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В попередньому повідомленні ми 
привели загальні відомості про келоїди ву-
шних раковин, етіологію, патогенез цієї па-
тології, патогістологічну картину при ній. 
Дана оглядова робота присвячена клінічним 
проявам, діагностиці, лікуванню, рециди-
вам, ускладненням келоїдів вушних рако-
вин. 

Клінічні прояви. Клініка келоїдів ву-
шних раковин визначається суб’єктивними 
скаргами хворих і об’єктивними даними при 
огляді. При локалізації келоїдів в ділянці 
вушних часточок хворі скаржаться на: наяв-
ність утворень в ділянці вушних часточок 
(Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, 2000), круг-
лих пухлиноподібних щільно-еластичних 
утворень на часточках (Г.И. Назаров, 1973), 
пухлиноподібних утворень в ділянці часто-
чок (В.Д. Розенберг, Н.С. Иоффе, 1979), бо-
родавчастих розростань в ділянці часточок 
(Л.Н. Данилов, 1975), утворень на вушній 
раковині (В.М. Хмельник, 1983). 

В спостереженні Н.Ф. Попова (1909) у 
хворої з келоїдом протизавитка були пекучі 
болі в лівій вушній раковині на місці келої-
да. В спостереженні С.Н. Арбузова (1974) 
хворий з келоїдами завитка вушних раковин 
скаржився на наявність пухлиноподібного 
утворення на вушних раковинах. У випадку, 
описаному Ю.А. Андреєвим і В.Г. Русмано-
вим (1990), хворий відмічав скарги на пух-
линоподібні утворення в ділянці завитка 
обох вушних раковин. При келоїді, що за-
ймав більшу частину вушної раковини, опи-
саному І.С. Древняком (1970), пацієнт ска-
ржився на наявність щільного еластичного 

горбистого утворення, що спотворювало 
вушну раковину.  

За даними Г.І. Гарюка і співавторів 
(1991), у 23 хворих із 32 розвиток келоїдів 
супроводжувався помірними больовими 
відчуттями, відчуттям печіння, свербінням. 
Автори це пояснюють тим, що при давності 
ростучих келоїдів не більше 3 міс в них від-
сутні нервові закінчення, а при давності 6-7 
міс і більше відмічається іннервація з гли-
боких шарів. 

Об’єктивна клінічна картина досить 
характерна для відповідної локалізації про-
цесу. При келоїдах вушних часточок в спо-
стереженні Е.І. Арава (1953) на обох вуш-
них раковинах різко кидались в очі великі, 
хрящової консистенції, вільно звисаючі пу-
хлиноподібні утворення величиною з куря-
че яйце кожне. Шкірний покрив над ними 
був стоншений. На грудній клітині, а також 
на шкірі правої грудної залози відмічались 
келоїдні рубці розміром 20,0х18,0 см, різко 
відмежовані від оточуючих тканин, щільні 
при пальпації і спаяні з підшкірним жиро-
вим шаром. Поверхня рубців нерівна, гор-
биста. Невеликі келоїдні рубці відмічались і 
на інших ділянках тіла, які з’явились пізні-
ше, ніж на вушних часточках. Тут, як нам 
уявляється, мова може йти про келоїдну 
хворобу тіла. У випадку, описаному Л.Н. 
Даниловим (1975), в ділянці обох вушних 
часточок мали місце щільні розростання 
розміром 3,0х3,0 і 2,0х3,0 см з гладкою по-
верхнею, рожевого кольору, безболючі при 
пальпації. У випадку, що спостерігався В.Д. 
Розенбергом і Н.С. Йоффе (1979), на перед-
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ній поверхні вушних часточок визначались 
округлі новоутворення розмірами 3,0 і 2,5 
см. Шкірна поверхня їх була гладка, лисню-
ча. В центрі мали місце пупкоподібні, гол-
часті втягнення (в місцях бувших проколів 
для кульчиків). Пальпація цих утворень бо-
лючості не викликала.  

