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Після загальнопорожнинної операції 
на вусі з приводу хронічного гнійного епі-
/епімезотимпаніту утворюються великі тре-
панаційні порожнини, загоєння яких має 
тривалий перебіг з виникненням "хвороби 
оперованого вуха" у 20-30 % прооперованих 
пацієнтів [8-11]. 

Проблема зменшення об’єму трепана-
ційної порожнини вирішується шляхом ма-
стоїдопластики, яка дозволяє відновити 
задню стінку зовнішнього слухового ходу з 
нормалізацією його розміру та конфігурації, 
що сприяє функціонуванню механізму са-
моочищення зовнішнього вуха, яке не пот-
ребує спеціалізованого ЛОР-нагляду у від-
даленому післяопераційному періоді [8, 12, 
15]. Мастоїдопластика створює умови для 
попередження розвитку ретракційних ки-
шень неотимпанальної мембрани [14], ре-
цидиву холестеатоми [1, 3], а також виник-
нення резидуальної холестеатоми [13]. 

В отохірургії актуальним залишається 
пошук оптимального матеріалу для обліте-
рації посттрепанаційних порожнин.  

Для їх пластики використовуються 
м’якотканинні, кісткові, хрящові ауто- та 
алотрансплантати і штучні матеріали. Од-
нак кожен з цих трансплантатів має певні 
недоліки.  

Із синтетичних матеріалів значну ува-
гу отохірургів привертають біоактивні ма-
теріали, які резорбуються, зокрема біоакти-
вний композит «Синтекість» (свідоцтво про 
державну реєстрацію №3653/2005, видане 
28.01.2005) – багатофазний неорганічний 
матеріал, який має остеоіндуктивні та осте-
окондуктивні властивості. Після утворення 
кістково-керамічного комплексу в організмі 
він частково чи повністю резорбується та 

заміщується кістковою тканиною [5, 7]. Біо-
композит “Синтекість” містить неорганічні 
сполуки найвищої біосумісності, які не про-
вокують негативних імунних реакцій, та 
бактерицидні неорганічні домішки [2, 6], не 
дає небажаних системних та локальних 
ефектів. Завдяки відсутності органічних 
компонентів можлива багаторазова його 
стерилізація в сухожарових шафах без змін 
властивостей кістково-пластичного матері-
алу.  

Метою даного дослідження стало по-
кращання якості хірургічного втручання 
хворих на хронічний гнійний середній отит 
шляхом застосування біокомпозиту «Син-
текість» для облітерації посттрепанаційних 
порожнин. 

 
Матеріали та методи 
 Під нашим спостереженням перебу-

вало 80 пацієнтів з хронічним гнійним сере-
днім отитом, його ускладненнями та наслід-
ками. Даний контингент хворих обстежува-
вся та лікувався в період з 2007 по 2011 р. в 
ЛОР-відділенні Вінницької обласної клініч-
ної лікарні ім. М.І. Пирогова.  

У нашому дослідженні пацієнти були 
розподілені на дві клінічні групи.  

В 1-у клінічну групу входило 40 об-
стежуваних з хронічним гнійним середнім 
отитом, у котрих була проведена облітера-
ція післяопераційної трепанаційної порож-
нини біокомпозитом „Синтекість”, зміша-
ним з антибіотиком і кров’ю пацієнта, та 
герметизація облітерованої порожнини 
м’язово-фасціальним клаптем. 

З їх числа чоловіків було 24, жінок – 
16; віком до 18 років було 7, 18-35 – 19, 36-
65 р. – 11, більше 65 р. – 3.  
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У 2-у клінічну групу включено також 
40 хворих, у яки проведена облітерація піс-
ляопераційної трепанаційної порожнини 
біокомпозитом „Синтекість”, змішаним з 
антибіотиком та кров’ю пацієнта. Струж-
кою аутокістки створювався каркас задньої 
стінки зовнішнього слухового ходу та кор-
тикальний шар вискової кістки. У віці до 18 
років було 2 обстежуваних, від 18 до 35 р. – 
16, від 36 до 65 р. – 19, понад 65 р. – 2. Осіб 
чоловічої статі – 26, жіночої – 17.  

