за 30 хвилин, всі наступні – по 0,1 МПа за 
45 хвилин.  

Результати: функціональний стан слухо-
вої труби після сеансів ГБО покращився у 78% у 
хворих з гострою сенсоневральною приглухува-
тістю та тубарною дисфункцією І-ІІ стадії, у 
81% у хворих з хронічною сенсоневральною 
приглухуватістю та тубарною дисфункцією І-ІІ 
стадії та у 91% – з хронічним ателектатичним 
отитом І-ІІ ст. і тубарною дисфункцією І-ІІ ста-
дії. В результаті комплексного лікування відмі-
чено покращання функціонального стану слухо-
вої труби за даними тимпанометрії та звукової 
тубоманометрії. Сеанси ГБО сприяють віднов-
ленню носового дихання, очищають просвіт 
слухової труби від в’язких виділень, покращу-
ють функцію м’язів слухової труби, відновлю-
ють інтратимпанальний тиск та є більш фізіоло-
гічними і ефективнішими методами, ніж проду-
вання слухової труби по Політцеру. Нами не 
одержано жодної баротравми від ощадливих 
сеансів ГБО.  

Висновок. Сеанси ГБО в комплексному 
лікуванні при сенсоневральній приглухуватості, 
а також при негнійних хронічних середніх оти-
тах з легким та середнім порушенням функції 
слухової труби є ефективним методом у віднов-
ленні її функції.  

 
© М.Б. Крук, С.В. Ковтушенко, М.М. Крук, В.В. Олашин, Р.М.Герон, 2007 
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ТУБАРНА ДИСФУНКЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПЕРСИСТУЮЧОМУ  
АЛЕРГІЧНОМУ РИНОСИНУСИТІ 

 

За останні десятиліття в різних регіонах 
нашої планети спостерігається значний ріст кі-
лькості алергічних захворювань. За даними до-
сліджень в рамках Міжнародної програми 
ISAAC (International Study of Asthma and Allergy 
in Childhood) розповсюдженість алергічного 
риносинуситу в Росії складає від 9,8 до 29,6%, в 
США – 25-70%. По Україні з різних причин то-
чного відсотку не встановлено. Відомо, що про-
явом алергічного процесу в слизовій оболонці 
порожнини носа та приносових пазух є запаль-
ний процес з набряком слизової оболонки та 
порушенням всіх фізіологічних функцій.  

Сучасними дослідженнями підтверджено, 
що слизова оболонка перетинчасто-хрящової ча-
стини слухової труби є продовженням слизової 
оболонки верхніх дихальних шляхів і забезпечує 
вентиляцію, дренаж порожнини середнього вуха. 
На скануючому мікроскопі вивчено будову, ми-
готливого епітелію слухової труби і доведено, що 
він має складнішу будову, ніж миготливий епіте-
лій порожнини носа і приносових пазух. 

При алергічному риносинуситі в патоло-
гічний процес втягується вся слизова оболонка 
верхніх дихальних шляхів, в тому числі і слухо-
вої труби, на що вказують скарги пацієнтів на 
закладання у вухах, а при отоскопії часто відмі-
чається ретракція барабанної перетинки. Тому 
ми вирішили дослідити функцію слухової труби 
у пацієнтів з хронічним (персистуючим) алергі-
чним риносинуситом. 

Мета: вивчити вплив алергічного риноси-
нуситу на функціональний стан слухової труби. 

Методики обстеження: нами було об-
стежено і проліковано 120 осіб віком від 17 до 
53 років з персистуючим алергічним риносину-
ситом (АР).  

Всім пацієнтам проведено загально-
прийняте обстеження (передня, задня риноск-
пія, рентгенологічне обстеження, загальний 
аналіз крові, сечі, АТ, алергологічні проби, 
посів вмісту пазух або мазків з носа на флору 
та її чутливість до антибіотиків). Окрім вище 
перерахованих методів, застосовувались ото-
мікроскопія, тональна аудіометрія, визначення 
тубарної дисфункції за даними імпедансної 
тимпанометрії, що проводилась в динаміці, 
тобто в стані спокою та після 3 ковтальних 

рухів, тесту Вальсальви і Тойнбі та звукової 
тубоманометрії. 

При отомікроскопії визначались стадії ре-
тракції барабанної перетинки. Ретракція p. 
flacida визначалася за М. Тосом (1980): І ст. – 
мала ретракція барабанної перетинки без конта-
кту з шийкою молоточка; ІІ ст. – глибока ретра-
кція, зрощення pars flacida з шийкою молоточка; 
ІІІ ст. – зрощення барабанної перетинки з ший-
кою та головкою молоточка; IV ст. – зрощення з 
шийкою, головкою та рукояткою молоточка, 
утворення великої ретракційної кишені з пере-
ходом в епітимпанальну холестеатому, тобто 
ателектатичного (ретракційного) отиту (локаль-
ного і тотального). 

Ретракція p. tensa визначалася за J. Sade 
(1979): І ст. – слабка ретракція барабанної пере-
тинки (тубоотит), при пробі Вальсальви стає в 
нормальне положення; ІІ ст. – вся барабанна 
перетинка зрощена з ковадлом; ІІІ ст. – вся ба-
рабанна перетинка зрощена з промонторіумом. 

Тубарна дисфункція визначалась по суку-
пних даних динамічної імпедансної тимпаноме-
трії та звукової тубоманометрії (М.Б. Крук, 
1987): І ст. – інтратимпанальний тиск (ІТТ) до – 
99 мм вод. ст.; тимпанограма “С”, резистент-
ність слухової труби (СТ) до носоглоткового 
тиску + 50 мм вод. ст.; ІІ ст. - ІТТ до – 199 мм 
вод. ст.; тимпанограма “С-1”, резистентність СТ 
до носоглоткового тиску + 150 мм вод. ст.; ІІІ 
ст. - ІТТ до – 300 мм вод. ст.; тимпанограма “С-
2”, резистентність СТ до носоглоткового тиску 
+ 200 мм вод. ст. (фактично “блок” функції СТ). 

Результати. У хворих на алергічний ри-
носинусит виявлено тубарну дисфункцію: І ст – 
у 86%, ІІ ст – у 9%, ІІІ ст. – у 1%, що майже 
співпадало з отомікроскопічною картиною рет-
ракції p. flacida барабанної перетинки: І ст. – у 
81%, ІІ ст. – у 3%, ІІІ ст. – у 0%, а також p. tensa: 
І ст. – у 89%, ІІ ст. – у 4%, ІІІ ст. – у 0%.  

Висновки. Таким чином, у хворих на але-
ргічний риносинусит виявлено різного ступеня 
тубарну дисфункцію, яка супроводжувалася 
ателектатичними змінами барабанної перетин-
ки, що вказує на те, що алергічний риносинусит 
є однією з основних причин дисфункції слухо-
вої труби, частим ускладненням якого є розви-
ток середнього отиту. 

 
© М.Б. Крук, М.М. Крук, Р.М. Герон, В.В. Олашин, 2007 
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ВЗАЄМОЗВЯ'ЗОК АТЕЛЕКТАТИЧНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ  
З ХРОНІЧНИМИ РИНОСИНУСИТАМИ 

 

Хронічні негнійні середні отити відно-
сяться до числа найбільш розповсюджених за-
хворювань середнього вуха. 

Хронічний середній ателектатичний отит 
в міжнародній класифікації описується вже з 
1980 року. В нашій країні ця патологія зазнача-
лась під різними назвами (хронічний катар се-
реднього вуха, хронічний тубоотит, хронічний 
адгезивний отит). 

Для практичного лікаря розроблена 
спрощена класифікація хронічного ателектатич-
ного середнього отиту проф. Б. Арсом. Стан 
барабанної перетинки при цій патології деталь-
но описаний М. Тосом (p. flacida) та J.Sade (p. 
tensa).  

Нами досліджено, що до 70-80% неліко-
ваних хворих на хронічний ателектатичний се-
редній отит II-III ст. як ускладнення мали хроні-
чну сенсоневральну приглухуватість, а це вже є 
соціальною проблемою. 

При детальному обстеженні хворих на се-
редній ателектатичний отит ми виявили в кож-
ному випадку наявність хронічних риносинуси-
тів різної стадії.  

За даними Г.З. Піскунова (2003), щорічно 
кількість випадків захворювання на хронічний 
риносинусит в Росії збільшується до 2%. Стати-
стичні дані показують число таких хворих: в 
Німеччині, за даними Mann (1999), - від 7 до 10 
млн. на рік; по Україні, за даними Ю.В. Мітіна, 
Л.Р. Криничко (2004), - до 3 млн. на рік, проте 
така мала кількість хворих в нашій країні обу-
мовлена недостовірними статистичними даними 
(несвоєчасна діагностика, особливо безсимпто-
мних форм, відсутність даних комп’ютерної 
томографії, відсутність централізованої 
комп’ютерної системи збору, реєстрації та об-
робки статистичних даних). 

Мета роботи: виявити взаємозв’язок між 
хронічними ателектатичними середніми отита-
ми та хронічними риносинуситами. 

Методики обстеження та їх результати.  
За період 2004-2007 рр. на базі ЛОР-

відділень Львівської обласної клінічної лікарні, 
клінічної лікарні Львівської залізниці, госпіталю 
інвалідів війни і репресованих ім. Ю. Липи, ліка-
рні з поліклінікою СОЗ УМВСУ у Львівській 
області нами обстежено і проліковано 682 осіб 
віком від 16 до 69 років з хронічним риносинуси-

том (ХРС), з них 438 мали катаральну форму і 
244 – гнійну.  

Всі пацієнти пройшли загальноприйняте 
обстеження (передня, задня риноскпія, рентге-
нологічне обстеження, загальний аналіз крові, 
сечі, АТ, алергологічні проби, посів вмісту па-
зух або мазків з порожнини носа на флору та її 
чутивість до антибіотиків). Окрім вищеперера-
хованих методів, застосовувались отомікроско-
пія, тональна аудіометрія, визначення тубарної 
дисфункції за даними імпедансної тимпаномет-
рії та звукової тубоманометрії. 

При отомікроскопії визначались стадії ре-
тракції барабанної перетинки. Ретракція p. 
flacida визначалася за М. Тосом (1980): І ст. – 
мала ретракція барабанної перетинки без конта-
кту з шийкою молоточка; ІІ ст. – глибока ретра-
кція, зрощення pars flacida з шийкою молоточка; 
ІІІ ст. – зрощення барабанної перетинки з ший-
кою та головкою молоточка; IV ст. – зрощення з 
шийкою, головкою та рукояткою молоточка, 
утворення великої ретракційної кишені з пере-
ходом в епітимпанальну холестеатому, тобто 
ателектатичного (ретракційного) отиту (локаль-
ного і тотального). 