За даними В.М. Хмельника (1983), на 
вушних часточках прощупувались малобо-
лючі щільні напружені утворення кулястої 
чи овоїдної форми, що виступали над пове-
рхнею оточуючих тканин. Шкіра над ними 
була не змінена (при їх малих розмірах) і 
червоно-синявого кольору (при великих 
розмірах). Розміри келоїдних рубців – від 
0,2х0,3 см до 2,5х1,5 см. Основа келоїдів 
була широка. Величина келоїдів у спосте-
режуваних Г.Е. Тіменом (1984) хворих ко-
ливалась від 1,0 до 7,0 см в поперечнику. 
Форма їх в основному була кулястою чи 
еліпсоподібною, іноді з великою кількістю 
вузлів. У 5 осіб після травми і хірургічних 
втручань келоїди розповсюджувались не 
тільки на вушну раковину, але і на шкіру 
догори, допереду і позаду її. Практично у 
всіх хворих келоїди розташовувались як на 
передній, так і на задній поверхні вушних 
часточок. В спостереженні Г.С. Протасеви-
ча і П.В. Ковалика (2000) на задній поверхні 
обох вушних часточок відмічались щільні 
утворенння, безболючі на грубих ніжках, 
шкіра над ними була синява. Розміри утво-
рення були приблизно 3,0х2,0х2,0 см (на 
лівій часточці) і 2,5х1,5х1,5 см (па правій 
часточці). 

У випадку, описаному І.С. Древняком 
(1970), в ділянці лівої вушної раковини ви-
значалось пухлиноподібне утворення з не-
рівною поверхнею, що займало ¾ вушної 
раковини. Не втягнений в процес був лише 
верхній край завитка. Це утворення було 
щільне на дотик, безболюче при пальпації. 
У хворого з келоїдом завитка С.Н. Арбузов 
(1974) відмічав на лівій вушній раковині 
щільне хрящоподібної консистенції розрос-
тання по завитку, безболюче, чутливе до 
зниження температури. На правій вушній 
раковині було щільне, хрящоподібної кон-
систенції горбисте утворення, що захоплю-
вало пересаджений філатовський клапоть (в 
минулому проводилось видалення келоїда з 
пластикою філатовським клаптем). В спо-

стереженні Ю.А. Андреєва і В.Г. Русманова 
(1990) у пацієнта з келоїдами завитка на ві-
льному краї обох вушних раковин визнача-
лись пухлиноподібні утворення щільної 
консистенції, діаметром 1,5 см і довжиною 
до 7,5-8,0 см. 

Келоїди, що розвиваються на вушній 
раковині, призводять до спотворення об-
личчя, чим доставляють немало страждань 
хворим (Г.Э. Тимен, 1984).  

Ведучою ж клітинною формою в спо-
лучній тканині ростучих келоїдів являються 
функціональні фібробласти з добре розви-
неним гранулярним ендоплазматичним ре-
тикулумом і пластинчастим комплексом 
(Г.И. Гарюк и соавт., 1991). 

Діагностика. Діагностика келоїдів 
вушних раковин особливих труднощів не 
представляє (В.Я. Арутюнов, 1979; В.Ф. 
Антонив, В.Т. Тимофеев, 1981; Г.И. Гарюк 
и соавт., 1991). Діагноз ставиться на основі 
скарг, анамнезу, результатів огляду. У об-
стежених хворих відмічаються щільні мало-
болючі утворення круглої форми (Г.И. Га-
рюк и соавт., 1991). При невеликих келоїдах 
(0,1х0,4 см) шкіра над ними не змінена, при 
значних їх розмірах вона набуває багряно-
синявий колір (Г.И. Гарюк и соавт., 1991). 
Діагноз підтверджується патогістологічно 
(Н.Ф. Попов, 1909).  

