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Лікування хворих на хронічний сере-

дній отит, як правило, хірургічне, при якому 
переслідується мета не лише санувати осе-
редок інфекції та попередити розвиток вну-
трішньочерепних ускладнень, а й збережен-
ня або покращання слуху [1, 2]. 

Повідомлень про множинні внутріш-
ньочерепні ускладнення в літературі неба-
гато. Як правило, у одного хворого має міс-
це одне внутрішньочерепне отогенне ускла-
днення (екстрадуральний або субдуральний 
абсцес, перисинуозний абсцес, тромбоз си-
гмоподібного синуса, абсцес мозку або мо-
зочка, менінгіт, енцефаліт), рідше – декілька 
внутрішньочерепних ускладнень одночасно 
[3-5]. 

Наводимо власне спостереження. 
Хворий С., 34 років, поступив у ЛОР-

відділення без свідомості з клінікою менін-
гіту. 

З анамнезу установлено, що пацієнт з 
дитинства хворів на правобічний хронічний 
середній отит. За 10 днів до поступлення в 
клініку він звернувся до отоларинголога за 
місцем проживання, котрий поставив діаг-
ноз: хронічний гнійний епітимпаніт справа 
в стадії загострення, поліп. Призначено ан-
тибактеріальну терапію і, за рекомендацією 
лікаря, хворого було госпіталізовано в діль-
ничну лікарню під нагляд терапевта. 

На фоні антибіотикотерапії на 6-й 
день стан пацієнта погіршився (посилився 
біль у вусі, зникла гноєтеча з вуха, 
з’явилися нестерпні головні болі). Однак 
лікування було продовжено в дільничній 
лікарні. На прохання родичів провести по-

вторний огляд хворого у отоларинголога 
дільничний лікар відповів, що «антибіотики 
призначені на 10 днів, а пройшло лише 6, 
тому я не можу направити хворого до ЛОР-
лікаря». В подальші дні стан пацієнта погі-
ршувався, аж поки він не втратив свідо-
мість. Після цього родичі попутним транс-
портом самі доставили хворого в ЛОР-
клініку. 

При огляді діагностовано хронічний 
гнійний епітимпаніт (хронічний епітимпа-
но-антральний гнійний середній отит) спра-
ва в стадії загострення, обтуруючий поліп 
зовнішнього слухового ходу, менінгіт, абс-
цес мозку (?) 

За життєвими показаннями, через го-
дину після госпіталізації пацієнт був про-
оперований. Після видалення поліпа, що 
обтурував зовнішній слуховий хід, виявило-
ся, що більша частина барабанної перетин-
ки була збережена, за винятком перфорації 
в шрапнелевій частині (задньоверхній квад-
рант). Антрум і всі комірки соскоподібного 
відростка заповнені гноєм та грануляціями. 
Кістка каріозно змінена. Вирішено виконати 
розширену сануючу операцію на середньо-
му вусі з видаленням задньої кісткової стін-
ки зовнішнього слухового ходу. Однак піс-
ля оголення до 1 см2 твердої мозкової обо-
лонки середньої та задньої черепної ямки не 
відмічено ознак запального процесу як у 
твердій мозковій оболонці середньої череп-
ної ямки, так і в сигмоподібному синусі.  

Враховуючи клініку, прийнято рішен-
ня про видалення кістки в області трикут-
ника Траутмана, після чого був визначений 
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екстрадуральний абсцес, що сполучався з 
субдуральним абсцесом. Після видалення 
гною і ревізії порожнини субдурального аб-
сцесу знайдено норицю, яка поширювалась 
у вискову долю головного мозку. По ходу 
нориці було розкрито абсцес мозку, який 
локалізувався у висковій долі на глибині 2 
см і мав об’єм до 3 см3. Абсцеси дреновано 
гумовими смужками. В барабанній порож-
нині виявлено рідкий гній. Слухові кісточки 
збережені, без каріозних змін, грануляцій не 
спостерігалося, слизова оболонка потовще-
на, гіперемована. 

В зв’язку з відсутністю великих руй-
нувань в барабанній порожнині, збережен-
ням майже всієї барабанної перетинки та 
повною санацією запального процесу в сос-
коподібному відростку і в черепній порож-
нині, а також з утримуванням післяопера-
ційної рани відкритою до повної санації 
осередку інфекції одночасно було виконано 
тимпанопластику за I типом. 

В післяопераційному періоді хворий 
приймав антибактеріальну терапію та про-
водились люмбальні пункції з ендолюмба-
льним введенням антибіотика (натрієва сіль 
бензилпеніциліну) до повної санації спин-
номозкової рідини і зникнення симптомів 
менінгіту. 