Ретракція p. tensa визначалася за J. Sade: І 
ст. – слабка ретракція барабанної перетинки 
(тубоотит), при пробі Вальсальви стає в норма-
льне положення; ІІ ст. – вся барабанна перетин-
ка зрощена з ковадлом; ІІІ ст. – вся барабанна 
перетинка зрощена з промонторіумом. 

Тубарна дисфункція визначалась за суку-
пними даними динамічної імпедансної тимпа-
нометрії та звукової тубоманометрії (М.Б. Крук, 
1987).  

Результати: у осіб з катаральною фор-
мою ХРС виявлено тубарну дисфункцію: І ст. – 
82%, ІІ ст. – 7%, ІІІ ст. – 1%, що майже співпа-
дало з отомікроскопічною картиною ретракції p. 
flacida барабанної перетинки: І ст. – 78%, ІІ ст. – 
8%, ІІІ ст. – 1%; p. tensa: І ст. – 82%, ІІ ст. – 16%, 
ІІІ ст. – 2%.  

У пацієнтів з гнійною формою ХРС вияв-
лено тубарну дисфункцію: І ст. – 73%, ІІ ст. – 
24%, ІІІ ст. – 3%, що майже співпадало з отомі-
кроскопічною картиною ретракції p. flacida ба-
рабанної перетинки: І ст. – 70%, ІІ ст. – 28%, ІІІ 
ст. – 2%, а також p. tensa: І ст. – 69%, ІІ ст. – 
28%, ІІІ ст. – 3%.  
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Висновки 
Таким чином, у хворих на хронічний ри-

носинусит виявлено різного ступеня хронічний 
ателектатичний середній отит. Це вказує на те, 
що хронічний риносинусит є однією з основних 
причин розвитку хронічного ателектатичного 
середнього отиту. 

Розвиток ателектатичного отиту відбува-
ється поступово, безсимптомно, особливо при 
катаральних формах хронічного риносинуситу. 

Для своєчасного виявлення ателектатич-
ного процесу в середньому вусі при всіх випад-
ках ХРС потрібно детально проводити отомік-
роскопію та аудіологічне дослідження.  

 
© М.М. Крук, М.Б. Крук, В.В. Олашин, В.В. Лагошняк, І.М. Чушак, П.П. Радовенчик, 2007 
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ДІАГНОСТИКА ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ВУШНИХ ШУМІВ 
 

Шум у вухах – це явище, яке описується як 
звукове відчуття, що виникає в голові і не 
пов’язане із зовнішньою акустичною стимуляці-
єю. За сучасними уявленнями, в основі патогене-
зу шуму у вухах є теорія самовислуховування 
соматичних звуків організму в результаті певних 
патологічних умов і виникнення слухових від-
чуттів. Характеристики шуму бувають різномані-
тні. Він може бути одностороннім або двосто-
роннім, постійним або періодичним, монотонним 
або пульсуючим, високочастотним або низькоча-
стотним, інтенсивним або слабковираженим. 
Встановлено, що місцем, де генеруються шуми, є 
завитка у внутрішньому вусі, а саме – зовнішні 
слухові клітини. Збільшена активність зовнішніх 
слухових клітин збуджує внутрішні слухові клі-
тини, які перетворюють ці імпульси в шум.  

За допомогою отоакустичної емісії ми 
можемо оцінити стан зовнішніх слухових клітин 
(ЗСК) і також з’ясувати, чи вони є джерелом 
шуму.  

Мета роботи: виявити причини вушних 
шумів у працівників підприємств з підвищеним 
шумом і вібрацією та у хворих з хронічною сен-
соневральною приглухуватістю. 

Методики: аудіометрія (тональна, надпо-
рогова, мовна), тимпанометрія в динаміці (запис 
тимпанограми в спокої, після ковтання, після 
проби Вальсальви, після проби Тойнбі і знову 
після проби Вальсальви), отоакустична емісія, 
акустичний рефлекс (іпсі- і контралатеральний), 
визначення рівня вушного шуму. 

Хворим з хронічною сенсоневральною 
приглухуватістю проводилась РЕГ.  

Отримані результати. У Лодзі (Поль-
ща) під керівництвом проф. М. Словінської-
Ковальської на підприємствах з підвищеним 
шумом і вібрацією виявлено 471 пацієнтів з ву-
шним шумом. Їх розподілено на три групи: 1-а – 
без діагностованої причини і без зниження слу-
ху (52 хворих); 2-в – без діагностованої причини 
і зі зниженням слуху з наступним розподілом на 
підгрупи: 2-а – з одностороннім зниженням слу-
ху (57 хворих), 2-б – з двостороннім зниженням 
слуху (343 хворих); 3-я – з діагностованою при-
чиною і зі зниженням слуху: невринома 8 пари 
черепних нервів (10 хворих) – 3а група та з нер-
вово-судинною патологією (9 хворих) – 3б. 

У Львові під керівництвом професора М.Б. 
Крука на базі обласної клінічної лікарні обстеже-
но 362 особи з ураженням внутрішнього вуха. У 
всіх хворих було виявлено зниження слуху різної 
інтенсивності, у 87% (315 осіб) при детальному 
анамнезі виявлено вушні шуми. З них 43% об-
стежених пацієнтів є працівниками підприємств з 
підвищеним шумом та вібрацією. Всіх хворих з 
вушними шумами було аналогічно розподілено 
на 2 групи: з одностороннім шумом (103 особи) 
та шумом в обох вухах (212 осіб). 

Висновки.  Причини виникнення вушних 
шумів до кінця не вивчені. Спостерігається тенден-
ція до зростання кількості пацієнтів з вушними 
шумами, які працюють на підприємствах з підви-
щеним шумом і вібрацією. Частіше діагностується 
двостороннє зниження слуху. Значну частину хво-
рих з вушними шумами та хронічною сенсоневра-
льною приглухуватістю складають є особи з про-
блемами кровопостачання головного мозку.  

 
© М.Б. Крук, М. Словінська-Ковальська, П.С. Павлюк, А.Ю. Бариляк, Р.М. Герон, 2007 
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М.Б. КРУК, В.М. ПУШКАРЬОВА, М.М. КРУК (ЛЬВІВ, УКРАЇНА) 

НАША ТАКТИКА В ДІАГНОСТИЦІ ХРОНІЧНОГО СЕРЕДНЬОГО  
АТЕЛЕКТАТИЧНОГО ОТИТУ  

 

Протягом останніх років в клініці відзна-
чається зростання числа хворих на негнійні се-
редні отити. Серед останніх найчастіше зустрі-
чається хронічний середній ателектатичний отит 
(ХСАО). ХСАО є не тільки причиною зниження 
слуху за рахунок ураження звукопровідної сис-
теми середнього вуха, а й вагомим фактором 
розвитку хронічної сенсоневральної приглуху-
ватості. 

На початковій стадії розвитку ХСАО не-
має ані скарг на зниження слуху, ані характер-
них змін на тональній аудіограмі, мовній аудіо-
грамі. Імпедансна аудіометрія теж не виявляє 
змін функціонального стану слухової труби. 

Мета роботи: розробити комплекс мето-
дик для своєчасної хронічної діагностики серед-
нього ателектатичного отиту. 

Методики: для обстеження цієї групи 
хворих застосовували наступні методики: ауді-
ометрія (тональна, надпорогова, мовна), тимпа-
нометрія в динаміці (запис тимпанограми в спо-
кої, після ковтання, після проби Вальсальви, 
після проби Тойнбі і знову після проби Вальса-
льви).Одержані результати обстежень співстав-
ляли з даними звукової тубарної манометрії, 
проведеної в тих самих хворих. Крім цього, у 
всіх пацієнтів проводилась отомікроскопія :стан 
барабанної перетинки при отоскопії класифіку-
вався для pars flacida за Tos (1980), для pars tensa 
– за Sade. 

Одержані результати: Обстежено 102 
хворих з періодичним слуховим дискомфортом. 
При отомікроскопічному дослідженні у них всіх 
виявлено ретракцію барабанної перетинки (І-ІІ 
ст. хронічного середнього ателектатичного оти-
ту). Функціональний стан слухової труби теж 
був порушений у всіх пацієнтів, ступінь пору-
шення - від І до ІІІ ст. 

При аналізі і співставленні отриманих ре-
зультатів аудіометрії, а також тимпанометрії 
було виявлено, що в більшості випадків стан 
слуху (незначні зниження до 5-10 дб повітряно-
проведених тонів) не відповідав змінам функці-
онального стану слухової труби. Це ще раз до-
водить, що звичайна тимпанометрія не може 
точно оцінити функціональний стан слухової 
труби. Натомість, імпедансна тимпанометрія в 
динаміці дає можливість діагностувати венти-
ляційну функцію слухової труби. Проте най-
більш точним фізіологічним методом є звукова 
тубоманометрія. Цей метод дозволяє діагносту-
вати пасивне і активне відкриття слухової тру-
би. Дані тубарної дисфункції співпадали зі змі-
нами барабанної перетинки. 

Висновки. При обстеженні хворих з не-
значним зниженням слуху необхідно проводити 
комплексне дослідження слуху, здебільшого 
отомікроскопію, і функціонального стану слу-
хової труби для своєчасного виявлення хроніч-
ного середнього ателектатичного отиту. 

 
© М.Б. Крук, В.М. Пушкарьова, М.М. Крук, 2007 
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П.В. НЕЧИПОРЕНКО (ДОНЕЦК, УКРАИНА) 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЯМ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ  
БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ  

 

Сохранение целостности наружного слу-
хового прохода при закрытой технике тимпано-
пластики затрудняет удаление холестеатомы 
или ретракционного мешка барабанной перепо-
нки, расположенных в области тимпанального 
синуса, гипотимпанума, окон лабиринта, супра-

тубарной ямки, лицевого кармана. В таких ситу-
ациях применяют заднюю тимпанотомию, во 
время которой производят широкую трепана-
цию сосцевидного отростка, сохраняют и исто-
нчают заднюю костную стенку наружного слу-
хового прохода, открывают антрум и расширя-
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ют его книзу и кзади. При этой операции созда-
ется достаточно широкое сообщение между ан-
тромастоидальной и барабанной полостями за 
счет расширения адитуса книзу, позволяющее 
производить ревизию задних отделов барабан-
ной полости, области стремени, ниши окна ули-
тки. Вместе с тем при локализации холестеато-
мы или ретракционного кармана в пределах ат-
тика, адитуса и ретротимпанума в физиологиче-
ском плане не всегда обосновано удаление па-
тологически не измененных ячеек сосцевидного 
отростка. В таких ситуациях мы производим 
заднюю тимпанотомию иным доступом. 