Лікування. Лікування келоїдів вуш-
них раковин представляє відповідні труд-
нощі в зв’язку з їх схильністю до рецидивів 
(Г.И. Гарюк и соавт., 1991). Лікування при 
цій патології проводиться консервативне і 
хірургічне (Ю.А. Андреев, В.Г. Русманов, 
1990). Існує ще комбінований метод ліку-
вання (Н.М. Александров, Г.Б. Поляк, 1974; 
Г.И. Гарюк и соавт., 1991; Г.С. Протасевич, 
П.В. Ковалик, 2000, та ін.). Г.І. Гарюк і 
співавтори (1991) підкреслюють, що келої-
ди вушних раковин вимагають комплексно-
го лікування. 

З консервативних методів рекомен-
дують застосовувати радій або його емана-
цію, вприскування колоїдальних сумішей 
(куди входить переважно пепсин), 15% 
спиртового або ж 10% водного гліцерино-
вого розчину фібролізину (А.К. Чаргейшви-
ли, 1960). Застосовуються кортикостероїдні 
гормони, ферменти, біостимулятори (П. 
Михайлов, 1984). З біостимуляторів реко-
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мендується вприскувати на протязі 20-25 
днів препарат склоподібного тіла по 1-2 мл 
щоденно (А.К. Чаргейшвили, 1960; Б. Зе-
нин, 1966). Протипоказаний цей препарат 
при нефриті, цирозі печінки, загальному 
виснаженні, злоякісних пухлинах, гострих 
запальних і інфекційних захворюваннях, 
серцевій декомпенсації з набряком (Н.Г. 
Шмотова, 1952; Б.И. Мелик-Мусьян, 1956). 
При свіжих келоїдах, крім того, рекоменду-
ється гіалуронідаза (А.К. Чаргейшвили, 
1960; Б. Зенин, 1966). А.К. Чаргейшвілі 
(1960) використовує наступну методику за-
стосування цього препарату. Порошок гіа-
луронідази наносять на зволожену стериль-
ним ізотонічним розчином натрію хлориду 
стерильну марлеву серветку (складену в 4 – 
5 шарів), яку накладають на уражену ділян-
ку, покривають вощаним папером і фіксу-
ють м’якою пов’язкою. Кількість гіалуроні-
дази по 0,5 г і більше на процедуру; курс 
лікування становить 15-60 днів. Б. Зенін 
(1966) рекомендує ін’єкції гіалуронідази по 
100 ОД щоденно (15 ін’єкцій на курс) під 
основу келоїда. 

І.А. Яшан і співавтори (1977) в одно-
му випадку у хворої з келоїдом вушної час-
точки під його основу вводили 1-2 мл 1-2% 
розчину новокаїну і через ту ж голку 1-2 мл 
960 спирту. Ін’єкції проводили через 2-3 дні. 
У хворої наступив некроз келоїда і відторг-
нення його після чотирьох ін’єкцій. 

Використовується іноді місцево рент-
генотерапія (А.К. Чаргейшвили, 1960; Б. 
Зенин, 1966; О.С. Лученок, Р.Ф. Навроцкая, 
1967; В.М. Хмельник, 1983). В.М. Хмельник 
(1983) рентгенопромінювання застосовує 
при невеликих келоїдах. Б. Зенін (1966) ре-
комендує рентгенотерапію у випадку вира-
женої гіпертрофії при свіжих келоїдах. Ви-
користовуються іноді місцево промені Буккі 
(А.К. Чаргейшвили, 1960; Б. Зенин, 1966). 
Це довгохвильове рентгенівське випромі-
нювання, що застосовується для поверхне-
вої рентгенотерапії (Г.Э. Тимен, 1984). Іноді 
застосовують місцево електроліз (А.К. Чар-
гейшвили, 1960), електрофорез 2-10% роз-
чину калію йодиду чи аплікації парафіну (Б. 
Зенин, 1966).  

