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Холестеатомна форма хронічного 
гнійного середнього отиту (ХГСО), незва-
жаючи на значні досягнення світової отохі-
рургії, до цього часу є досить поширеною. 
Розрізняються інвазивна та інкапсульована 
форми холестеатоми, які мають певні пато-
морфологічні, гістохімічні, біохімічні особ-
ливості, відмінності клінічного і вікового 
перебігу, а також характерні ознаки функці-
ональних порушень [8, 12, 15, 17-19 та ін.]. 

Холестеатомний процес в одних випа-
дках становить значну небезпеку для здо-
ров’я людини через здатність спричиняти 
деструктивні зміни як у межах вискової 
кістки з ураженням структур середнього та 
внутрішнього вуха, так і за її межами – при 
розповсюдженні патологічного процесу в 
напрямку порожнини черепа з розвитком 
внутрішньочерепних ускладнень. Це приз-
водить до прогресуючого зниження слуху, 
часом необоротного характеру; вестибуляр-
них розладів, нерідко інвалідизуючих; до 
порушень мімічної мускулатури обличчя 
внаслідок ураження лицьового нерва, роз-
витку менінго-енцефалітних явищ [3-5, 14, 
16, 20 та ін.].  

В окремих випадках, навпаки, значних 
порушень холестеатома не викликає, і у 
хворих роками зберігається соціально адек-
ватний слух без вищезазначених ускладнень 
[7, 11-13 та ін.].  

Теорія ензиматичного остеолізису 
вважається найбільш підтриманою теорією 
руйнування кісткових структур вискової 

кістки, що знаходиться в контакті з холесте-
атомним матриксом [8].  

Визначено, що холестеатомний мат-
рикс з прилеглим периматриксом характе-
ризується ензиматичною активністю та при 
морфологічному й електронно-
мікроскопічному дослідженнях має ознаки 
активного ангіогенезу. Ензиматична актив-
ність і ангіогенез інвазивної та інкапсульо-
ваної форм холестеатоми відрізняються. 
Інвазивній холестеатомі властива виражена 
ферментативна активність та активний ангі-
огенез, що вважаються одними з ознак агре-
сивності холестеатомного процесу.  

Сребняк І.А. і Кизим О.Й. [9] дослі-
джено в умовах іn vitro гальмуючий вплив 
поліфункціональних інгібіторів апротиніну 
та інтерферону на активність калікреїну 
холестеатоми і перифокальних тканин, а 
також на активність калікреїну та елазтази 
ексудату.  

Щоб запобігти виникненню рецидиву, 
мінімізувати розвиток ускладнень, а також 
стабілізувати або поліпшити клінічний та 
функціональний результати хірургічних 
втручань, розроблено схеми медикаментоз-
ної терапії, яку включили до комплексного 
лікування хворих на ХГСО з холестеато-
мою. Поряд з сануючою операцією в якості 
основного етапу лікування, у схемах меди-
каментозної терапії використувався поліфу-
нкціональний інгібітор протеолітичних фе-
рментів (ПІПФ) – апротинін місцево, а при 
розповсюдженій холестеатомі – у поєднанні 
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з інтерфероном або лафероном (лаферобіо-
ном), які, за даними І.А. Сребняк та співав-
торів [10] мають ангіопротекторну та анти-
проліферативну дію, що пригнічують про-
цеси гіперпроліферації кератиноцитів, їх 
неконтрольовану міграцію. 

Метою обстежень було вивчення по-
казників вестибулометрії у хворих на ХГСО 
з холестеатомою до та у різні строки (через 
1 міс та 18-24 міс) після комплексного (хі-
рургічного сануючого та медикаментозно-
го) лікування для оцінки його ефективності.  

 
Матеріали та методи досліджень 
Всього обстежено 90 хворих на ХГСО 

з холестеатомним процесом, з них у 60 про-
ведена вестибулометрія до та в динаміці 
комплексного лікування, а у 30 осіб контро-
льної групи – до та після хірургічного втру-
чання в динаміці, без медикаментозної те-
рапії.  

60 пацієнтів в залежності від медика-
ментозного лікування умовно розподілені 
на 3 основні групи. 

За схемою № I після хірургічного 
втручання (різні варіанти ендомеатальних 
та ендоауральних сануючих операцій, мо-
дифікована радикальна мастоїдотомія, відк-
ритий варіант тимпанопластики) пролікова-
но 19 обстежуваних 1-ї основної групи з 
місцевою інтраопераційною аплікацією ап-
ротиніну у дозі 2 мл (200 000 АТро). 