Целью нашей работы являлось усовер-
шенствование способа задней тимпанотомии за 
счет снижения травматизации патологически не 
измененных тканей (декларационный патент 
Украины № 60814А от 15.10.2003). 

Материалы и методы.  В 1996-2006гг. 
по предложенной методике нами прооперирова-
но 275 пациентов с хроническим гнойным сред-
ним отитом, осложненным холестеатомой. Сре-
дний возраст наблюдающихся больных составил 
33,6 года. Сроки наблюдения – до 10 лет. 

Операцию выполняли следующим обра-
зом. Заушным подходом обнажали заднюю кост-
ную стенку наружного слухового прохода. Кожу 
слухового прохода не рассекали. Антрум и аттик 
открывали через заднюю костную стенку наруж-
ного слухового прохода и задний отдел лате-
ральной стенки аттика, отступя от края барабан-
ного кольца на 3-4 мм, при этом не нарушая це-
лостность воздухоносных ячеек сосцевидного 
отростка. Рамку костного барабанного кольца 
сохраняли. Из аттика, адитуса и антрума удаляли 
все патологические ткани. Для доступа к струк-
турам задней стенки барабанной полости через 
окончато вскрытый антрум и задний отдел аттика 
от ямки наковальни бором диаметром до 1,5мм 

производили трепанацию кости параллельно 
плоскости барабанного кольца между каналом 
лицевого нерва и костным барабанным кольцом 
до необходимого уровня. Таким образом стано-
вились доступными осмотру и санации окна ла-
биринта, латеральный и задний тимпанальные 
синусы, гипотимпанум. Послеоперационный де-
фект задней стенки наружного слухового прохо-
да и заднего отдела латеральной стенки аттика 
устраняли отмоделированной костной пластин-
кой. Пластинку со стороны наружного слухового 
прохода укрывали аутофасцией височной мыш-
цы и кожей наружного слухового прохода. На 
завершающем этапе, при необходимости, выпол-
няли тот или иной тип тимпанопластики.  

Полученные результаты и их обсужде-
ние. Средний порог костной проводимости (КП) 
до операции составил 14,8 дБ, воздушной про-
водимости (ВП) – 46,4 дБ, костно-воздушного 
интервала (КВИ) – 31,6 дБ на частотах 0,25; 0,5; 
1; 2 и 4 кГц. После операции средние пороги 
составили: КП – 15,7 дБ, ВП – 27,8 дБ и КВИ – 
12,9 дБ. После закрытого варианта тимпанопла-
стики отмечено достоверное понижение порогов 
ВП (р < 0,05) и сокращение величины КВИ 
(р<0,01), что привело к улучшению разборчиво-
сти речи по воздушному проведению (р<0,01). 
Частота выявления резидуальной и рецидивной 
холестеатом составила 12,7%. 

Выводы 
При использовании предложенного дос-

тупа к образованиям заднего отдела аттика, ади-
туса, антрума, задней стенки барабанной полос-
ти сохраняется нормальная анатомия среднего 
уха и функция неизмененных воздухоносных 
ячеек сосцевидного отростка. Достигается тот 
же санирующий эффект, что и при трансма-
стоидальном подходе, улучшаются функцио-
нальные результаты. 

 
© П.В. Нечипоренко, 2007 
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Ш.Э. ОМОНОВ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) 

СТЕНОЗЫ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА  
ПОСЛЕ ОБЩЕПОЛОСТНЫХ САНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Одними из наиболее неблагоприятных 
последствий радикальных санирующих опера-
ций являются стенозы наружного слухового 
прохода. Причины их развития остаются диску-
табельными, и отохирурги не имеют единого 

мнения по этому вопросу (несовершенная пла-
стика, перихондрит, недостаточная санация по-
лостей среднего уха и т.п.). 

В период 2000-2006 г. нами наблюдались 
23 пациента в возрасте от 4 до 10 лет с после-
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операционными стенозами наружных слуховых 
проходов. Из них 12 (52%) были оперированы 
один раз, а 11 (48%) – дважды. 

Подробный сбор анамнестических дан-
ных показал, что все больные были оперирова-
ны до 7-летнего возраста. 

Пациенты в основном жаловались на зуд 
в слуховом проходе и периодическое гноетече-
ние. При осмотре у 18 (78%) из них отмечено 
покраснение входа в слуховой проход, наруж-
ное отверстие которого имело в среднем 2-4 мм 
в диаметре, что значительно затрудняло осмотр 
«радикальной» полости. У 5 (22%) детей, наряду 
со стенозом, выявлен заушный свищ. 

В «радикальной» полости у всех больных 
имелось гнойное отделяемое, причем у 15 (65%) 
с неприятным запахом, у 7 (30%) были грануля-
ции с неполной эпидермизацией радикальной 
полости, у 6 (26%) – холестеатомные массы. Из 
23 больных у 3 (13%) отмечена функциони-
рующая слуховая труба. 

Всем больным проводился бактериологи-
ческий анализ секрета из среднего уха, пока-
завший наличие аэробов у 9 (39%) из них (про-
теус, синегнойная палочка, энтеробактер, ста-
филококк, стрептококк и др.), анаэробов – у 8 
(35%) (пентококки, пентострептококки, клост-
ридиум, вейлонелла и др.) и грибов рода канди-
да – у 6. Причем у 18 (78%) детей высеяна 
аэробно-анаэробная ассоциация или их сочета-
ние с грибковой флорой. 

Проводимая адекватная терапия (антибак-
териальная, противогрибковая, антигистаминная 
и местное лечение, удаление грануляций) при-
вела к прекращению отореи и регрессии воспа-
лительных признаков. Из 23 больных у 14 (61%) 
приостановилось прогрессирование стеноза, и 
длительное ношение дилатационных мягких 
трубок (до 8 месяцев) с гормональными мазями 
дало возможность создания достаточного раз-
мера входного отверстия слухового прохода. У 
9 (39%) больных результаты консервативных 
попыток оказались безуспешными, что указыва-
ло на необходимость реопераций (к их числу 
относились 5 пациентов с заушными свищами) 
и расширение входной части слухового прохода 
из площадки ушной раковины. 

Таким образом, основываясь на наших на-
блюдениях, можно сделать следующие выводы: 

1) одной из главных причин послеопера-
ционных стенозов слухового прохода является 
неполная санация полостей среднего уха; 

2) постоянная оторея и раздражение кожи 
наружного отверстия, с одной стороны, и недос-
таточный уход и вентиляция образованных по-
лостей – с другой являются поддерживающим 
моментом стеноза; 

3) правильная консервативная терапия с 
длительной дилатацией слухового отверстия у 
большинства больных дает позитивный резуль-
тат. 

 
© Ш.Э. Омонов, 2007 
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А.Е. ПЕДАЧЕНКО Ю.А. СУШКО (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ТОПИКА И ХАРАКТЕР ПОРАЖЕНИЙ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ У БОЛЬНЫХ 
С КОХЛЕАРНОЙ И СМЕШАННОЙ ФОРМОЙ ОТОСКЛЕРОЗА ПО ДАННЫМ 

ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
 

Методы лучевой диагностики, в частно-
сти компьютерная томография, являются важ-
ным орудием в диагностике кохлеарного ото-
склероза, особенно в случае отсутствия стапе-
диальных повреждений. Высокоразрешающая 
компьютерная томография оказалась чувстви-
тельным методом для визуального определения 
наличия очагов отосклероза и их характера. При 
кохлеарном отосклерозе в капсуле лабиринта 
хорошо видны множественные очаги дегенера-
ции, а также зоны литической активности и 

плотные склерозированные участки, соответст-
вующие неактивным зонам процесса. Нормаль-
ная лабиринтная капсула имеет гомогенную 
плотность и четко ограниченные структуры 
внутреннего уха.  

На базе Института отоларингологии и ди-
агностического центра "Здоровье пожилых лю-
дей" нами было обследовано 104 пациента с 
предположительным диагнозом "Кохлеарный 
отосклероз". У 69 из них диагноз подтвердился 
и 52 пациента были со смешанной формой ото-
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склероза. Патологические находки при отоскле-
розе в значительной степени отличались в раз-
личных височных костях, однако практически 
все содержали плотные зоны, именуемые "скле-
ротической" костью, и литическую "спонгиоти-
ческую" кость. Спонгиотические очаги являют-
ся гиперклеточными и васкуляризированными 
по сравнению с нормальной и склерозированной 
костью ушной капсулы. Литические зоны при 
отоспонгиотическом повреждении заполнены 
мягкой тканью и значительно менее плотные, 
чем нормальная лабиринтная кость. В серии 
наших исследований они проявляли себя как 
зоны разрежения костного вещества, окружаю-
щие костную капсулу внутреннего уха, различ-
ных размеров, но преимущественно овальной 
конфигурации. Склеротические очаги значи-
тельно плотнее нормальной костной капсулы и, 
как правило множественные. Обнаруженные 
изменения костной плотности и конфигурации 
локализовались в капсуле основного завитка, по 
всей капсуле улитки, в костной капсуле полу-
кружных каналов, по всей костной капсуле 
внутреннего уха. Необходимо отметить, что во 
всех случаях смешанной формы отосклероза 
очаги на КТ-граммах визуализировались в об-
ласти окна преддверия.  

Среди наших больных изменения в кап-
суле базального завитка достоверно чаще 
(р<0,05) встречаются среди больных со смешан-
ной формой отосклероза, чем среди больных с 
чистой СНТ на почве кохлеарного отосклероза. 
Изменения по всей капсуле достоверно чаще 
(р<0,006) встречаются при СНТ отосклеротиче-
ского генеза, чем при смешанной форме ото-
склероза.  

Различали минимальные изменения, ко-
торые характеризовались небольшими, практи-
чески не выступающими в просвет лабиринта 

отосклеротическими очагами, умеренные, кото-
рые выступают в перилимфатическое простран-
ство внутреннего уха, тяжелые, которые ха-
рактеризовлись полной потерей нормальных 
контуров отдельных структур внутреннего уха. 
Минимальная и умеренная степень поражения 
характерны приблизительно в одинаковой мере 
для больных обеих групп. Тяжелая степень по-
ражения в нашем исследовании оказалась свой-
ственна только группе больных с чистым кохле-
арным отосклерозом.  