Частіше застосовується хірургічне лі-
кування келоїдів вушних раковин (Н.Ф. По-
пов, 1909; А.В. Пятак, 1931; А.М. Солнцев, 

1962; С.Н. Арбузов, 1974; Л.Н. Данилов, 
1975; В.Д. Розенберг, Н.С. Иоффе, 1979; 
В.Ф. Антонив, В.Т. Тимофеев, 1981; А.Г. 
Лихачев, 1981, 1984; В.М. Хмельник, 1983). 
В.Ф. Антонів і В.Т. Тимофєєв (1981) вва-
жають, що келоїди треба видаляти зразу пі-
сля виявлення. Т.Е. Тімен (1984) вважає до-
цільним оперувати келоїд в період його ак-
тивного росту. По всій вірогідності, опти-
мальними строками для хірургічного втру-
чання, підкреслює автор, слід вважати 4-6 
міс після візуально, пальпаторно і планоме-
трично визначеного припинення збільшення 
рубця. Г.І. Гарюк і співавтори (1991) хірур-
гічне лікування починають після закінчення 
росту келоїдів. 

Операція проводиться під місцевою 
анестезією (А.М. Солнцев, 1962; И.С. Древ-
няк, 1970; С.Н. Арбузов, 1974; Л.Н. Дани-
лов, 1975; В.М. Хмельник, 1983). Для анес-
тезії використовується 0,5-1% розчин ново-
каїну (А.М. Солнцев, 1962; С.Н. Арбузов, 
1974; В.М. Хмельник, 1983) в кількості 20 
мл (С.Н. Арбузов, 1974). Хірургічне ліку-
вання передбачає висічення келоїдів в ме-
жах здорових тканин (С.М. Компанеец, 
1934; А.К. Чаргейшвили, 1960; А.М. Солн-
цев, 1962; Г.И. Назаров, 1973; В.Д. Розен-
берг, С.Н. Иоффе, 1979; В.М. Хмельник, 
1983; Ю.А. Андреев, В.Г. Русманов, 1990; 
Г.И. Гарюк и соавт., 1991). Після мобілізації 
країв рани (В.М.Хмельник, 1983) наклада-
ють шви (Э.И. Арав, 1953; А.К. Чаргайшви-
ли, 1960; И.С. Древняк, 1970; Г.И. Назаров, 
1973; В.М. Хмельник, 1983; Г.И. Гарюк и 
соавт., 1991). Е.І. Арав (1953) і В.М. Хмель-
ник (1983) на рану накладають шовкові 
шви. І.С. Древняк (1970) накладає кетгутові 
шви. А.М. Солнцев (1962) і Г.І. Назаров 
(1973) рекомендують накладати шви кінсь-
ким волосом. Загоєння ран відбувається пе-
рвинним натягом (А.М. Солнцев, 1962; И.С. 
Древняк, 1970; Г.И. Назаров, 1973; С.Н. Ар-
бузов, 1974; Л.Н. Данилов, 1975; Ю.А. Анд-
реев, В.Г. Русманов, 1990). 

Деякі автори (А.М. Солнцев, 1962; 
И.С. Древняк, 1970; С.Н. Арбузов, 1974) 
рекомендують після хірургічного видалення 
келоїдів проводити пластичні операції на 
вушній раковині. Так, А.М. Солнцев (1962) 
в одному випадку для того, щоб не допусти-
ти можливу деформацію вушних раковин в 
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зв’язку з видаленням келоїдів разом з діля-
нками оточуючих їх тканин застосував на-
ступний спосіб операції, що забезпечує мо-
жливість одночасної пластики вушної час-
точки. Відступивши на 3-4 мм від видимої 
межі келоїда провів розріз через всю товщу 
часточки, що охоплював келоїд. Після ви-
далення келоїда краї рани з’єднав Т-
подібним швом і зашив кінським волосом. 
У випадку, описаному І.С. Древняком 
(1970), після видалення келоїда шкіра вуш-
ної раковини відсепарована від хряща, над-
лишок хряща відсічений. Затим хрящ при-
критий охрястям, яке фіксоване кетгутови-
ми швами. Проведена пластика вушної ра-
ковини за рахунок місцевих тканин. В спо-
стереженні С.Н. Арбузова (1974) проведено 
видалення келоїда завитка вушної раковини 
з обох боків, затим пластична операція сте-
бельчастим клаптем правої вушної ракови-
ни. При макроскопічному дослідженні ви-
даленого келоїда В.Д. Розенберг і Н.С. Йо-
ффе (1979) виявили пухлиноподібні келоїд-
ні утворення значної щільності, на розрізі 
тканина їх мала аморфний вигляд, однорід-
на, темно-сірого кольору. А.В. Пятак (1931) 
вважає, що інші методи лікування не мають 
переваг перед хірургічним лікуванням. 

