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Відомо, що холестеатомна форма хро-
нічного гнійного середнього отиту (ХГСО), 
незважаючи на значний прогрес у лікуванні, 
до цього часу є досить поширеною. Вона 
становить значну небезпеку для здоров’я 
людини через здатність руйнувати кістку, 
що призводить до порушення структур тра-
нсмісійного механізму середнього вуха та 
порушення природного функціонування 
механізму самоочищення [4-7].  

У дослідженнях О.Й. Кизим, І.А. Сре-
бняк [2] в умовах іn vitro визначено галь-
муючий вплив поліфункціональних інгібі-
торів протеолітичних ферментів (ПІПФ) 
(апротиніну) на активність калікреїну холе-
стеатомного матриксу і перифокальних тка-
нин середнього вуха, що контактують з хо-
лестеатомою, а також на активність калікре-
їну та елазтази ексудату з вуха при наявнос-
ті гноєтечі [2, 3].  

Враховуючи цей факт, було прийняте 
рішення включити інгібітори у схеми ком-
плексного лікування хворих на ХГСО з хо-
лестеатомою, щоб запобігти виникненню 
рецидиву, мінімізувати розвиток усклад-
нень, стабілізувати або поліпшити клініч-
ний і функціональний результати хірургіч-
них втручань. 

Метою роботи було вивчення змін 
слухової функції за даними аудіометрії піс-
ля комплексного лікування ( хірургічного і 
медикаментозного із ПІПФ) хворих на 
ХГСО із холестеатомою до та у віддалено-
му (через 18-24 місяці) періодах. 

Матеріали та методи обстежень  
Всього проліковано за комплексними 

схемами (хірургічними та медикаментозни-
ми) 90 хворих. Із них 60 осіб, яким проведе-
но комплексне лікування (хірургічне та ме-
дикаментозне із застосуванням ПІПФ), умо-
вно були розділені на три основні групи у 
залежності від застосованих схем лікування.  

Схеми комплексного лікування вигля-
дали наступним чином. Схема 1 включала 
хірургічне втручання (різні варіанти ендо-
меатальних та ендауральних сануючих 
втручань, модифікована радикальна мастої-
дотомія, відкритий варіант тимпанопласти-
ки) з місцевою інтраопераційною аплікаці-
єю апротиніну в дозі 2 мл (20 000 АТрО). 
Схема 2 – хірургічне втручання (закритий 
варіант тимпанопластики) з інтраоперацій-
ним введенням розчину апротиніну в трепа-
наційну порожнину з подальшим введенням 
розчину апротиніну через дренажні трубки 
місцево протягом 7-10 діб (по 1 мл – 10 000 
АТрО). Схема 3 – схема 2 (закритий варіант 
тимпанопластики, радикальна мастоїдото-
мія, відкритий варіант тимпанопластики) із 
застосуванням внутрішньом’язового вве-
дення розчину інтерферона (лаферона) про-
тягом 7-10 діб (300 000 ОД на одне введен-
ня).  

За схемою 1 проліковано 19 пацієнтів, 
за схемою 2 – 27 та за схемою 3 – 14. Конт-
рольну групу склали 30 хворих на хронічний 
гнійний середній отит з холестеатомою, ви-
бір способу хірургічних втручань в котрих 
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базувався на основних принципах отомікро-
хірургії вуха (20 особам проведено закритий 
варіант тимпанопластики та 10 – відкритий). 
Всім пацієнтам проводилися етапні реконст-
руктивні операції із відновленням осикуляр-
ного механізму середнього вуха. 

 Аудіометричне дослідження прово-
дилось на аудіометрі «ITERA» (Данія) за 
загальноприйнятими пороговими тональ-
ними та мовними тестами.  

 
Отримані результати  
та їх обговорення 
При аудіометрії у обстежуваних до хі-

рургічного втручання виявлено зниження 
слуху І-ІІІ ст. за класифікацією В.Г. Базаро-
ва та А.І. Розкладки [1]. В 1-й групі з I ст. 
зниження слуху було 9 пацієнтів, з II ст. – 6, 
з III ст. – 4; в 2-й групі зафіксовано I ст. у 6 
осіб, у 15 – II ст., у 5 – III ступінь зниження 
слуху, а у 1 – глухоту; в 3-й групі – І ст. у 7, 
ІІ ст. – у 2, ІІІ ст. – у 4, а у 1 була глухота. У 
6 пацієнтів контрольної групи зареєстрова-
но 1 ст. зниження слуху, у 19 – II ст., у 13 – 
III ст., а у 1 – повну глухоту. 