Существует три типа отосклеротического 
поражения: 

Тип 1 – спонгиозный, который характери-
зуется пониженим плотности пораженной об-
ласти костной капсулы – от маленьких дегис-
ценций до полной размытости нормальных ана-
томических образований (наблюдалось у 18 
больных со смешанной потерей слуховой функ-
ции и у 28 больных с чистой СНТ отосклероти-
ческого генеза.) 

Тип 2 – склерозный, который характери-
зуется наличием плотных склерозированных 
очагов разных размеров - от мелких до больших 
очагов с полной потерей разницы (контрастно-
сти) между капсулой и полостью структур внут-
реннего уха, что обусловлено диффузным скле-
розом капсулы лабиринта. Наблюдалось у 20 
больных со смешанной формой отосклероза и у 
22 в группе сенсоневральной тугоухости ото-
склеротического генеза. 

Тип 3 – смешанный, который характери-
зуется наличием как очагов склероза, так и вы-
шеупомянутых малоконтрастных областей. 
Возможно, что здесь имеются очаги как зрелые, 
склерозированные, так и активные губчатые 
(наблюдались у остальных больных со смешан-
ной формой отосклероза – 14 человек и у 19 че-
ловек с СНТ отосклеротического генеза.)  

 
© А.Е. Педаченко Ю.А. Сушко, 2007 
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А.Х. РАЖАБОВ, А.Ш. АМОНОВ (ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН) 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАТОЛОГИЙ УХА И ВЕРХНЕГО ДЫХАТЕЛЬНОГО 
ТРАКТА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ «В» 

 

Целью настоящего исследования явилось 
изучение частоты патологии уха и верхнего ды-
хательного тракта у детей, больных хрониче-
ским вирусным гепатитом «В» (ХВГ «В»). 

Для достижения поставленной цели на-
ми обследованы 180 детей (из них 94 мальчи-
ка и 86 девочек) в возрасте от 3 до 15 лет, по-
лучавших стационарное лечение в гепатоло-
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гическом центре республики Узбекистан. Ди-
агноз ХВГ «В» был подтвержден серологиче-
скими методами с выявлением НВsAg в сыво-
ротке крови. 

Методика обследования включала под-
робное изучение анамнеза и жалоб больных, 
общеклинический и оториноларингологический 
осмотр, рентгенографию околоносовых пазух и, 
по показаниям, компьютерную томографию 
ЛОР-органов. 

У 67 (37%) больных были жалобы на зуд 
в наружном слуховом проходе, у 32 (18%) – 
шум в ушах непостоянного характера. При ото-
скопии у 14 (8%) пациентов были гнойные вы-
деления из уха и у 3 (1,6%) отмечено наличие 
сухой перфорации в барабанной перепонке. На-
ряду с этим, у большинства детей (76%) имелась 
сухость кожи слухового прохода, гипосекреция 
ушной серы, барабанная перепонка имела жел-
тушный оттенок. 

У 94 (52%) детей выявлены синуситы: из 
них односторонние – у 31 (32,9), двусторонние – 
у 21 (22,4%), причем у 12 (12,7%) были моноси-
нуситы, у 24 (25,5) – полисинуситы и у 6 (6,4) – 
пансинуситы. 

У 112 (62,2%) пациентов в анамнезе от-
мечались часто повторяющиеся ангины. Причем 
в большинстве случаев они протекали в виде 
фолликулярной и лакунарной формы, с субфеб-
рилитетом и параллельно сопровождались по-
вышением содержания печеночных ферментов в 
сыворотке крови. 

Характерным фарингоскопическим сим-
птомом у обследованных была субатрофия сли-
зистой оболочки глотки, у 23 (13,3%) детей при 
этом нёбные миндалины имели красно-желтый 
оттенок с наличием гнойно-казеозных масс с 
неприятным печеночным запахом у 29 (16,1%) 
больных. Следует отметить, что у 142 (78,8%) 
пациентов диагностировано поражение двух и 
более ЛОР-органов. 

Таким образом, на основании проведен-
ного исследования следует отметить: 1) что у 
больных с ХВГ «В» отмечается частое пораже-
ние уха и верхнего дыхательного тракта, имею-
щее характерное местное проявление; 2) воспа-
лительные процессы в ЛОР-органах у больных с 
ХВГ «В» в большинстве случаев (78,8%) проте-
кают сочетано, что диктует необходимость про-
ведения комплексной своевременной терапии. 

 
© А.Х. Ражабов, А.Ш. Амонов, 2007 
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В.П. СИТНИКОВ, М.И. ГОВОРУН, М.В. ЛЕВИНИНА, Е.В. ЩЕРБАКОВА  
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ) 

ТРАНСАДИТОАНТРАЛЬНЫЙ ДОСТУП ПРИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
 

Эволюция хирургической техники при 
проведении кохлеарной имплантации (КИ) на-
шла отражение в разработке ряда доступов к 
улитке. 

Наряду с классическим методом, вклю-
чающим мастоидэктомию и подход через лице-
вой карман (House, Urban, 1973; Clark, Patrick et 
al., 1979), известны трансмеатальный - «Veria 
operation» (Kiratzidis, 2000) и супрамеатальный 
(Kronenberg et al., 2001) доступы. 

Предложены периканальная техника вве-
дения электрода (Hausler, 2002), подход через 
аттикотомию (Nahler, Boheim, 2003), парака-
нальный доступ (Ценев, 2005). Несколько особ-
няком стоит подход к улитке через среднюю 
черепную ямку (Lacomba et аl., 1984), интерес к 
которому в последнее время возрастает (Colletli 
еt al., 2000; Todd, 2007). Авторы довольно под-

робно описывают технику и достоинства своих 
методов, полагая их универсальными. 

Вместе с тем появление альтернативных 
подходов при КИ обусловлено поиском опти-
мального решения хирургических проблем, воз-
никающих при огромном разнообразии анато-
мической архитектоники височной кости, и в 
ряде случаев наличием патологических измене-
ний. 

Нами экспериментально (на 10 изолиро-
ванных височных костях) разработан и внедрен 
в клиническую практику оригинальный подход 
к улитке при КИ у взрослых и детей. 

Суть метода заключается в следующем. 
После небольшого (5-6 см) заушного разреза 
формируется задний «карман» в височно-
теменной области для процессора импланта. 
Затем производится тимпанотомия с формиро-
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ванием кохлеостомы. Трансмастоидально 
вскрывается антрум, расширяется адитус, дно 
которого углубляется между латеральным полу-
кружным каналом и каналом лицевого нерва до 
начала вертикального отдела последнего. После 
укладки и закрепления процессора импланта 
активный электрод проводится по дну адитуса, а 
дистальный его отдел вводится в кохлеостому. 
Наковальня предварительно удаляется. 

КИ с использованием указанного доступа 
проведена 12 пациентам (10 детей и 2 взрослых). 
Длительность операции не превышала 1,5-2 ч.  

Интра- и послеоперационных осложнений 
не отмечалось. Слухо-речевая реабилитация была 
успешной. На рентгенограммах и компьютерных 
томограммах височных костей рабочая часть ак-
тивного электрода располагалась в улитке. 

Предложенный трансадитоантральный 
хирургический доступ при кохлеарной имплан-
тации является технически простым и безопас-
ным методом, позволяющим визуализировать и 
избегать коллизии с наиболее опасными зонами 
среднего уха. Удаление наковальни обеспечива-
ет лучший обзор, предупреждает возможность 
формирования блокады адитуса и барабанной 
полости, который обусловлен введением допол-
нительного «инородного тела» (электрода), а 
также исключает появление возможных иска-
жений слухового восприятия, обусловленных 
колебаниями жидких сред и мягкотканных 
(мембранозных) образований внутреннего уха. 
При указанном подходе практически исключа-
ются повреждение барабанной струны и лице-
вого нерва. 
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О ЛЕЧЕНИИ ПРЕАУРИКУЛЯРНЫХ СВИЩЕЙ 
 

Проблему преаурикулярных свищей нель-
зя отнести к одной из наиболее актуальных, но 
она существует. 

Единственным способом лечения являет-
ся хирургический. Вместе с тем операции всегда 
ответственны, поскольку должны обеспечить 
оптимальные эстетические результаты их выпо-
лнения. При этом необходимо учитывать, что 
направление, ход и протяжённость преаурику-
лярных свищей значительно варьируют (строго 
индивидуальны).  

Игнорирование или недооценка возмож-
ного риска выполнения хирургического вмеша-
тельства может приводить к неполному удале-
нию свищей и, как следствие, последующим 
рецидивам, что обусловливает необходимость 
выполнения повторных операций (Starek, Cerny, 
1989). В одном случае мы также наблюдали 
атипичный ход ветвей лицевого нерва в зоне 
операции, что необходимо учитывать хирургу.  

Нами выполнено 6 операций: у 4 лиц с пе-
рвичными преаурикулярными свищами и у 2 – 
при рецидиве процесса после ранее проведённого 
иссечения свищей хирургами общего профиля. 

При реоперациях для ликвидации непод-
дающихся идентификации остатков свища, рас-
положенных в грануляционной и рубцовой тка-
ни, производили резекцию до окружающих здо-
ровых тканей.  

Все операции выполняли под контролем 
операционного микроскопа с использованием 
инструментов для микрохирургических вмеша-
тельств и предварительным контрастированием 
свища. В послеоперационном периоде для про-
филактики развития инфекции назначали анти-
биотики широкого спектра действия, обладаю-
щие устойчивым клиническим эффектом. 

В итоге был достигнут позитивный ре-
зультат у всех оперированных больных. Ослож-
нений в процессе лечения не было. 

 
© В.В. Скоробогатый, Д.Н. Кокоркин, А.А. Гусакова, 2007 
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О.Г. ХОРОВ, В.Д. МЕЛАНЬИН (ГРОДНО, БЕЛАРУСЬ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ В ХИРУРГИИ СРЕДНЕГО УХА 
 

В качестве пластического материала при 
операциях на среднем ухе мы широко использу-
ем хрящевую ткань. Наряду с аутологичной 
хрящевой тканью применяем и аллогенный 
хрящ. Из многочисленных методов консервиро-
вания тканей мы избрали консервирование в 
растворах альдегидов слабой концентрации по 
методикам В. Парфентьевой и С. Болтрукевича 
и используем его в клинике Гродненского меду-
ниверситета с 1986 г. 

Варианты использования хрящевой ткани 
в хирургии среднего уха: 

1) тимпаномастоидопластика у больных 
хроническим эпи- и эпимезотимпанитом; 

2) применение аллогенных хрящевых 
пластинок при хроническом перфоративном 
среднем отите;  

3) мастоидопластика при остром мастои-
дите. 