В ході дослідження проводилось ото-
ларингологічне обстеження пацієнтів, вимі-
рювання об’єму зовнішнього слухового 
ходу, аудіометрія в ранні строки та через 6 
та 12 міс після операції. Спіральна 
комп’ютерна томографія здійснювалась 
через 6 та 12 міс після хірургічного втру-
чання. 

Хронічний гнійний епітимпаніт вияв-
лено у 40 % хворих 1-ї групи та у 50 % – 2-ї 
групи. Хронічний гнійний епімезотимпаніт 
діагностовано у 37,5 та 42,5 % обстежува-
них, відповідно, хронічний гнійний серед-
ній отит – у 22,5 та 7,5 %, відповідно; нори-
ця завушної ділянки була у 10 та 2,5 % з 
них, відповідно. Загострення хронічного 
гнійного процесу спостерігалось у 22,5 та 
27,5 % пацієнтів, відповідно. 

Пороги слуху на основних мовних ча-
стотах по повітряній провідності у осіб 1-ї 
та 2-ї клінічних груп були підвищені в сере-
дньому на 49,54±1,8 і 48,52±1,9 дБ, відпові-
дно; середній кістково-повітряний інтервал 
складав 38,9±2,8 та 37,95±2,1 дБ, відповід-
но; пороги слуху по кістковій провідності 
були в межах норми і становили 11,3±2,42 
та 10,3±2,34дБ, відповідно.  

У хворих 1-ї клінічної групи спіральна 
комп’ютерна томографія виявила зниження 
пневматизації повітроносних комірок сос-
коподібного відростка, печери та барабан-
ної порожнини. У 4 пацієнтів із загострен-
ням ХСО, у 3 – з норицею завушної ділянки 
та у 1 – з лікворною норицею спостеріга-
лась знижена пневматизація післяоперацій-
ної трепанаційної порожнини. Додатковий 
м’якотканинний компонент в барабанній 
порожнині знайдено у 52,5 % обстежува-
них, в печері та соскоподібному відростку – 
у 45 та 30 %, відповідно, в посттрепанацій-
ній порожнині – у 5 %.  

В 2-й клінічній групі за допомогою 
спіральної комп’ютерної томографії теж 
відмічено зниження пневматизації повітро-
носних комірок соскоподібного відростка, 
печери і барабанної порожнини. У 2 хворих 
із загостренням ХСО та у 1 – з норицею 
завушної ділянки мала місце знижена пнев-
матизація післяопераційної трепанаційної 
порожнини. Додатковий м’якотканинний 
компонент в барабанній порожнині виявле-
но в 62,5 % спостережень, в печері та сос-
коподібному відростку – в 40 та 32,5 %, 
відповідно, в посттрепанаційній порожнині 
– в 5 %. 

Техніка хірургічного втручання. Пі-
сля розрізу шкіри та м’яких тканин завуш-
ної ділянки відсепаровувались м’які ткани-
ни з окістям, потім – шкіра задньої кісткової 
стінки зовнішнього слухового ходу. 

Долотом збивалась та потім зберіга-
лась стружка кортикального шару соскови-
дного відростка трепанаційної ділянки.  

При наявності нориці завушної ділян-
ки з трепанаційної порожнини видалявся 
епідерміс, що вріс, механічним шляхом 
освіжались шкірні краї нориці. 

Після цього виконувалась загально 
порожнинна чи розширена загальнопорож-
нинна операцію або реоперація з ревізією 
посттрепанаційної порожнини вискової кіс-
тки. Кістковий етап здійснювався за Швар-
це чи за Цауфаль-Левіним. 

Фасціальним клаптем проводилась 
тимпанопластика відповідного типу за Ву-
льштейном. 

У разі відсутності протипоказань до 
облітерації післяопераційної трепанаційної 
порожнини вискової кістки виконувалась 
одномоментна мастоїдопластика. 

В 1-й групі пацієнтів вхід до бара-
банної порожнини відмежовувався пласти-
нкою аутокістки, трепанаційно порожнина 
заповнювалась гранулами біокомпозиту 
„Синтекість” розміром 300-500 мкм, змі-
шаними з неототоксичним антибіотиком 
групи цефалоспоринів та кров’ю обстежу-
ваного. 