 Результати аналізу стану звукопро-
відної функції середнього вуха за величи-
ною кістково-повітряного інтервалу при 
тональній аудіометрії у хворих на ХГСО 
трьох основних та контрольної груп до іа у 
віддаленому періоді після лікування пред-
ставлені в табл. 1. 

За даними, які наведені у табл. 1, від-
мічено середньостатистичне зменшення 
кістково-повітряного інтервалу у діапазоні 
частот 0,125-2,0 кГц на 10-15 дБ після ліку-
вання обстежуваних з І та II ст. зниження 
слуху, а у осіб з III ст. – на 20-25 дБ, що 
вказує на покращання звукопровідної функ-
ції внаслідок сануючих операцій на серед-
ньому вусі, поєднаних з реконструктивними 
слуховідновлювальними етапами. 

Зокрема, у хворих 1-ї групи з І ст. 
зниження слуху до лікування кістково-
повітряний інтервал відмічено у межах 
28,5±2,8 дБ, після комплексного лікування у 
віддаленому періоді – 15,1±0,5 дБ, а з III ст. 
до лікування інтервал становив 56,1±0,7 дБ, 
а після комбінованого лікування у віддале-
ному періоді – 36,1±0,7 дБ.  

 
 

Таблиця 1  
Середньостатистичні величини кістково-повітряного інтервалу  

за даними тональної аудіометрії у хворих на ХГСО трьох основних і контрольної груп  
до та у віддаленому періоді після лікування 

Групи 
обстежуваних 

Ступінь  
зниження слуху 

(число осіб) 

Кістково-повітряний інтервал за даними тональної аудіометрії  
до та після лікування через 18-24 міс (M±m) 

в діапазоні 0,125-2,0 кГц, дБ в діапазоні 3,0-8,0 кГц, дБ 
до після р до після р 

1-а (19 осіб) 
I (у 9) 28,5±2,8 15,1±0,5 < 0,05 36,5±2,8 27,5±0,5 <0,05 
II (у 6) 48,6±0,9 34,6±0,3 < 0,05 50,1±1,5 33,3±0,3 <0,05 
III (у 4) 51, 1±0,7 31,1±0,7 < 0,05 53,5±1,2 34,1±1,0 <0,05 

2-а (27 осіб) 

I (у 6) 30,5±1,4 19,9±0,2 < 0,05 16,7±0,1 15,5±0,5 <0,05 
II (у 15) 49,5±1,0 29,3±0,3 < 0,05 48,1±1,2 39,1±0,5 <0,05 
III (у 5) 53,8±0,9 33,5±0,5 < 0,05 52,1±1,0 40,7±0,3 <0,05 

глухота (у 1) - - - - - - 

3-я (14 осіб ) 

I (у 7) 30,5±0,7 18,3±0,3 < 0,05 29,1±0,5 19,1±0,2 <0,05 
II (у 2) 43,9±0,8 29,5±0,3 < 0,05 42,2±1,6 23,6±0,2 <0,05 
III (у 4) 55, 1±0,8 34,0±0,5 < 0,05 56,1± 0,2 38,1±0,3 <0,05 

глухота (у 1) - - - - - - 

К (30 осіб) 

I (у 6) 32,8±0,6 17,6±0,5 < 0,05 41,3±0,5 27,1±0,3 <0,05 
II (у 10) 45,6±0,3 29,0±0,2 < 0,05 52,7±0,4 33,9±0,1 <0,05 
III (у 13) 52,3±0,9 33,2±0,3 < 0,05 55,3±1,1 35,0±0,5 <0,05 

глухота (у 1) - - - - - - 
  
Примітка: різниця між показниками до та після лікування достовірна при р<0,05.  
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Результати статистичного аналізу ста-
ну звукосприймаючої функції внутрішнього 
вуха (завитки) при тональній аудіометрії за 
порогами сприйняття кістковопроведених 
звуків у діапазоні частот 0,125-8,0 кГц у 
хворих на ХГСО трьох основних та 
контрольної груп до та після лікування у 
віддаленому періоді представлені в табл. 2. 

За даними табл. 2, у хворих трьох ос-
новних і контрольної груп різниця між по-

рогами сприйняття кістковопроведених зву-
ків у діапазоні досліджуваних частот 0,125-
2,0 кГц після лікування та їх показниками 
до лікування не достовірна (р>0,05). Напри-
клад, пороги сприйняття кістковопроведе-
них звуків у діапазоні досліджуваних частот 
0,125-2,0 кГц в 2-й групі у осіб з І ст. зни-
ження слуху до лікування дорівнювала 
7,5±0,5 дБ, а після комплексного лікування 
у віддаленому періоді – 6,5±0,2 дБ. 