Г.Е. Тімен (1984) використав лазерний 
промінь для резекції келоїдних рубців вуш-
них раковин. Висічення келоїдів проводив 
лазерним скальпелем. Операції по висічен-
ню келоїдів вушних раковин проводив під 
контролем операційного мікроскопа, що 
давало можливість більш ретельно визначи-
ти межі келоїда, а, отже, більш радикально 
його видалити. Перед операцією проводи-
лась місцева інфільтраційна анестезія роз-
чином новокаїну 0,5-1% в кількості від 1 до 
20 мл в залежності від величини келоїда. 

Широкого розповсюдження набуло 
комбіноване лікування келоїдів вушних ча-
сточок. При цьому застосовуються різні 
комбінації методів лікування (Э.С. Ланд-
сман, 1932; А. Нечаева, 1932; Г.И. Назаров, 
1973; Н.М. Александров, Г.Б. Поляк, 1974; 
В.М. Хмельник, 1983; Г.И. Гарюк м соавт., 
1991). Так, Е.С. Ландсман (1932) і А. Нечає-
ва (1932) рекомендували комбіноване ліку-
вання, що включає висічення келоїда з по-
слідуючою рентгенотерапією. Н.М. Алекса-
ндров і Г.Б. Поляк (1974) в одному випадку 

провели комбіноване лікування поширених 
келоїдних рубців шкіри вушних раковин. 
При цьому провели курс променевої терапії 
на рубці, 2 курси пірогеналотерапії по 9000 
МПД, після чого відмічалось розм’якшення 
рубців, але розміри їх не зменшились. Тому 
виконали висічення рубців, потім промене-
ву терапію. 

Г.І. Назаров (1973) в одному випадку 
провів комбіноване лікування, що включало 
висічення келоїдів обох вушних часточок з 
накладанням на рану швів кінським воло-
сом і призначення консервативних засобів в 
післяопераційний період: преднізолон (по 
0,005 г спочатку по 1 таблетці 3 рази на 
день на протязі 10 днів, затим по 1 таблетці 
2 рази на день на протязі 10 днів і по 1 таб-
летці 1 раз на день на протязі 7 днів), екст-
ракт алое (по 1 мл підшкірно на протязі 25 
днів), норсульфазол (по 1г 3 рази на день на 
протязі 7 днів). Шви знято на 6-7 день. За-
гоєння відбулось первинним натягом. В.М. 
Хмельник (1983) рекомендує комбіноване 
лікування, що включає хірургічне видален-
ня келоїдів і проведення фонофорезу чи 
електрофорезу з лідазою, а також паренте-
ральне введення біостимуляторів. В останні 
роки з’явились повідомлення про комбіно-
ване лікування хворих з келоїдами, що 
включає хірургічне висічення з послідую-
чим призначенням глюкокортикоїдів, зок-
рема суспензії гідрокортизону (Г.Э. Тимен, 
1984). 