1. При выполнении хирургической сана-
ции очага кариозно-деструктивного процесса в 
объеме радикальной операции в сосцевидном 
отростке образуется полость. Ее наличие созда-
ет предпосылки для проявления ретракционного 
процесса с образованием карманов и атрофии 
неотимпанального лоскута с последующим 
формированием рецидива заболевания. Целесо-
образно уменьшить образовавшуюся в сосце-
видном отростке патологическую полость до 
размеров нормального антрума. Эта цель дости-
гается с помощью мастоидопластики.  

Полость в сосцевидном отростке заполня-
ли фрагментами аллогенного хряща. Простран-
ство в проекции пещеры не заполняли, форми-
ровали “искусственный” антрум, по размерам 
соответствующий нормальной пещере. Хряще-
вые фрагменты, помещённые в мастоидальную 
полость, отгораживали от антрума тонкой хря-
щевой пластинкой. Другой пластинкой модели-
ровали заднюю стенку наружного слухового 
прохода, причём эта пластинка была мобильной 
и в послеоперационном периоде за счёт тракции 
занимала положение в зависимости от внутри-
тимпанального давления. 

2. На микротоме из фрагмента рёберно-
го хряща нарезаем пластинки толщиной 0,3 
мм и храним их до операции в растворе альде-
гидов.  

Используем их: 1) при укладке под не-
отимпанальный лоскут на оссикулярный протез 
или молоточек; 2) для формирования латераль-
ной стенки аттика при реконструкции среднего 
уха после аттикотомии и аттикоантротомии. 

Для устранения обширного дефекта бара-
банной перепонки мы помещали фрагмент хря-
ща в гипотимпанум в качестве опоры для секто-
рально-фрагментированной хрящевой пластины. 
Таким образом, пластина приобретала устойчи-
вость в области костного кольца, сохраняла 
свою мобильность вместе с рукояткой молоточ-
ка и укрепляла пластический лоскут, поддержи-
вала воздушность неотимпанальной полости. 

3. Показанием к выполнению мастоидо-
пластики считали наличие полости в сосцевид-
ном отростке, которая не имела склонности к 
самостоятельному заживлению ввиду её боль-
шого размера. 

Готовность полости к операции и воз-
можность её выполнения определяли при нали-
чии следующих критериев: 

1) в трепанационной полости отсутствует 
патологическое отделяемое; 

2) в костных тканях полости не опреде-
ляются участки кариозной кости; 

3) поверхность стенок полости покрыта 
«здоровыми» грануляциями, которые имели вид 
плоской розовой ткани. 

Для пластики сосцевидного отростка 
применяли аутологичные местные периосталь-
но-мышечные и аллогенные хрящевые ткани. 

Мы формировали лоскут из мышечно-
периостальных тканей в виде мостика с двумя 
питающими ножками. Для этого выделяли надко-
стницу, находящуюся позади трепанационной 
полости, вместе с расположенными на ней мыш-
цами. Создавали мобильный лоскут на двух 
(верхней и нижней) ножках. Ширина формируе-
мого лоскута соответствовала ширине трепанаци-
онной полости. Фрагментами хряща заполняли 
полость. На трансплантаты перемещали ранее об-
разованный периостально-мышечный лоскут. 

Применение пластического материала 
значительно расширяет возможности отохирур-
га и позволяет планировать восстановительные 
операции с достижением высоких как анатоми-
ческих, так и функциональных результатов. 

 
© О.Г. Хоров, В.Д. Меланьин, 2007 
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А.Ю. ШИДЛОВСЬКИЙ (КИЇВ, УКРАЇНА) 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СТАНОМ СЛУХУ ТА СКАРГАМИ ХВОРОГО З 
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ ПРИГЛУХУВАТІСТЮ НА ФОНІ ВЕРТЕБРАЛЬНО-

БАЗИЛЯРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 
 

Мета даної праці – дослідити взаємо-
зв’язок між станом слухової функції та скаргами 
хворих з сенсоневральною приглухуватістю 
(СНП) на фоні вертебрально-базилярної недо-
статності та без неї (відповідно групи 1 та 2-а), а 
також зробити порівняльний їх аналіз. 

Обстежено 57 хворих з СНП (1-а група) та 
33 – без неї (2-а група). Вік пацієнтів – від 38 до 
50 р. Контролем були дані у 15 здорових норма-
льно чуючих осіб. Виявлено, що всі хворі 1-ї 
групи скаржилися не тільки на порушення слу-
ху, а й на запаморочення та важкість в області 
потилиці. 

Скарги на важкість в області потилиці у 
пацієнтів з СНП без наявності недостатності у 
вертебрально-базилярній системі (2-а група) 
спостерігалися у 45,5% випадків, а на запаморо-
чення – в 57,6%, тобто менш часто, ніж у хворих 
1-ї групи з наявністю вертебрально-базилярної 
недостатності. Це, очевидно, пов’язано з тим, 
що у осіб 1-ї групи за даними РЕГ значно і до-
стовірно (Р<0,01) був знижений реографічний 
індекс (Рі=0,51±0,02), а і 2-й він знаходився в 
межах норми (Рі=1,01±0,02). 

Даними УЗДГ та консультацією невропа-
толога було підтверджено недостатність у верте-
брально-базилярній системі у хворих 1-ї групи. 

Однак у осіб 2-ї групи частіше мали місце 
скарги на головний біль (63,6%), а в 1-й групі 
вони були лише у 54,4%. 

За даними РЕГ, у хворих 2-ї групи часті-
ше спостерігався ангіоспазм мозкових судин 
порівняно з показниками в 1-й групі. Набагато 
частіше у осіб 1-ї групи спостерігалися і скарги 
на порушення пам’яті (89,5%) порівняно з паці-
єнтами 2-ї, де вони спостерігалися у 51,5% ви-
падків. 

 У хворих обох груп спостерігалося по-
довження латентного періоду піку (ЛПП) V 
хвилі КСВП до (5,98±0,03) та (5,82±0,03) мс по-
рівняно з особами контрольної групи, у яких 
ЛПП цієї хвилі становив (5,56±0,02) мс, t=11,65 
та 7,2; Р<0,01. 

Достовірно подовженим був і міжпіковий 
інтервал (МПІ) I-V хвилі КСВП як в 1-й, так і в 
2-й групах (МПІ 1 групи становив 4,29±0,03 мс; 
2-ї – 4,14±0,03, а в контрольній групі – 3,92±0,02 
мс; t – відповідно 10,26 і 5,82; Р<0,01). 

Все це свідчить про значні порушення в 
стовбуромозкових структурах слухового аналі-
затора обстежуваних. При цьому в 1-й групі з 
СНП на фоні вертебрально-базилярної недоста-
тності такі порушення більш виражені. Про це 
свідчить достовірне (Р<0,01) подовження ЛПП 
V хвилі КСВП в 1-й групі до 5,98±0,03 мс, а в 2-
й - до 5,82±0,03 (t=3,77; Р<0,01), а також МПІ, 
відповідно, в 1-й та 2-й групах до 4,29±0,03 та 
4,13±0,03 мс (t=3,77; Р<0,01), хоча стан перифе-
ричного відділу за даними суб’єктивної аудіо-
метрії, мало відрізнявся в зазначених групах. 

Отже, проведені дослідження свідчать 
про те, що хворі з СНП, які мають скарги на ва-
жкість в потиличній області, запаморочення, 
порушення пам’яті і сну, потребують дослі-
дження стану слухової функції не тільки за до-
помогою суб’єктивних, але й об’єктивних мето-
дів, зокрема реєстрації коротколатентних (стов-
бурових) слухових викликаних потенціалів. Ви-
явлені зміни доцільно враховувати при лікуван-
ні таких хворих та при їх обстеженні. Особливо 
це стосується випадків СНП на фоні вертебра-
льно-базилярної недостатності. Хворим з СНП 
без вертебрально-базилярної недостатності час-
тіше притаманні скарги на головний біль.  

  
© А.Ю. Шидловський, 2007 
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ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА ПРИ АКУТРАВМІ 
 

Одним з етіологічних факторів сенсонев-
ральної приглухуватості є акутравма, яка має 
місце при дії потужних короткочасних звуків 
(понад 130 дБ), а також при пострілах та вибу-
хах. 

При гострій акутравмі у вусі спостеріга-
ється розрив, зміщення і навіть знищення окре-
мих елементів завитки. Такі зміни локалізують-
ся в базальній частині завитки, що обумовлює 
зниження слуху на тони в області високих час-
тот. Відмічаються порушення мікроциркуляції, 
можуть мати місце крововиливи в пери- та ен-
долімфатичному просторі, що також створює 
негативні умови для функціонування нейроепі-
телію. 

Метою роботи було дослідження стану 
різних відділів слухового аналізатора у хворих з 
акутравмою. 

Матеріал та методи дослідження. Об-
стежено 30 осіб у віці від 15 до 47 років з двобі-
чним та однобічним ураженням слухового ана-
лізатора при акутравмі. Чоловіків було 27, жінок 
– 3. У 23 осіб акутравма виникла після пострі-
лів, у 3 – після вибуху, у 4 мала місце контузія. 

У якості групи порівняння відібрано 20 
пацієнтів з аналогічним рівнем порушення слу-
ху, які страждали на сенсоневральну приглуху-
ватість шумового ґенезу. Контрольну групу 
склали 10 нормальночуючих здорових людей. 

При обстеженні проводили суб’єктивну 
аудіометрію в конвенціональному (0,125-8 кГц) 
та розширеному (9-16 кГц) діапазоні частот, 
реєстрацію КСВП та ДСВП. 

Результати та обговорення. У хворих з 
акутравмою мало місце зниження слухової фун-

кції по типу порушення звукосприйняття. У 
13,3% обстежених було однобічне зниження 
слуху, а у 86,7% - двобічне, з яких у 89,3% ви-
явлено асиметричне і у 10,7% - симетричне дво-
бічне ураження. 

При акутравмі зниження слуху по типу 
порушення звукосприйняття мало місце пере-
важно в базальній частині завитки і частіше бу-
ло асиметричним, лише у 2 осіб виявлено зни-
ження слуху в апікальній частині завитки. В 
усіх пацієнтів з сенсоневральною приглухуваті-
стю шумового генезу порушення функції звуко-
сприйняття мали двобічний симетричний харак-
тер. Ступінь порушення слуху був різним. Най-
частіше і найбільше зниження слуху при акут-
равмі спостерігалося в області 4 (76,7% випад-
ків) та 6 кГц (23,3% випадків). Порушення слу-
ху в області зазначених частот коливалися від 
30 до 90 дБ. 