 
 

Таблиця 2 

Середньостатистичні показники порогів кістковопроведених звуків за даними тональної 
аудіометрії у хворих на ХГСО трьох основних та контрольної груп до і у віддаленому  

періоді після лікування 
 

Групи  
обстежуваних 

 

Ступінь  
зниження слуху 

(число осіб) 

Пороги сприйняття кістковопроведених звуків до та після лікування (M±m) 
в діапазоні 0,125-2,0 кГц, дБ в діапазоні 3,0-8,0 кГц, дБ 
до після р до після р 

1-а (19 осіб) 
I (у 9) 8,5±0,5 7,5±0,5 >0,05 31,5±2,8 17,5±0,9 <0,05 
II (у 6) 8,6±0,5 7,2±0,2 >0,05 37,1±1,5 23,3±1,3 <0,05 

III (у 4 ) 16, 1±0,3 6,4±0,1 >0,05 38,5±1,2 24,5±1,0 <0,05 

2-а (27 осіб) 

I (у 6) 7,5±0,5 6,5±0,2 >0,05 26,5±1,1 20,5±0,5 <0,05 
II (у 15) 8, 9±0,3 8,1±0,2 > 0,05 41,1±1,2 29,1±0,5 <0,05 
III (у 5) 12,9±0,5 10,1±0,5 >0,05 46,1±1,0 32,7±0,3 <0,05 

глухота (у 1) - - - - - - 

3-я (14 осіб) 

I (у 7) 8,7±0,6 8,3±0,3 >0,05 29, 1 ±0,5 20,1±0,3 <0,05 
II (у 2) 10,5±0,3 9,5±0,1 >0,05 35, 9 ±0,9 23,6±0,2 <0,05 
III (у 4) 18,5±0,1 14,1±0,3 <0,05 49, 1±0,2 31,1±0,1 <0,05 

глухота (у 1) - - - - - - 

К (30 осіб) 

I (у 6) 8,4±0,7 7,6±0,5 >0,05 29,3±0,5 20,1±0,3 <0,05 
II (у 10) 11,0± 0,1 9,0±0,2 >0,05 39,7±0,4 22,9±0,1 <0,05 
III (у 13) 19,0±0,2 17,1 ±0,3 >0,05 45,1±1,3 27,0±0,1 <0,05 

глухота (у 1) - - - - - - 
 
Примітка: різниця між показниками до та після лікування достовірна при р<0,05.  
 
 
Отримані результати проведеної ро-

боти вказують на покращення стану звукос-
приймаючої функції у високочастотному 
діапазоні частот в базальній частині завит-
ки, очевидно, за рахунок сануючих та реко-
нструктивних хірургічних втручань.  

Результати аналізу порогів кістковоп-
роведених звуків у діапазоні досліджуваних 
частот (0,125-8,0 кГц) у віддаленому періоді 
після комплексного лікування пацієнтів 
трьох основних груп вказують на те, що 

медикаментозна терапія не викликала побі-
чних порушень звукосприймаючої функції, 
тобто застосовані препарати не мають ото-
токсичної дії на внутрішнє вухо. 

 Звертає на себе увагу той факт, що в 
осіб як основних трьох груп, так і контро-
льної у ранньому періоді (через 1 міс) після 
хірургічного втручання відмічено достовір-
не зменшення порогів сприйняття кістково-
проведених звуків у високочастотному діа-
пазоні (3,0-8,0 кГц при р< 0,05). Зокрема, у 
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осіб 3-ї групи з II ст. зниження слуху дослі-
джувані пороги до лікування становили 
41,1±1,2 дБ, а після комплексного лікування 
– 29,1±0,5 дБ, у віддаленому періоді після 
операції вони достовірно підвищились.  

Ці дані, очевидно, вказують на набря-
ки слизової оболонки порожнин середнього 
вуха та реакції базальних структур внутрі-
шнього вуха на хірургічні втручання. 

Вторинна рецидивна холестеатома ви-
явлена у 8 хворих основної групи (13,3 %) 
через 6-12 міс після застосування схем ком-
плексного лікування, а у віддаленому періо-
ді (через 18-24 міс) визначено вторинну 
рецидивну холестеатому у 3 обстежуваних 
цієї групи (5 %). Відсоток рецидиву у паці-
єнтів основної групи майже в 3 рази мен-
ший, ніж у хворих контрольної групи – у 11 
осіб після закритого варіанту тимпаноплас-
тики та у 3 – після відкритих варіантів 
(всього 45 %) в найближчому періоді після 
проведеної сануючої операції, а у віддале-
ному періоді – у 9 (30 %). 