Г.І. Гарюк і співавтори (1991) у 8 хво-
рих з невеликими келоїдами застосували 
кріодію апаратом КМ-22 з експозицією 2,5-
3 хв. На наступний день після кріодіяння 
місцево в ділянку келоїда починали вводити 
лідазу по 30-50 ОД; на курс 10 ін’єкцій че-
рез день. 14 хворим провели висічення ке-
лоїдів в межах здорової тканини. Після цьо-
го в рану вводили кеналог або кенарт-А і 
накладали шви. В зв’язку з значними розмі-
рами келоїдів у 9 хворих провели пластичне 
формування часточок. В послідуючому міс-
цево 1 раз на тиждень вводили 0,5-1 мл гід-
рокортизону (на курс 4 ін’єкції), а через 
день – лідазу за описаною вище методикою. 
Після зняття швів і доброго загоєнння рани 
на протязі 8-10 днів застосовували масаж 
часточки, електрофорез з лідазою. У 10 хво-
рих лікування келоїдних рубців проводили 
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за новою методикою, що представляє ком-
бінацію хірургічного і кріогенного методів. 
На першому етапі проводили вертикальне 
висічення келоїда в площині, паралельній 
вушній часточці, одночасно з обох боків. 
При цьому формувалась часточка без висі-
чення рубця із її товщі. В послідуючому не-
висічена тканина піддавалась кріодії авто-
номним кріоапаратом КД-3. Експозиція при 
цьому варіювала в межах 2-3 хв в залежнос-
ті від товщини невисіченого шару.  

Г.С. Протасевич і П.В. Ковалик (2000) 
приводять власне спостереження комбіно-
ваного лікування келоїдів вушних часточок 
із застосуванням ін’єкцій новокаїн-спирту і 
кріодеструкції рідким азотом. З цією метою 
в ділянку келоїдів біля їх основи вводять по 
1мл 1% розчину новокаїну і через ту ж саму 
голку по 1мл 96˚ спирту. Після цієї проце-
дури келоїди почали некротизуватись. По-
тім 4 рази проведені сеанси кріодеструкції 
келоїдів рідким азотом. До моменту випис-
ки із стаціонару на місці келоїдів залишився 
темний колір шкіри. При повторних обсте-
женнях через 2 роки, через 5 років і через 11 
років рецидиву келоїдів не виявлено. Авто-
ри підкреслюють, що даний спосіб лікуван-
ня келоїдів вушних часточок може бути за-
пропонований як ще один спосіб в арсеналі 
існуючих методів лікування цієї патології. 
Однак ні один із запропонованих методів 
лікування келоїдів вушних раковин не усу-
ває можливості їх рецидивів (Э.С. Ланд-
сман, 1932; Г.Э. Тимен, 1984). 

Рецидиви. Келоїди вушних раковин 
нерідко після операції рецидивують (С.М. 
Компанеец, 1934; А.Г. Лихачев, 1981, 1984). 
За даними літератури (Э.С. Ландсман 1932; 
А. Нечаева, 1932; Э.И. Арав, 1953; Maurer, 
1965; Wechsler, 1965; С.Н. Арбузов, 1974; 
Senturia et al., 1980; В.Ф. Антонив и соавт., 
1995), келоїдні рубці будь-якої локалізації 
(в тому числі і вушної раковии) після хірур-
гічного втручання в 40-50% випадків схи-
льні до рецидивування. Цим пояснюються 
труднощі і недостатність лікування таких 
хворих (В.М. Хмельник, 1983; Г.И. Гарюк и 
соавт., 1991). Найчастіше рецидиви вини-
кають, коли хірургічне втручання прово-
диться до 1 року від початку захворювання, 
тобто в період росту келоїда (В.М. Хмель-
ник, 1983). Про схильність келоїдів до ре-