Дренування порожнини абсцесу мозку 
гумовими смужками та марлевими турун-
дами з гіпертонічним розчином привело до 
повної ліквідації запального процесу. До-
гляд за неотимпанальним лоскутом здійс-
нювався за загальноприйнятою методикою. 

Через 3 тижні після операції запаль-
ний процес у вусі та на місці абсцесів був 
ліквідований, неотимпанальний лоскут 
прижився. Проведена пластика завушного 
дефекту за Пасовим (пластика шкіри зад-
ньої стінки слухового ходу виконана під час 
I етапу операції). В подальшому перев’язки 
проводились через зовнішній слуховий хід. 

Через 1 міс після операції загальний 
стан хворого був задовільним. Скарг на го-
ловний біль не було, але збереглась аритмія, 
з приводу чого пацієнт тривалий час лікува-
вся у кардіолога. При МРТ головного мозку 
патології в черепній порожнині не виявле-
но. Виділень з післяопераційної мастоїдаль-
ної порожнини не відмічалось. Однак в 
зв’язку з тим, що під час операції майже по-

вністю було видалено кістку в трикутнику 
Траутмана, у нього утворилась мозкова 
грижа. Закрити кістковий післяопераційний 
дефект за допомогою кістки не було мож-
ливості, оскільки стінка мозкової грижі на 
значній площі вкрилась епідермісом та іс-
нувала ймовірність утворення холестеато-
ми. Тому було прийнято рішення продов-
жити тампонування післяопераційної масто-
їдальної порожнини через зовнішній слухо-
вий хід, що після виписки пацієнта і вико-
нувалось двічі на тиждень. 

Лише через 10 міс тампонування зов-
нішнього слухового ходу і мастоїдальної 
порожнини ми досягли стійкого клінічного 
результату, а саме: грижовий мішок, який 
раніше поширювався до передньої стінки 
зовнішнього слухового ходу (під час пе-
рев’язок), був локалізований на рівні масто-
їдальної порожнини сполучною тканиною. 
Після припинення тампонування зовнішній 
слуховий хід не звужувався. 

Результати аудіометрії через 1 міс пі-
сля операції наведені на аудіограмі (до опе-
рації аудіометрія не проводилась, оскільки 
хворий був без свідомості і потребував не-
відкладної операції). З аудіограми видно, 
що у хворого має місце ураження звукосп-
риймаючого апарату на середніх і високих 
частотах.  

Повітряно-кістковий розрив практич-
но відсутній. Шепітна мова – 1 м, розмовна 
– більше 6 м. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При огляді пацієнта через 28 років пі-

сля операції скарг він не пред’явив. Дані 
отоскопії практично не відрізняються від 
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таких на здоровому вусі. Післяопераційна 
порожнина в соскоподібному відростку від-
сутня. Аудіограма практично не відрізня-
ється від аудіограми 28-річної давності. 

Висновки 
1. При першому обстеженні хворого 

отоларингологм було допущено грубу по-
милку: призначено антибіотикотерапію без 
видалення обтуруючого поліпа зовнішнього 
слухового ходу та обстеження на предмет 
існування внутрішньочерепних ускладнень; 
пацієнта із загостренням хронічного отиту 
не було госпіталізовано в ЛОР-відділення, а 
направлено на лікування в дільничну лікар-
ню без оториноларингологічного контролю, 
що й привело до менінгіту. 

2. Дільничним лікарем в процесі тера-
пії була допущена друга помилка, коли па-
цієнту відмовили в переводі до спеціалізо-
ваного закладу, незважаючи на клініку ме-
нінгіту, що могло коштувати йому життя. 

3. У хворого із загостренням хроніч-
ного гнійного середнього отиту мали місце 
множинні внутрішньочерепні ускладнення: 
екстрадуральний та субдуральний абсцеси, 
абсцес вискової долі мозку і менінгіт, що 
було зумовлено несвоєчасним і неадекват-
ним лікуванням. 

4. Лікування з приводу мозкової грижі 
за допомогою тривалого тампонування піс-
ляопераційної порожнини через зовнішній 
слуховий хід дозволило отримати хороший 
терапевтичний ефект. 

5. Проведення тимпанопластики на I 
етапі операції з приводу хронічного серед-
нього отиту в стадії загострення з внутріш-
ньочерепними ускладненнями за відкритим 
типом дало можливість відновити структу-
ру середнього вуха і не дало негативних на-
слідків при лікуванні хворого із запальним 
процесом в середньому вусі і внутрішньо-
черепними ускладненнями.  
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