В 2-й групі вхід до барабанної порож-
нини відмежовувався пластинкою аутокіст-
ки. Стружкою аутокістки створювався кар-
кас задньої стінки зовнішнього слухового 
ходу та кортикальний шар вискової кістки. 
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Трепанаційна порожнина заповнювалась 
гранулами біокомпозиту „Синтекість” роз-
міром 300-500 мкм, змішаними з неототок-
сичним антибіотиком групи цефалоспори-
нів та кров’ю оперованого. 

Після цього формувався м’язово-
фасціальний клапоть вискового м’яза на 
верхній живлячій ніжці, який укладався над 
біокомпозитом для герметизації облітеро-
ваної порожнини. 

Рана пошарово ушивалась. Наклада-
лась асептична пов’язка. 

У хворих з наявністю внутрішньоче-
репних та/чи лабіринтних ускладнень або 
при підозрі на них, чи із значно поширеною 
інвазивною холестеатомою використовува-
лась відстрочена мастоїдопластика. 

В 1-й клінічній групі у 57,5 % осіб ви-
конувалась загальнопорожнинна операція, у 
30 % – розширена загальнопорожнинна. 
Сануюча реоперація проводилась у 12,5 % 
випадків. 

Змішаний тип патологічного процесу 
складав 45 % (з наявністю як холестеатоми, 
так і грануляцій та карієсу кістки), холесте-
атомний – 35 %, каріозно-грануляційний – 
20 %. 

В 2-й групі у 75 % хворих зроблено 
загальнопорожнинну, у 20 % – розширену 
загальнопорожнинну операцію та у 5 % – 
сануючу реоперацію. 

Змішаний тип патологічного процесу 
спостерігався у 65 % пацієнтів (з наявністю 
як холестеатоми, так і грануляцій та карієсу 
кістки), холестеатомний та каріозно-

грануляційний процеси – у 15 та 20 %, від-
повідно. 

Більшості пацієнтам 1-ї клінічної гру-
пи, зокрема 70 %, мастоїдопластика була 
виконана одномоментно з сануючою опера-
цією (у 57,5 %) чи реоперацією (у 12,5 %). В 
2-й клінічній групі первинна мастоїдоплас-
тика була проведена у 72,5 % обстежува-
них: одномоментно з сануючою операцією – 
у 70 % чи з реоперацією – у 2,5 %. Відстро-
чена мастоїдопластика здійснювалась у 
строки до 10 діб у 2,5 % пацієнтів 1-ї групи 
та у 5 % – 2-ї, в період від 11 до 20 діб – у 
10 та 17,5 %, відповідно, від 21 до 30 діб – 
7,5 та 2,5 %, відповідно, в строки понад 30 
діб – у 10 та 2,5 %, відповідно.  

 
Результати та їх обговорення 
 Відторгнення пластичного матеріалу 

в різні строки після облітерації вискової 
кістки біокомпозитом «Синтекість» відбу-
лося у 7 (8,8 %) осіб. У 71,4 % випадків від-
торгнення мало місце після одномоментної 
з сануючою операцією облітерації післяо-
пераційної трепанаційної порожнини, при-
чому у хворих відмічено склеротичний тип 
сосковидного відростку. У 1 (14,3 %) паціє-
нта спостерігалось відторгнення пластично-
го матеріалу при відстроченні мастоїдопла-
стики на строк понад 30 діб і ще у 1(14,3 %) 
– з цукровим діабетом ІІ типу.  

Проаналізовано показники об’єму зо-
внішнього слухового ходу у різні строки 
після хірургічного втручання в обох групах, 
результати наведено в табл. 1. 

 
 

Таблиця 1 

Об’єм зовнішнього слухового ходу у різні строки після хірургічного втручання  
в 1-й та 2-й групах 

Строк після мастоїдопластики 
В групах хворих  

об’єм зовнішнього слухового ходу (М±m) 
1-а 2-а 

15-а доба 1,08±0,03 1,10±0,03 

6 міс 1,14±0,03 1,16±0,02 

12 міс 1,15±0,03 1,17±0,02 

 
Достовірна різниця між об’ємом зов-

нішнього слухового ходу в 1-й та 2-й групах 
при виписці зі стаціонару, через 6 та 12 міс 
після операції відсутня, це свідчить про 
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стабільність розмірів облітерованої порож-
нини. 

У віддалені строки після операції у 
хворих не відмічалось значного накопичен-
ня у зовнішньому слуховому ході епідермі-
су, сірки, кірок, що вказує на достатнє фун-
кціонування механізму самоочищення зов-
нішнього вуха при відновленні архітектоні-
ки зовнішнього слухового проходу. 