В розширеному діапазоні частот (9-16 
кГц) при сенсоневральній приглухуватості шу-
мового генезу визначалося низхідне зниження 
слуху, а при акутравмі виявлені самі різномані-
тні порушення. 

За даними реєстрації КСВП виявлено, що 
у 26,7% пацієнтів з акутравмою спостерігається 
зацікавленість не тільки рецептора, але і стов-
буромозкових структур слухового аналізатора. 
Корковий відділ слухового аналізатора страждає 
у всіх пацієнтів з акутравмою. 

Висновок. При акутравмі відбувається 
порушення не лише у периферичному, а й в 
центральних відділах слухового аналізатора, що 
необхідно враховувати при проведенні лікува-
льно-профілактичних заходів у таких пацієнтів. 

 
© Т.В. Шидловська, А.Л. Косаковський, Т.А. Шидловська, 2007 
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ЗЛОЯКІСНИЙ ПЕРЕБІГ ГОСТРОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ,  
ВИКЛИКАНОГО ПОЛІРЕЗИСТЕНТНОЮ СИНЬОГНІЙНОЮ ПАЛИЧКОЮ 

 

Перебіг гострого гнійного середнього оти-
ту (ГГСО) визначається видом мікрофлори, яка 
викликала запалення, реактивністю макрооргані-
зму, адекватністю призначеного лікування. 

Під нашим наглядом було 14 пацієнтів ві-
ком від 3 до 17 років з ГГСО, що лікувались у 
центрі онкогематології УДСЛ «ОХМАТДИТ». 
Перебіг запального процесу у вусі, який в 12 
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випадках був викликаний типовою для цієї па-
тології мікрофлорою (S. aureus, Str. pneumonie, 
Str. epidermalis), практично не відрізнявся від 
звичайного. У 2 дітей (4 та 8 років) ГГСО був 
спричинений Ps. aeruginosae, клінічний перебіг у 
них відрізнявся від типового і мав ряд особли-
востей.  

В обох випадках імунна реактивність па-
цієнтів була знижена за рахунок основної онко-
гематологічної патології: в одному у – гострого 
лімфобластного лейкозу, в другому – гострої 
мієлоїдної лейкемії. Діти в анамнезі неоднора-
зово отримували антибактеріальні препарати 
різних груп. За результатами бактеріологічних 
досліджень виділень із вуха у пацієнтів було 
виділено синьогнійну паличку, резистентну до 
більшості протимікробних препаратів. 

Патологічний процес мав виражений аг-
ресивний характер. В першому випадку, перфо-
рація барабанної перетинки виникла на 3-ю до-
бу захворювання, а вже на 6-у спостерігалось 
повне відторгнення слизової оболонки барабан-
ної порожнини та тотальна перфорація барабан-
ної перетинки. Це при тому, що хворий отриму-
вав антибіотикотерапію: перші 2 доби – аугмен-
тин, потім, зважаючи на низьку ефективність 
антибіотика, – цефтазидим у комбінації з аміка-
цином, ципрофлоксацин, меронем. В процесі 
лікування виконувалась аксіальна комп’ютерна 
томографія (АКТ) вискової кістки, виявлено, що 
кісткові структури вуха не уражені. Позитивний 
ефект був отриманий після системного призна-
чення поліміксину у комбінації з місцевим за-
стосуванням діоксидину. В результаті після 
стихання запалення сформувалась стійка перфо-
рація барабанної порожнини, кондуктивна при-
глухуватість. 

В другому випадку на 3-ю добу після ви-
конаного широкого парацентезу і при доброму 
відтоці з барабанної порожнини на фоні прийо-
му цефтазидиму у пацієнта виникли вестибуля-
рні розлади та явища порушення функції лице-
вого нерва за периферичним типом. Пацієнту 
неодноразово замінювались антибактеріальні 
препарати, повторно кілька разів виконувався 
широкий парацентез, при цьому відмічалось 
нетривале покращання функції лицевого нерва. 
Виконувалась АКТ в динаміці. Коли з’явились 
ознаки деструкції кістки комірок сосковидного 
відростку, було виконано розширену антромас-
тоїдотомію з декомпресією лицевого нерва. При 
цьому виявлено, що патологічний процес у сос-
ковидному відростку мав гнійно-некротичний 
характер з розповсюдженням під нижню стінку 
завнішнього слухового ходу. В післяоперацій-
ному періоді обрали «відкритий» метод ведення 
рани, місцево використовували діоксидин, сис-
темно – поліміксин. Після регресу запалення 
утворилась стійка перфорація барабанної пере-
тинки, функція лицевого нерва повністю відно-
вилась через 4 місяці. Визначено однобічну 
змішану приглухуватість, підвищення порогів 
по кістковій провідності до 40 дБ.  

Аналізуючи описані випадки слід відмі-
тити ряд особливостей перебігу ГГСО: патоло-
гічний процес, спричинений синьогнійною па-
личкою, морфологічно має переважно некроти-
чний характер і розвивається у пацієнтів із зни-
женою реактивністю організму. Такі ж ознаки 
притаманні «злоякісній» формі зовнішнього 
отиту; напевно, при наявності вказаної сукупно-
сті факторів гострий середній отит слід вважати 
«злоякісним» і відповідно дотримуватись більш 
активної тактики під час лікування.  

 
© Я.В. Шкорботун, К.В. Лях, 2007 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З 
ПОЄДНАНОЮ ПРИРОДЖЕНОЮ ВАДОЮ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО ВУХА 
 

Хірургічне лікування осіб з природженою 
патологією розвитку зовнішнього та середнього 
вуха відрізняється особливою складністю, що 
зумовлено частим поєднанням косметичного де-
фекту з відсутністю соціально-адекватного слу-

ху. Оптимальний вік, в якому слід вдаватись до 
пластичного хірургічного втручання у людей з 
вадами розвитку вушної раковини, дискутується і 
в залежності від ступеня дисплазії варіює від 7 до 
15 років (М.Р. Богомильский, В.Р. Чистякова 
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2002, А.А. Лайко та співавт., 2006; Ballenger 
2003). Строки виконання слухополіпшуючого 
втручання визначаються характером природже-
ної патології, станом слухової функції пацієнта 
та можливостями апаратної корекції слуху.  

Під нашим наглядом знаходилась дівчин-
ка, 8 років, з двобічною гіпоплазією вушних 
раковин Ш ступеня за Ballenger (2003), перетин-
частою атрезією слухових ходів, приглухуватіс-
тю ІV ст. Розмовну мову (РМ) правим вухом чує 
на відстані 0,5 м, лівим – 0,75 м, шепітну мову 
не сприймала з обох боків. Пороги сприйняття 
кістково-проведених звуків – в межах норми, 
пороги по повітряній провідності були підвище-
ними до 50-60 дБ по всій тоншкалі. Дитина ко-
ристувалася слуховим апаратом кісткового зву-
копроведення, який забезпечував можливість 
навчання в загальноосвітній школі, але спричи-
няв їй значний психологічний дискомфорт.  

При комп’ютерній томографії виявлено, 
що внутрішнє вухо та система комірок серед-
нього вуха розвинуті правильно. В просвіті ба-
рабанної порожнини прослідковуються анома-
льні слухові кісточки. Хід каналів лицевого нер-
ва – типовий. Зовнішній слуховий хід облітеро-
ваний м’якою тканиною від входу до рівня ба-
рабанної перетинки. 

Зважаючи на вік пацієнтки та недостатню 
ефективність апаратної корекції слуху, було ви-
рішено виконати слухополіпшуюче хірургічне 
втручання з метою формування просвіту зовні-
шнього слухового ходу та забезпечення ефекти-
вного механізму звукопроведення у барабанній 
порожнині. Щоб зберегти умови для формуван-
ня вушних раковин, втручання виконувалось 
ендомеатально. 

Під час операції зовнішній слуховий хід 
виявився заповненим тканиною хрящоподібної 
консистенції до рівня тимпанального кільця. 
Барабанна перетинка як така не диференціюва-
лась. В барабанній порожнині виявлено анома-
льні молоточок і ковадло, що створили єдиний 
конгломерат, фіксований до бокової стінки ат-
тика. При подальшій ревізії було встановлено 
наявність лише залишка довгого відростка кова-
дла і відсутність стремена, включаючи його ос-
нову. Ніша вестибулярного вікна досить мілка, 
при підслизовому дослідженні визначено значно 
збільшені розміри вестибулярного вікна і відсу-
тність в цій ділянці кісткової тканини.  

Із фасції вискового м’яза на рівні тимпа-
нального кільця сформована неотимпанальна 

мембрана і здійснена оссикулопластика шляхом 
установки колумели із залишка ковадла. З ме-
тою формування адекватного за просвітом зов-
нішнього слухового ходу здійснена часткова 
меатотомія. Стінки слухового ходу вкриті віль-
ним шкірним клаптем з введенням в зовнішній 
слуховий хід тампону “Міроцель", просоченого 
краплями «Отофа». Просвіт зовнішнього слухо-
вого ходу в подальшому формували марлевими 
тампонами з кортикостероїдною маззю та анти-
біотиком протягом 3 місяців. 

В результаті вказаного хірургічного втру-
чання було сформовано достатньо широкий зо-
внішній слуховий хід з мобільною барабанною 
перетинкою. Дитина відмітила покращання слу-
ху і від використання свого слухового апарату 
відмовилась, хоча, за даними аудіометрії відмі-
чалось покращання слуху лише на 15 дБ. При 
цьому шепітна мова сприймалась на відстані до 
0,5 м, розмовна – 2,5 м.  

Зважаючи на наявність резерву внутріш-
нього вуха і стабільність отриманого результату, 
через 8 місяців нами була проведена ревізія ти-
мпанопластики і при операції встановлено, що 
неотимпанальна мембрана та кісточки барабан-
ної порожнини рухомі, колумела не змістилась і 
розміщена в ніші вестибулярного вікна. 

Після проведеної ревізії середнього вуха 
слух залишився на вищезазначеному рівні. З ура-
хуванням отриманого анатомічного та функціона-
льного результатів було вирішено вдатися до апа-
ратного слухополіпшення по повітрю. Просвіт 
слухового ходу був достатнім для використання 
внутрішньовушного слухового апарату (ВСА) 
фірми „Oticon” (Данія). Настроювання ВСА про-
водилось в два етапи з періодом адаптації 1 мі-
сяць. При цьому були використані комп’ютерні 
програми, що забезпечують визначення оптима-
льних параметрів електроакустичної корекції з 
урахуванням кондуктивного компонента втрати 
слуху. В результаті слухопротезування досягнуто 
сприймання розмовної мови на відстані більше 5 
м, шепітної – 3 м. Батьки відмічають значне під-
вищення соціальної активності дитини та повну 
адаптацію у дитячому колективі. 