цидивів писали А.М. Солнцев (1962), І.С. 
Древняк (1970), Л.Н. Данилов (1975), Г.І. 
Гарюк і співавтори (1991). Відомі випадки, 
коли рецидиви наступають по кілька разів 
(А. Нечаева, 1932; Э.И. Арав, 1953; А.М. 
Солнцев, 1962; В.М. Хмельник, 1983). Так, 
В.М. Солнцев (1962) і В.М. Хмельник 
(1983) виявили рецидив двічі після операції. 
А. Нечаєва (1932) келоїди вушних часточок 
видаляла 3 рази. У випадку описаному Е.І. 
Аравом (1953), келоїд видалявся 5 разів, але 
через деякий час після кожної операції він 
знову розростався, захоплюючи все більшу 
поверхню вушних раковин, і навіть почав 
з’являтись на інших ділянках тіла. Із 19 
хворих, що лікувались Г.Е. Тіменом (1984), 
9 в минулому перенесли хірургічні втру-
чання в комплексі із застосуванням різних 
медикаментозних і фізіотерапевтичних за-
собів. Причому 5 осіб оперовані два рази, 1 
– три рази, 1 – п’ять разів, а 1 жінка – сім 
разів. Але у всіх цих осіб виникли рециди-
ви. С.Н. Арбузов (1974) спостерігав рецидив 
келоїда вушних раковин через 2 роки після 
видалення. Г.І. Гарюк і співавтори (1991) 
після комбінованого лікування (висічення і 
кріодія) в період від 1 року до 5 років із 9 
обстежених рецидив виявили у 1. Однак в 
цьому спостереженні не було бурхливого 
росту келоїда, а останній був еластичний і 
невеликих розмірів. 

За даними Г.Е. Тімена (1984), у 4 осіб 
із 19 на протязі року при лікуванні лазерним 
скальпелем виникли рецидиви келоїда, які 
видалені за допомогою лазерного скальпеля 
повторно. 

Для попередження рецидивів келоїда 
після його видалення раніше призначали 
рентгенопромінення (В.С. Погосов, В.Ф. 
Антонив, 1997). З цією метою краще вико-
ристовувати глюкокортикоїди (Г.И. Наза-
ров, 1973; Л.А. Болховитинова, М.Н. Пав-
лова, 1977; Senturia et al., 1980; В.С. Пого-
сов, В.Ф. Антонив, 1997, та ін). З цією ме-
тою Clarkson (1953) рекомендував застосо-
вувати кортизон, а А.К. Чаргейшвілі (1960) 
– АКТГ. Для попередження рецидивів В.М. 
Хмельник (1983) в ділянку операційної рани 
під час операції і двічі через тиждень реко-
мендував вводити по 20 ОД емульсії гідро-
кортизону. Після хірургічного видалення 
келоїдів для недопущення рецидивів Г.І. 
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Гарюк і співавтори (1991) вважають необ-
хідним введення в рану кеналога з посліду-
ючим призначенням лідази чи гідрокорти-
зону за описаною ними вище методикою. 

Л.Н. Данилов (1975) через 3 міс після 
видалення келоїдів обох вушних часточок в 
ділянці часточки правого вуха на місці піс-
ляопераційного рубця відмітив появу розро-
стання розміром 0,5х0,5 см, рожевого ко-
льору, яке досить швидко зникло після 
двохкратного обколювання триамсиноло-
ном. 

Ускладнення. В окремих випадках 
може спостерігатись малігнізація келоїда 
(А.М. Солнцев, 1962; И.С. Древняк, 1970; 
В.Ф. Антонив и соавт., 1995). За даними 
А.М. Солнцева (1962), двохкратний реци-
див келоїда після хірургічного лікування 

(можливо, не цілком радикального) привів в 
кінці кінців до виникнення саркоми в діля-
нці рубця. Діагноз саркоми був установле-
ний шляхом гістологічного дослідження 
келоїда. Інші дані про ускладнення келоїдів 
вушних раковин в літературі не повідомля-
ються. 

Таким чином, клінічні прояви келоїдів 
вушних раковин визначаються суб’єктив-
ними і об’єктивними даними. Діагностика 
цієї патології не складна. Лікування засто-
совується консервативне, хірургічне і ком-
біноване. Келоїди після операції досить час-
то схильні до рецидивів (за даними літера-
тури, це складає 40-50%). Причому рециди-
ви можуть наступати по декілька разів. З 
ускладнень слід відмітити малігнізацію ке-
лоїда в окремих випадках. 
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