За схемою № 2 під час закритого варі-
анту тимпанопластики 27 пацієнтів 2-ї ос-
новної групи інтраопераційно вводився роз-
чин апротиніну у трепанаційну порожнину з 
подальшим його введенням через дренажні 
трубки місцево в операційну порожнину 
впродовж 7-10 діб (по 1 мл-10 000 АТрО).  

За схемою № 3 після закритого чи від-
критого варіанту тимпанопластики (або 
радикальної мастоїдотомії) проліковано 14 
осіб 3-ї основної групи. Схема №3 повто-
рювала схему № 2 з додатковим внутріш-
ньом’язовим введенням розчину інтерферо-
ну або лаферону (лаферобіону) протягом 7-
10 діб (300 000 ОД на одне введення).  

З 30 хворих на ХГСО контрольної 
групи у 20 виконано закритий варіант тим-
панопластики, а у 10-відкритий.  

Вестибулометричне дослідження про-
водилось за схемою В.Г. Базарова [2], що 

включала статико-кінетичні тести для ви-
значення порушень рівноваги, а також елек-
троністагмографію (ЕНГ) спонтанного, по-
зиційного та експериментального ністагма, 
яка виконувалась на електроенцефалографі 
“Bioscript BST - 112” фірми RFT (Німеччи-
на) при обертовій пробі Барані. 

 
Результати та їх обговорення 
При вестибулометричному дослі-

дженні у 31 пацієнта основних груп з боку 
ураженого вуха до комплексного лікування 
зафіксовано явища гіперрефлексії 1 та II ст., 
а у 29 – явища гіпорефрексії експеримента-
льного ністагма. Слід зазначити, що патоло-
гічні вестибулярні реакції зафіксовані зі 
збереженням закону векторіальності в усіх 
обстежуваних трьох основних, а також кон-
трольної груп [1]. Тобто у них визначена 
вестибулярна дисфункція (ВД) по типу пе-
риферичного вестибулярного синдрому за 
класифікацією І.Б. Солдатова та співавторів 
[6]. 

 Звертає на себе увагу той факт, що 
скарги на вестибулярні розлади, а саме: на 
головокружіння, порушення рівноваги та 
вестибуловегетативні реакції були 
пред’явлені 48 хворими, у яких при вести-
булометрії були виявлені явища гіперреф-
лексії експериментального постобертально-
го ністагма, та 17 пацієнтами з 42, у яких 
була зафіксована його гіпорефлексія.  

Очевидно, при повільному розвитку 
периферичної гіпорефлексії включаються 
центральні вестибулярні механізми функції 
рівноваги. Порушення у таких випадках 
виявляються при проведенні навантажува-
льної стимуляції.  

Результати проведених вестибуломет-
ричних досліджень до та через 1 міс після 
комплексного лікування представлені в 
табл. 1, 2. 

Як вказують дані табл. 1, до операції у 
15 осіб 1-ї групи виявлена ВД з явищами 
гіперрефлексії експериментального ністаг-
ма, у решти 4 -гіпорефлексія. За показника-
ми кефалографії, у обстежуваних цієї групи 
зареєстрована достовірна тенденція до нор-
малізації статичної рівноваги через 1 міс 
після лікування у порівнянні з показниками 
до лікування. Зокрема, індекс кефалографії 
змінився з 5,5±0,2 ум. одиниць до 4,8±0,2.  
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 Аналогічні достовірні зміни показни-
ків кінетичної рівноваги у бік нормалізації 
відмічено при статистичному аналізі ре-
зультатів виконання крокуючого тесту як 
при гіперрефлексії, так і при гіпорефлексії у 
хворих 1-ї групи. Так, ротація тіла навколо 
власної осі від 54,5±1,1 град. зменшилась до 
47,0±1,2 при р < 0,01 (табл. 1). 

За даними табл. 1. відмічена достовір-
на тенденція до нормалізації показників 

статичної та кінетичної рівноваги через 1 
міс після операції в пацієнтів 2 та 3-ї основ-
них груп, у яких проведено лікування за 2 
та 3-ю схемами, а також в осіб контрольної 
групи (без медикаментозного лікування).  

Зміни основних кількісних показників 
постобертального експериментального ніс-
тагма з боку ураженого вуха до та через 1 
міс після комплексного лікування представ-
лені в табл. 2.  