Отримані функціональні результати стали 
можливими завдяки поєднанню хірургічного 
лікування та електроакустичної корекції слуху. 
З урахуванням віку пацієнтки косметично-
коригуюче втручання на вушних раковинах за-
плановано провести пізніше. 

 
© В.О. Шкорботун, Я.В. Шкорботун, Ю.А. Молочек, Т.М. Голубок-Абизова, В.Е. Федорук, 2007 
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УДК 616.28-089.24 
О.З. ЩУРУК, Г.З., ЩУРУК, (ЛУЦЬК, ВОЛИНЬ) 

СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ ВНУТРІШНЬОКАНАЛЬНИМ СЛУХОВИМ АПАРАТОМ 
ХВОРОГО З АНАТОМІЧНО ВУЗЬКИМ ЗОВНІШНІМ СЛУХОВИМ ХОДОМ.  

ВИПАДОК З ПРАКТИКИ 
 

Слухопротезування хворих зі зниженням 
слуху є однією з центральних проблем оторино-
ларингології, яка має не тільки медичне, але і 
велике соціальне значення. Питома вага кілько-
сті випадків слухопротезування займає провідне 
місце серед всіх видів медичної допомоги, на-
правленої на покращання слуху. 

Сьогодні в Україні, як і в інших країнах 
світу, з’явилися зовсім новітні типи цифрових 
слухових апаратів різних виробників. 

Незважаючи на це, світова статистика 
свідчить, що слухопротезуванням задоволені не 
більше 20% хворих, навіть при використанні 
сучасних слухових апаратів. Це, в деякій мірі, 
зумовлено не тільки характеристиками системи 
підсилення слухового апарату і характером па-
тології, яка викликала зниження слуху, а й пев-
ними психологічними факторами, внаслідок 
яких пацієнти відмовляються від користування 
слуховими апаратами, які, на їх думку, недоста-
тньо косметичні і дуже помітні.  

Найбільший косметичний ефект мають 
внутрішньоканальні (CIC – сompletely in canal) 
слухові апарати, які повністю розміщуються в 
зовнішньому слуховому ході в безпосередній 
близькості до барабанної перетинки. Проте од-
ним з факторів, що обмежують використання 
внутрішньоканального СА, може бути розмір та 
форма зовнішнього слухового ходу, який оці-
нюють після зняття зліпка зовнішнього вуха. 

Після виготовлення зліпка зовнішнього 
слухового ходу важливо переконатись в тому, 
що розміри його достатні для розміщення CIC-
апарату. Для цього проводять чотири замірю-
вання за допомогою еталонної лінійки (в нашо-
му випадку SENSO CIC), які характеризують 
можливість розміщення телефону CIC-апарату в 
слуховому ході. Якщо всі розміри зліпка відро-
відають оптимальним потребам, які визначені 
еталонною лінійкою, це свідчить про достат-
ність місця для розташування CIC-апарату. 

Щодо тактики отоларинголога-сурдолога 
при підборі та виготовленні CIC-апарату паціє-
нту з анатомічно вузьким слуховим ходом, на-
водимо власне спостереження, яке має певний 
інтерес для лікарів цього фаху. 

Пацієнтка А., 1961 року народження, зве-
рнулась до нас зі скаргами на стійке зниження 
слуху на протязі 15 років. Після обстеження ви-
явлено двобічну хронічну нейросенсорну при-

глухуватість ІІІ ст. Аудіометрично: підвищення 
порогів кісткової та повітряної провідності до 
50 дБ на низьких частотах, 70 дБ - на середніх та 
високих частотах на обидва вуха. Об‘єктивно: 
обидва слухові ходи звужені в хрящовому відді-
лі за рахунок переднього краю хряща вушної 
раковини. Причиною тривалої відмови від слу-
хопротезування були психологічні та косметич-
ні фактори, пов‘язані з особливостями завушно-
го слухового апарату. 

Після виготовлення зліпка лівого слухо-
вого ходу еталонною лінійкою SENSO CIC про-
ведено необхідні заміри: довжина зліпка після 
першого вигину – 16 мм, після другого – 8 мм, 
ширина зліпка відразу під отостопом – 8 мм та 
товщина його у вузькій частині дещо нижче 
отостопа – 5 мм. Особливістю було те, що ши-
рина зліпка після першого вигину (вхід в слухо-
вий хід) становила 2,5 мм. З наведених резуль-
татів виявлено, що розміри зліпка слухового 
ходу недостатні для розміщення CIC-апарату в 
слуховому ході.  

В зв’язку з цим ми вирішили створити не-
обхідні умови для розміщення CIC-апарату шля-
хом хірургічного розширення кісткового та, голо-
вним чином, хрящового відділу слухового ходу. 

Серед хірургічних втручань, спрямованих 
на розширення слухового ходу, існують наступ-
ні: операції при відсутності слухового ходу, від-
новлювальні операції при стриктурах та атрезіях 
зовнішнього слухового ходу та хірургічні втру-
чання як етап відкритого типу тимпанопластики 
– меатопластика або меатоконхопластика. 

В даному випадку для розширення слухо-
вого ходу ми використали метод меатоконхоп-
ластики, який застосовується для формування 
достатньо широкого вхідного отвору в слуховий 
хід та післяопераційну порожнину як етап від-
критого типу тимпанопластики, запропонований 
Panse в модифікації Portmann. 

Хірургічне втручання проводилось під в/в 
наркозом з ШВЛ, завушним доступом. Після роз-
січення м’яких тканин завушної ділянки та пері-
осту в проекції задньої стінки зовнішнього слу-
хового ходу вискової кістки м’які тканини змі-
щено назад, шкіру задньої, верхньої та нижньої 
стінок відсепаровано від кісткових стінок до фіб-
розного кільця. Борами розширено кістковий від-
діл слухового ходу (знесено шар кістки нижньої, 
задньої та, частково, верхньої стінки, а також 
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знесено шип Хенле). Далі зроблено розріз шкіри 
по межі задньої стінки зовнішнього слухового 
ходу та вушної раковини (від 6 до 12), від країв 
цього розрізу проведено два поздовжніх горизон-
тальних розрізи у напрямку завитка вушної рако-
вини. Шкіру створеного П-подібного клаптя від-
сепаровано на передній поверхні вушної ракови-
ни від хряща. Висічено смужку хряща передньо-
го краю вушної раковини (до 3 мм шириною) з 
м‘якими тканинами задньої поверхні вушної ра-
ковини. Шкіру кісткового відділу слухового ходу 
розсічено горизонтально по задній стінці. Таким 
чином утворено три шкірні клапті, які вкладено 
на кісткові стінки зовнішнього слухового ходу. 
Слуховий хід тампоновано тампоном Merocel та 
просочено розчином антибіотика. Завушну рану 
пошарово зашито.  

Тампон слухового ходу, який в післяопе-
раційному періоді зрошувався розчином антибі-
отика, видалено на 14-й день. Повна епітелізація 
дефекту шкіри слухового ходу, який утворився 
в зв‘язку з розширенням кісткового та хрящово-
го відділу, наступила через 1 місяць. 

Через 2 місяці після хірургічного втру-
чання зроблено повторний зліпок зовнішнього 

слухового ходу: довжина зліпка після першого 
вигину – 16 мм, після другого – 9 мм, ширина 
зліпка відразу під отостопом – 8 мм, товщина 
зліпка у вузькій частині дещо нижче отостопа - 
9 мм, ширина зліпка після першого вигину (вхід 
в слуховий хід) становила 6 мм. 

Достатній об‘єм слухового ходу дав мож-
ливість слухопротезувати пацієнтку внутрішньо-
канальним апаратом Bravo B2 CIC, який настро-
єно за допомогою персонального комп‘ютера та 
програматора Hi-Pro, використовуючи програмне 
забезпечення Compass 3.2 з урахуванням залиш-
кового слуху та порогів дискомфорту. 

Наведений випадок свідчить про можли-
вість хірургічного розширення зовнішнього 
слухового ходу у пацієнтів, які потребують слу-
хопротезування внутрішньоканальними слухо-
вими апаратами.  

Метод розширення слухового ходу, за-
пропонований Panse в модифікації Portmann, на 
нашу думку, найбільш вдалий, тому що перед-
бачає видалення частини хряща переднього 
краю вушної раковини, що дозволяє достатньо 
розширити слуховий хід та мінімізує ймовір-
ність повторних його звужень.  

  
© О.З. Щурук, Г.З., Щурук, 2007 
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О.І. ЯШАН, Н.І. ІВАНЧУК, І.В. ХОРУЖИЙ (ТЕРНОПІЛЬ, УКРАЇНА) 

ЕНДОМЕАТАЛЬНА ТИМПАНОПЛАСТИКА З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ  
ЛАТЕРАЛЬНОЇ СТІНКИ АТТИКА 

 
Ендомеатальний підхід при операціях на 

вусі є досить популярним в деяких клініках і поля-
гає в тому, що всі хірургічні маніпуляції на струк-
турах зовнішнього і середнього вуха виконуються 
через зовнішній слуховий хід (ЗСХ). Першим, хто 
широко застосував ендомеатальний підхід, був 
Розен (1952), який почав використовувати його 
переважно при отосклерозі і по аналогії також у 
хворих на хронічний гнійний середній отит. Розріз 
шкіри ЗСХ, який здійснював автор, проводився по 
задньо-верхній стінці і був приблизно паралель-
ним барабанному кільцю. Барабанна перетинка 
або її рештки відводилися на одну зі стінок ходу, і 
таким чином створювався доступ до структур ба-
рабанної порожнини. В подальшому різні автори 
модифіковували шкірні розрізи та способи здійс-
нення маніпуляцій, наголошуючи на тому, що го-
ловною перевагою такого підходу є мала травма-
тичність і швидке загоювання операційної рани. 
Недоліком його є обмеженість операційного поля, 
особливо у пацієнтів з вузьким та звивистим ЗСХ.  

Для розширення доступу до структур ба-
рабанної порожнини ми використали методику 
створення меатотимпанального клаптя на зад-
ньо-верхній живлячій ніжці. Для формування 
такого клаптя виконується спіральний розріз 
шкіри зовнішнього слухового ходу. При цьому з 
одного боку виникає можливість оголити всі 
кісткові стінки ЗСХ, а з іншого – зберегти тро-
фіку шкірного клаптя, щоб покращити його 
життєздатність у післяопераційному періоді.  