Порівняльна характеристика показни-
ків аудіограми представлена в табл. 2. 

У 1-й групі середній поріг сприйняття 
звуку по повітряній провідності після сану-
ючої операції з тимпанопластикою та мас-
тоїдопластикою достовірно знизився з 
44,91±1,15 до 28,50±1,16 дБ на 30-у добу, до 
27,68±1,21 дБ – через 6 міс та до 26,99±1,17 
дБ через 12 міс після мастоїдопластики 
(p<0,05). У цій же групі середній кістково-
повітряний інтервал після сануючої операції 
з тимпанопластикою та мастоїдопластикою 

достовірно зменшився з 36,09±0,98 до 
19,54±0,96 дБ на 30-у добу, до 19,65±0,99 
дБ – через 6 міс та до 19,84±0,99 дБ – через 
12 міс після мастоїдопластики (p<0,05). 

В 2-й групі середній поріг сприйняття 
звуку по повітряній провідності після сану-
ючої операції з тимпанопластикою та мас-
тоїдопластикою достовірно знизився з 
45,01±1,16 до 28,61±1,13 дБ на 30-у добу, до 
28,41±1,17 дБ – через 6 міс та до 28,33±1,17 
дБ – через 12 міс після мастоїдопластики 
(p<0,05), а кістково-повітряний інтервал 
достовірно зменшився з 36,18±0,98 до 
20,24±0,96 дБ на 30-у добу, до 20,72±0,98 
дБ – через 6 міс та до 20,85±1,02 дБ – через 
12 міс після мастоїдопластики (p<0,05). 

Достовірна різниця між середніми по-
рогами сприйняття звуку по кістковій про-
відності в обох групах до та після операції 
відсутня, вони знаходились в межах норма-
льних показників. 

 
Таблиця 2 

Середні пороги слуху у пацієнтів обох груп по КП та ПП, КПІ (дБ)  
на основних мовних частотах в різні строки після мастоїдопластики 

Строки спостереження 

Пороги сприйняття звуку, дБ (М ± m) 

групи хворих 

1-а 2-а 
КП 
До операції ПП 
КПІ 

8,81±0,62 
44,91±1,15* 
36,09± 0,98* 

8,79±0,59 
45,01±1,16** 
36,18±0,98** 

КП 
30-а доба після ПП 
операції КПІ 

8,89±0,62 
28,50±1,16* 
19,54±0,96* 

8,37±0,55 
28,61±1,13** 
20,24±0,96** 

КП 
6-й місяць після ПП 
операції КПІ 

8,02±0,55 
27,68±1,21* 
19,65±0,99* 

7,74±0,47 
28,41±1,17** 
20,72±0,98** 

КП 
12-й місяць після ПП 
операції КПІ 

7,16±0,50 
26,99±1,17* 
19,84±0,99* 

7,40±0,46 
28,33±1,17** 
20,85±1,02** 

 
Примітка: *достовірність p<0,05 до операції по відношенню до післяопераційного періоду; ** дос-

товірність p<0,05 до операції по відношенню до післяопераційного періоду 
 
 
 
Поряд з відсутністю рецидивів хроні-

чного запалення в антромастоїдальній піс-
ляопераційній порожнині у віддаленому 
періоді, спостерігалось зниження порогів 
сприйняття звуку по кістковій провідності 
(на 10 дБ і більше) у 7 пацієнтів (8,75 %) і 

поява у 5 % сприйняття в області високоча-
стотних звуків (розширення діапазону, 
втраченого в процесі захворювання), що, 
ймовірно пов’язано з ліквідацією гнійно-
запального процесу в середньому вусі, пок-
ращанням трофіки тканин навколо лабірин-
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ту та у внутрішньому вусі, з ліквідацією в 
них інтоксикації [4]. 

Через 6 та 12 міс після операції у 73 
пацієнтів обох груп була проведена спіра-
льна комп’ютерна томографія, дані якої 
показані в табл. 3. 