 
Таблиця 1 

Середньостатистичні показники статокінетичної рівноваги у хворих на ХГСО  
трьох основних та контрольної груп до та через 1 міс після комплексного лікування 

Групи 
обстежуваних 

Стан 
експериментальних 

реакцій 

Показники статокінетичної рівноваги 
до та через 1 міс після лікування 

індекс кефалографії, умов. од. ротація тіла при крокуючому 
тесті, град 

до після до після 

1-а 
гіперрефлексія (n=15) 5,5±0,2 4,8±0,2* 54,5±1,1 47,0±1,2* 
гіпорефлексія (n= 4) 5,1±0,2 4,4±0,1* 49,5±0,9 43,5±1,0* 

2-а 
гіперрефлексія (n=11) 5,8±0,3 4,7±0,1* 59,9±2,1 49,5±1,1* 
гіпорефлексія (n=16) 5,0±0,1 4,5±0,2* 57,5±2,0 45, 9±1,1* 

3-я 
гіперрефлексія (n=5) 6,0±0,2 4,9±0,2* 67,6±1,2 55,3±1,0* 
гіпорефлексія (n=9) 5,2±0,3 4,3±0,2* 75,5±1,7 65,5±1,1* 

К 
гіперрефлексія (n=17) 5,3±0,2 4,6±0,1* 60,0±1,3 53,5±1,1* 
гіпорефлексія (n=13) 5,0±0,2 4,5±0,1* 53,5±1,2 47,5±1,1* 

 
Примітка: *- різниця до та після лікування достовірна при р<0,01. 
 

Таблиця 2 

Середньостатистичні показники постобертального експериментального ністагма у хворих на  
ХГСО трьох основних та контрольної груп до та через 1 міс після комплексного лікування 

Групи 
хворих 

Стан 
експеримент. 

реакції 

Параметри постобертального експериментального ністагма 
до та через 1 міс після лікування (M±m) 

тривалість ністагма, с частота, Гц сер. кут. швидкість пфн, 
град/с 

до після до після до після 

1-а 
гіперрефлексія (15) 45,0±1,0 37,0±1,0* 3,1±0,1 3,0±0, 2 47,5±1,5 41,4±1,9* 
гіпорефлексія (4) 23,0±1,0 25,5±1,5 2,8±0,2 2,9±0, 1 27,5±1,9 30,1±1,8 

2-а 
гіперрефлексія (11) 51,5±1,8 45,8±1,3* 3,3±0,1 3,2±0, 2 56,9±2,1 50,8±2,1* 
гіпорефлексія (16) 24,1±1,5 28,2±0,9 2,7±0,2 2,6±0,1 24,9±1,8 25,3±1,5 

3-я 
гіперрефлексія (5) 54,7±1,1 46,8±1,0* 3,0±0,1 2,9±0, 1 49,6±2,0 42,3±2,1* 
гіпорефлексія (9) 19,7±0,9 22,4 ±0,7 2,9±0,1 2,9±0,2 29,6±1,2 31,4±2,1 

К 
гіперрефлексія (17) 49,5±1,3 42,5±0,8* 3,1±0,2 3,0±0,1 50,3±1,3 42,5±1,5* 
гіпорефлексія (13) 21,9±0,9 22,9±0,7 2,7±0,1 2,7±0,2 23,5±0,5 25,0±0,6 

 

Примітка: *- різниця до та після лікування достовірна при р<0,05  
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Як видно з табл. 2, окремі показники 
постобертального експериментального ніс-
тагма при гіперрефлексії у пацієнтів трьох 
основних груп після застосування медика-
ментів у ранні строки комплексної терапії 
мали достовірну тенденцію до нормалізації. 
Зокрема, тривалість постобертальної реакції 
ністагма при гіперрефлексії до лікування в 
осіб трьох груп становила, відповідно, 
45,0±1,0; 51,5±1,8 та 54,7±1,1 c, а після ком-
плексного лікування – 37,0±1,0; 45,8±1,3 та 
46,8±1,0 с.  

Отримані результати свідчать про те, 
що через 1 міс після застосування поліфун-
кціонального інгібітора (апротинін) у поєд-
нанні з інтерфероном або лафероном (лафе-
робіоном) не відмічено погіршення вести-
булярної функції як за показниками стато-
кінетичної рівноваги, так і за окремими па-
раметрами експериментального ністагма 
при обертальній стимуляції.  

Проведене дослідження показало, що 
зазначені препарати у ранніх строках після 

комплексного лікування за даними схемами 
не виявили побічної дії на периферичні (ла-
біринтні) структури вестибулярного аналі-
затора. 

Навпаки, при наявності гіперрефлексії 
експериментального ністагма до лікування 
через 1 міс після його закінчення відмічена 
тенденція до нормалізації як показників 
статичної та кінетичної рівноваги, так і 
окремих параметрів постобертальної експе-
риментальної реакції ністагма. 