Після місцевого знеболення ЗСХ 2% роз-
чином лідокаїну шкіру розтинаємо, відступивши 
на 5-7 мм від барабанного кільця. Починаємо 
розріз на задньо-верхній стінці та продовжуємо 
в напрямку до нижньої і по ній, повертаючи на 
передню вверх і одночасно та поступово відхи-
ляючись назовні так, щоб на верхній стінці пе-
редній кінець розрізу відстояв від барабанної 
перетинки на 1,5-2 см. Таким чином, на верхній 
стінці ЗСХ кінці одного розрізу не співпадали, а 
між ними утворився своєрідний крок (утворюю-
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чи живлячу ніжку на задньо-верхній стінці). По-
тім відшаровуємо шкіру ЗСХ від підлеглої кіст-
ки в напрямку до барабанної перетинки, вклю-
чаючи в клапоть рештки тимпанальної мембра-
ни та максимально зберігаючи цілісність меато-
тимпанального клаптя. Таким чином, формуєть-
ся досить мобільний шкірний клапоть, який мо-
жна зміщувати в сторони при виконанні тих чи 
інших маніпуляцій. 

Наступним етапом є видалення латераль-
ної стінки аттика (ЛСА) та проведення санації 
надбарабанного простору та ретротимпанальних 
порожнин. Для цього видаляємо верхню стінку 
зовнішнього слухового ходу, яка є частиною 
ЛСА. Коли здійснено доступ до аттика сануємо 
його, ретельно видаляючи патологічний вміст, і 
по необхідності розширюємо кісткову рану впе-
ред, догори чи назад, просуваючись в напрямку 
поширення змінених тканин – епідермісу, холе-
стеатоми чи поліпозної слизової оболонки. Ста-
раємось не видаляти велику частину задньої 
стінки ЗСХ і нижче вестибулярного вікна у ній 
робимо неглибоку зарубку, в яку можна буде 
ввести адитуса та, по можливості, з антруму. Це 
вдається лише при невеликій холестеатомі, яка 
не проникла у дно печери і яку можна надійно 
видалити під повним візуальним контролем. 
Ретельна санація аттика неможлива без вида-
лення ковадла та голівки молоточка, оскільки 
патологічний процес може „ховатися” за слухо-
вими кісточками і рецидивувати при неповному 
видаленні. Рештки слухових кісточок досліджу-
ємо на можливість використання для відновлен-
ня звукопровідного механізму або ЛСА.  

Стараємось видалити стінку одним вели-
ким кістковим фрагментом, який після очищен-
ня від решток епідермісу можна буде реімплан-
тувати на старе місце. Якщо використати цей 
фрагмент не вдається через виражені патологіч-
ні зміни, застосовуємо кортикальний шар вели-
когомілкової кістки. Отримуємо його з окремого 
розрізу на гомілці, з якого беремо також фасціа-
льний трансплантат для відновлення барабанної 
перетинки. Довжина кісткового фрагменту по-
винна на 1-2 мм перевищувати розмір дефекту, 
що утворився в латеральній стінці аттика. Кор-
тикальний шар великогомілкової кістки є досить 
еластичним, його можна достатньо вільно зігну-
ти і натуго вклинити в кісткові стінки та закрити 
дефект в ЛСА. Зверху кістковий фрагмент, яким 
відновили ЛСА, вкриваємо фасціальним транс-
плантатом, а його, в свою чергу, меатотимпана-
льним клаптем, сформованим на початку опера-
ції. Достатня рухомість клаптя дозволяє легко 
зміщувати його в необхідному напрямку. Стара-
ємося, щоб місце перфорації було максимально 
вкрите шкірним клаптем для більш надійного 

закриття дефекту. Після встановлення фасції та 
клаптя відгортаємо їх назовні та відновлюємо 
дефект ланцюга звукопроведення. Для цього 
використовуємо рештки слухових кісточок, 
фрагменти латеральної стінки аттика чи кісткові 
трансплантати з великогомілкової кістки. Після 
відновлення ланцюга відводимо фасцію разом з 
клаптем на місце та тампонуємо ЗСХ.  

 Таку модифікацію з відновленням лате-
ральної стінки аттика ендомеатальним шляхом 
виконано у 71 хворого на хронічний гнійний 
середній отит. При оцінці функціональних нас-
лідків за даними тональної аудіометрії вияви-
лось, що у віддаленому періоді збільшився від-
соток спостережень з повітрянопроведеними 
порогами, меншими за 30 дБ (9,5±4,4% – перед 
тимпанопластикою і 35,0±7,5% – після неї; 
Р<0,01). Водночас кількість спостережень з по-
рогами, вищими за 40 дБ, зменшилась з 
(37,4±7,1)% до (21,0±6,6)% (Р<0,05). Середня 
величина порогу повітрянопроведених звуків в 
діапазоні 0,5-2кГц у віддаленому періоді після 
тимпанопластики з використанням даної мето-
дики становила (25,0±2,8) дБ, що значно менше 
від передопераційного значення порогу – 
(42,2±2,4) дБ (Р< 0,001). Середнє зниження по-
рогів повітрянопроведених звуків становило 
(15,7±1,9) дБ. 

Сприйняття кістковопроведених звуків у 
віддаленому періоді майже не відрізняється від 
передопераційних значень (Р>0,05). Причому 
відсутність виражених змін спостерігається як у 
діапазоні 0,5-2 кГц, так і в діапазоні 3-8 кГц. 
Вдалося прослідкувати віддалені наслідки 51 
тимпанопластики. Аналіз ефективності операції 
за даними повітряно-кісткового інтервалу до-
зволяє відмітити, що у віддаленому періоді у 10 
хворих (8,6%) значно збільшилась кількість 
спостережень з ПКІ, який був більшим за 45 дБ, 
за рахунок ураження звукопровідної системи 
холестеатомним процесом. Позитивні результа-
ти були отримані після другого етапу операції. 
Середній ПКІ у віддаленому післяопераційному 
періоді становив (13,5±2,2) дБ, до операції – 
(28,5±2,0) дБ (Р<0,05). Ці дані підтверджують 
факт високої ефективності тимпанопластики з 
відновленням латеральної стінки аттика ендоме-
атальним підходом та з використанням спіраль-
ного розрізу. 

Підводячи загальний підсумок отриманих 
результатів дослідження, можна відмітити, що 
удосконалення показань та техніки виконання 
певних варіантів та етапів тимпанопластики дає 
можливість помітно підвищити ефективність 
морфо-функціональної реабілітації хворих на 
ХГСО. 
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AURICULAR CHOLEASTOMA AND PROBLEMS THAT FACES  
THE OTORHINOLARYNGOLOGIST FROM THE TERRITORY 

 
Summary. The aim of this work is to exam-

ine the persons with hypoacusis to make the oto-
scopic diagnosis in these patients and to determine 
the causes of why do they avoid to see a doctor. For 
this aim 177 persons were examined. 

Up-to-date-ness of the study. Chronic sup-
purative otitis media is a problem of otorhinolaryn-
gologist because of: 

• The given pathology that leads to various 
complications like: labyrinthitis, mastoiditis, cere-
bral and cerebralous abscesses, otogenic meningitis 
and otogenous sepsis. 

• Otitis media affects the auditory function 
leading to the fact, persons affected with it feel dis-
comfort in communication with its peers. This fact 
dealing with the given pathology has a social char-
acter. When a teacher or an actor is affected, the 
individual becomes a professional disables, so in 
this way C.S.O.M. acquires a socio-professional 
character. A quiet clinical evolution often being 
asymptomatic makes the patient to avoid seeing a 
doctor in time. 

The aim of the study. It is to examine the 
persons with hypoacusis to establish the otoscopic 
diagnosis in the patients and release the causes for 
which they do not see the doctor. 

The tasks of the study 
• to select persons suffering of hypoacusis 

within those who do not visit the doctor; 
• to determine the causes for which they do 

not see a doctor; 
• to determine the type of hypoacusis by an 

otoscopic examination and acumetric method, to 
classify the forms of C.S.O.M. and to propose 
measures of therapeutical and diagnosis as well as 
preventive ones to decrease the incidence of 
C.S.O.M. with auricular choleasteatoma. 

Materials and methods. The case histories of 
patients with various general affections had been 
examined like atherosclerosis, diabetes mellitus, 
chronic renal insufficiency, and others as well as 
persons from hypoacusis. The number of the exam-
ined persons was 117 of the age between 21-72 
years old. They were of various professions. But the 
absolute majority of them consisted of persons from 
agriculture. 

Results and discussions. Of the 117 exam-
ined persons with hypoacusis 98 had otitis pathol-
ogy: with hypoacusis of transmission – 59 patients; 
hypoacusis of perception – 39 patients. 

C.S.O.M. was revealed in those 59 patients 
with hypoacusis of transmission; epitympanitis in 
31 and otoscopic cholesteatoma was established in 
2 persons. 

Those 31 persons were referred to the Re-
publican Center of functional Surgery, phonoaudi-
ology and recovery of the O.R.L. department of the 
Republican Clinical Hospital, but only 3 persons 
arrived, in which the diagnosis of C.S.O.M. was 
confirmed – epitympanitis, and in 2 patients it was 
established the diagnosis of the intra – operable 
otitic cholesteatoma. A retrospective examination 
and analysis has confirmed the fact that the patients 
with otitis refuse to visit a doctor, because of lack 
of an acute symptomatology of the auricular 
choleasteatoma. 

Conclusions 
1. Chronic suppurative otitis media 

(C.S.O.M.) has not a sever symptomatology, even 
its choleastomic form a doctor. 

2. The means to diagnose a patient in the 
territory an otorhinolaryngologist has, are quite in-
sufficient to reveal a choleastoma. 

3. It is necessary to reestablish the follow - 
up system of patients, especially of the patients with 
O.R.L. pathology. Such patients should not be 
treated by a family in any case. They must be under 
permanent supervision of an otorhinolaryngologist, 
and the latter should send him (her) to the Republi-
can Center of functional Surgery, phonoaudiology 
and recovery of the O.R.L. department of the Re-
publican Clinical Hospital. 

4. The National Company of Insurance in 
Medicine should reimburse the costs for transport to 
the patients with chronic suppurative otitis media to 
Chisinau at the Republican Center of functional 
Surgery, phonoaudiology and recovery of the 
O.R.L. department of the Republican Clinical Hos-
pital, a necessary condition for these patients to go 
to this specialized otorhinolaryngological service. 
This could lead to: 

• prophylaxis of intracranial complications 
of otitis media; 

• equalization of the rights to receive medi-
cal assistance of the patients living in villages and 
districts of Moldova with the patients from Chisi-
nau which can travel free of charge to the institu-
tions that have doctors of high quality. 
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