Через 6 міс щільність пластичного 
матеріалу в 1-й групі прооперованих осіб 
становила 946,03±6,30 HU, кісткової тка-
нини – 635,69±2,18 HU; через 12 міс – 
841,22±5,36 та 642,31±9,37 HU, відповідно. 
Через 6 міс щільність пластичного матеріа-
лу в 2-й групі прооперованих складала 
821,35±3,48 HU, кісткової тканини – 
625,38±2,15 HU, а через 12 міс – 
716,76±3,69 HU та 626,22±2,02 HU, відпо-
відно. З наведених даних видно, що щіль-

ність пластичного матеріалу (HU) в 1-й 
групі достовірно вища, ніж у 2-й групі як 
через 6, так і через 12 міс (p<0,05). В кож-
ній з груп щільність пластичного матеріалу 
достовірно вища в строк 6 місяців, ніж в 
строк через 12 міс, однак вона також вища 
за щільність кісткової тканини. У всіх про-
оперованих хворих на СКТ знімках через 6 
та 12 міс визначалась відсутність чіткої 
межі між біокомпозитом та оточуючою 
імплант кістковою тканиною вискової кіс-
тки. Отже, відбувається заміщення імплан-
тованого матеріалу кістковою тканиною 
реципієнта, як це було доведено в експе-
риментальних дослідженнях [5, 7], причо-
му у 2-й групі при додаванні стружки ауто-
кістки цей процес відбувається швидше. 

 
 

Таблиця 3 

Середні показники щільності пластичного матеріалу та кісткової тканини (HU) 

Строк дослідження 

Середня щільність (М±m) 

1-а група хворих 2-а група хворих 

пластичний мате-
ріал кісткова тканина пластичний мате-

ріал кісткова тканина 

6 міс 946,03±6,30* 635,69±2,18 821,35±3,48* 625,38±2,15 

12 міс 841,22±5,36* 642,31±9,37 716,76±3,69* 626,22±2,02 
 
Примітка: *достовірність p<0,05 показників в 1-й групі по відношенню до показників в 2-й групі 
 
 
Висновки 
1. Запропонований спосіб мастоїдоп-

ластики дозволяє досягти позитивного мор-
фо-функціонального результату у 91,2 % 
прооперованих хворих.  

2. Відновлена конфігурація зовніш-
нього слухового ходу сприяє якісному про-
веденню очищення зовнішнього вуха, про-
філактиці рецидиву запального процесу. 

3. У всіх прооперованих пацієнтів від-
сутній негативний вплив пластичного мате-
ріалу на функцію завитки, у 9,6 % випадків 
функція завитки покращилась. 

4. Спостерігається заміщення імплан-
тованого матеріалу кістковою тканиною 
реципієнта, причому при використанні 
стружки аутокiстки цей процес відбувається 
швидше.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОКОМПОЗИТА  
«СИНТЕКОСТЬ» ДЛЯ МАСТОИДОПЛАСТИКИ 

ПОСЛЕ САНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ  

СРЕДНИМ ОТИТОМ 

Кищук В.В., Стечишин Е.А., Бондарчук А.Д.,  
Лобко К.А. (Винница) 

Р е з ю м е  

 Проанализированы результаты хирургиче-
кого вмешательства 80 у больных хроническим 
гнойным средним отитом. У пациентов выполня-
лась санирующая операция и облитерация после-
операционной полости височной кости с 
иcпользованием биокомпозита «Синтекость». 
Предложенный способ мастоидопластики позво-
ляет достичь позитивных морфо-функциональних 
результатов у 91,2 % прооперованных больных. 

Ключевые слова: хронический гнойный 
средний отит, мастоидопластика, биокомпозит 
«Синтекость». 

USE OF BIOCOMPOSITE MATERIAL FOR 
MASTOIDOPLASTY AFTER SANITIZING  

OPERATIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC  
SUPPURATIVE OTITIS MEDIA 

Kishchuk V.V., Stechyshyn E.A., Bondarchuk A.D., 
Lobko K.A. (Vinnitsa) 

Summary 

The results of surgical treatment of 80 patients 
with chronic suppurative otitis media were analysed. 
A sanifying operation and obliteration of postopera-
tive cavity of temporal bone with the use of a biocom-
posite «Syntebone» was conducted. The proposed 
method of mastoidoplasty makes it possible to achieve 
positive morphological and functional results in 
91,2% of operated patients. 

 
Key words: chronic suppurative otitis media, 

mastoidoplasty, biocomposite material «Syntebone». 
 