В осіб контрольної групи зареєстро-
вані аналогічні достовірні зміни у ранньому 
періоді після хірургічного втручання за да-
ними статокінетичних тестів та за парамет-
рами постобертальної реакції ністагма 
(табл. 1, 2). Ці позитивні зміни вестибуляр-
ної функції в осіб контрольної групи, оче-
видно, пов’язані з сануючим ефектом хірур-
гічних втручань.  

Результати вестибулометрії у віддале-
них строках після комплексного лікування 
представлено в табл. 3 та 4.  

 
 

Таблиця 3 

Середньостатистичні показники статокінетичної рівноваги у хворих на ХГСО  
трьох основних та контрольної груп до та у віддаленому періоді після лікування 

Групи 
обстежуваних 

Стан 
експериментальної 

реакції 

Показники статокінетичної рівноваги 
до та через 18-24 міс після лікування (M±m) 

індекс кефалографії, умов. од. ротація тіла при крокуючому 
тесті, град 

до після до після 

1-а 
гіперрефлексія (n=15) 5,5±0,3 4,2±0,2* 54,5±1,І 42,0±1,2* 

гіпорефлексія (n=4) 5,1±0,2 3,9±0,2* 49,5±0,9 39,5±1,0* 

2-а 
гіперрефлексія (n=11) 5,8±0,2 4,3±0,1* 59,9±2,1 41,5±1,1* 

гіпорефлексія (n=16) 5,0±0,3 3,7±0,3* 57,5 ±2,0 40,5 ±0,5* 

3-я 
гіперрефлексія (n=5) 6,0±0,1 3,8±0,2* 67,6±1,2 50,3±1,0* 

гіпорефлексія (n=9) 5,6±0,3 4,5±0,2* 75,5±1,7 50,5±1,1* 

К 
гіперрефлексія (n=17) 5,3±0,2 4,0±0,1* 60,0±1,3 48,5±1,1* 

гіпорефлексія (n=13) 5,0±0,1 3,9±0,1* 53,5±1,2 40,8±1,1* 

 
Примітка: *- різниця до та після лікування достовірна при р<0,01  
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Таблиця 4 

Середньостатистичні показники постобертального експериментального ністагма у хворих  
на ХГСО трьох основних та контрольної груп до та у віддаленому періоді після лікування 

Групи 
обстежуваних 

Стан 
експеримент. 

реакції (n) 

Параметри постобертального експериментального ністагма 
до та через 18-24 міс після лікування (M±m) 

тривалість ністагма, с частота, Гц середня кут. швидкість 
пфн, град/с 

до після до після до після 

1-а 
гіперрефлексія (15) 45,0±2,0 30,0±1,0* 3,1±0,1 3,0±0, 2 47,5±1,5 41,4±1,9* 

гіпорефлексія (4) 23,0±1,0 27,5±1,0 2,8±0,2 2,9±0, 1 27,5±1,9 30,6±1,8 

2-а 
гіперрефлексія (11) 51,5±1,8 42,8±1,5* 3,3±0,1 3,2±0, 2 56,9±2,1 50,8±2,1* 

гіпорефлексія (16) 24,1±1,5 31,1±0,8 2,7±0,2 2,7±0,1 24,9±1,8 25,1±1,8 

3-я 
гіперрефлексія(5) 54,7±1,0 42,5±1,3* 3,1±0,1 3,1±0,2 49,6±2,0 42,3±1,6* 

гіпорефлексія (9) 19,7±0,9 24,5±0,5 2,9±0,2 2,9±0,1 29,6±1,2 31,5±0,8 

К 
гіперрефлексія (17) 49,5±1,3 42,5±0,8* 3,2±0,1 3,2±0,1 51,3±1,3 39,9±0,5* 

гіпорефлексія (13) 21,9±0,9 23,9±0,7 2,7±0,1 2,7±0,2 23,5±0,7 24,8±0,6 
 
Примітка: *- різниця до та після лікування достовірна при р<0,01 

 
 
Як вказують дані, наведені в табл. 3 та 

4, у віддалених строках після комплексного 
лікування відмічено подальше покращання 
статичної та кінетичної рівноваги, а також 
окремих показників постобертальної експе-
риментальної реакції ністагма. 

Наприклад, при гіперрефлексії посто-
бертального експериментального ністагма 
показник статичної рівноваги за індексом 
кефалографії в осіб трьох основних груп, від-
повідно, дорівнював 4,2±0,2; 4,3±0,1 та 
3,8±0,2 ум. од. у порівнянні з доопераційними 
показниками, які становили 5,5±0,3; 5,8±0,2 
та 6,0±0,1 ум. од., відповідно (табл. 3). 