У 3 пацієнтів основної групи у відда-
леному періоді (через 18-24 міс) зафіксова-
но зниження слуху за типом порушення 
звукопровідної функції на 8,6±0,3 дБ.  

 У 9 осіб контрольної групи у віддале-
ному періоді відмічено більш значне зни-
ження слуху за типом порушення як звуко-
провідної, так звукосприймаючої функцій 
на 18,5±0,7 дБ. Ці дані корелюють у них з 
високою активністю та агресивністю реци-
дивного холестеатомного процесу за дани-
ми біохімічного та електронно-
мікроскопічного досліджень у порівнянні з 

відповідними показниками холестеатомного 
процесу в пацієнтів основних груп, які 
отримали комплексне (хірургічне та меди-
каментозне) лікування.  

 
Висновки  
1. Відмічено у віддаленому періоді 

достовірне покращання слуху на 10-25 дБ за 
рахунок відновлення звукопровідної функ-
ції середнього вуха у хворих на ХГСО з 
холестеатомними формами після комплекс-
ного лікування з проведенням сануючих 
хірургічних втручань, поєднаних з реконст-
руктивними слуховідновлювальними ета-
пами. 

2. Досліджено, що медикаментозне лі-
кування із застосуванням поліфункціональ-
них інгібіторів – апротиніну та інтерферону, 
які гальмують активність калікреїну холес-
театоми і перифокальних тканин та еластази 
ексудату у хворих на ХГСО з інкапсульова-
ною та інвазивною формами холестеатом, є 
ефективним засобом профілактики рецидиву 
холестеатомного процесу у середньому вусі. 

3. Визначено, що місцеве введення ро-
зчину апротиніну за двома схемами та па-
рантеральне введення розчину інтерферону 
не викликало як у ранньому, так і у віддале-
ному періодах ототоксичних проявів із боку 
звукосприймальної функції внутрішнього 
вуха. 

 Таким чином, проведені аудіологічні 
дослідження демонструють ефективність 
використаних схем комплексного лікування 
з отриманням стабільних клінічних та фун-
кціональних результатів. 
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СОСТОЯНИЕ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ  

ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ  
С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ ДО И ПОСЛЕ  

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

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

Р е з ю м е  

Изучены изменения слуховой функции у 
больных хроническим гнойным средним отитом до 
лечения и в отдаленном периоде после комплексно-
го лечения. В отдаленном периоде у пациентов 
отмечалось достоверное улучшение слуха за счет 
реконструкции звукопроводящего аппарата средне-
го уха. Применение в схемах комплексного лечения  
полифункционального ингибитора протеолитиче-
ских ферментов – апротинина является эффектив-
ным способом профилактики рецидива холестеа-
томного процесса в среднем ухе. Локальное приме-
нение полуфункционального ингибитора протеоли-
тических ферментов (апротинина) как в раннем, так 
и в отдаленном  периодах после комплексного ле-
чения не оказывало токсического воздействия на 
звуковоспринимающую функцию внутреннего уха. 
Результаты аудиологических исследований демон-
стрируют эффективность схем комплексного лече-
ния с получением стабильных клинических и функ-
циональных результатов. 

Ключевые слова: хронический гнойный сред-
ний отит, холестеатома, лечение, слуховая функция. 

STATE OF THE AUDITORY FUNCTION IN 
PATIENTS WITH CHRONIC SUPPURATIVE 
OTITIS MEDIA WITH CHOLESTEATOMA 

BEFORE COMPLEX TREATMENT  
AND IN THE FOLLOW-UP 

Soushko Yu., Borysenko O., Srebniak I.,  
Mischanchuk N. (Kiev) 

S u m m a r y  

 Hearing function changes were studied in pa-
tients with cholesteatoma chronic otitis media before 
complex treatment and in the follow-up. Hearing func-
tion was restore by middle ear structures surgical 
reconstructions in one stage or in two stages. Polyfuc-
tional proteolytic enzymes inhibitor (aprotinin) – ef-
fective component in residual cholesteatoma preven-
tion. Local use of it in nearest post-operative period 
and in follow up doesn’t influence toxically on inner 
ear structures. Audiological results demonstrated ef-
fectiveness of complex treatment schemes with stable 
clinical and functional results. 

 
Key words: chronic suppurative otitis media, 

cholesteatoma, complex treatment, hearing func-
tion. 

 
 

 
 
 
 

 
 