За показниками табл. 4, тривалість по-
стобертального ністагма при гіперрефлексії 
скорочена у віддаленому післяопераційному 
періоді в осіб 1, 2 та 3-ї основних груп до 
30,0±1,0; 42,8±1,5 та 42,5±1,3 с у порівнянні 
з доопераційними даними, які, відповідно, 
дорівнювали 45,0±2,0; 51,5±1,8 та 54,7±1,0 с. 

Відмічено також достовірне зменшен-
ня середньої кутової швидкості повільної 
фази ністагма (ПФН) у вищезгаданих гру-
пах порівняно з показниками у дооперацій-
ному періоді.  

 Як зазначено на табл. 1, 2, 3 та 4 в 
осіб контрольної групи зафіксовано поліп-
шення показників як статокінетичної рівно-
ваги, так і окремих показників постоберта-
льного ністагма, що свідчить про задовіль-
ний вплив хірургічного втручання пацієнтів 
у ранні та віддалені строки.  

 
Висновки 
1. Відмічено стійку позитивну дина-

міку вестибулярної функції в бік нормаліза-
ції у різні (ранні та віддалені) строки після 
комплексного лікування хворих на ХГСО з 
холестеатомою (сануюче хірургічне та ме-
дикаментозне, яке включало місцеве засто-
сування поліфункціонального інгібітора 
протеолітичних ферментів (ПІПФ) – апро-
тиніна з парентеральним введенням інтер-
ферону або лаферону (лаферобіону) за ви-
щевказаними схемами.  

2.При вестибулометрії відзначена від-
сутність побічних ускладнень з боку функ-
ціонування периферичних, зокрема, лабі-
ринт них, структур вестибулярного аналіза-
тора у всіх пацієнтів основних груп після 
комплексного лікування. 
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СОСТОЯНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ 
СРЕДНИМ ОТИТОМ С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ 

ДО И В РАЗНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ  
КОМПЛЕКСНОГО (ХИРУРГИЧЕСКОГО И  

МЕДИКАМЕНТОЗНОГО) ЛЕЧЕНИЯ 

Мищанчук Н.С., Сребняк И.А., Сушко Ю.А.,  
Борисенко О.Н. (Киев) 

 Р е з ю м е  

Изучено состояние вестибулярной функции 
у 90 больных хроническим гнойным средним оти-
том, осложненным холестеатомным процессом, до 
и в разные сроки после комплексного лечения (са-
нирующего хирургического и медикаментозного). 
Медикаментозная терапия включала местное при-
менение полифункционального ингибитора протео-
литических ферментов (ПИПФ) – апротинина, с 
парентеральным введением интерферона или лафе-
рона (лаферобиона). Выявлена стойкая положи-
тельная динамика вестибулярной функции в сторо-
ну нормализации как в ранние, так и в отдаленные 
сроки после комплексного лечения. Отмечено от-
сутствие побочных осложнений в функциональном 
состоянии периферических, в частности лабиринт-
ных, структур вестибулярного анализатора при 
использовании указанных препаратов. 

Ключевые слова: хронический гнойный 
средний отит, холестеатома, вестибулярная функ-
ция. 

STATE OF VESTIBULAR FUNCTION IN 
PATIENTS WITH CHRONIC SUPPURATIVE 
OTITIS MEDIA WITH CHOLESTEATOMA 

BEFORE AND IN VARIOUS PERIODS AFTER 
COMPLEX (SURGERY AND 

MEDICAL) TREATMENT 

Mischanchuk N.S., Srebnyak I.A., Soushko Yu.A., 
Borissenko O.N. (Kiev) 

Summary 

The state of vestibular function in 90 patients 
with chronic suppurative otitis media complicated by 
holesteatomic process, before and at different periods 
after the combined treatment (sanitized surgical and 
medical) were examined. Medical therapy consisted of 
topical application of multifunctional inhibitor of 
proteolytic enzymes (PIPF) – aprotinin with parenteral 
infusion or interferon and laferon (laferobion). It was 
spotted stable positive dynamics of vestibular function 
in the direction of normalization of both early and late 
periods after a combined treatment. Absence of side 
effects in the functional state of the peripheral, in 
particular, the labyrinth, vestibular structures using 
these drugs was mentioned. 

 
Key words: chronic suppurative otitis media, 

cholesteatoma, vestibular function. 

 


