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Проблема хірургічної реабілітації па-
цієнтів з хронічними гнійно-запальними 
захворюваннями середнього вуха за останні 
десятиліття досягла значного рівня. Почи-
наючи із запропонованої Шварце в XIX 
столітті простої трепанації соскоподібного 
відростка і класичної радикальної операції 
Кюстера, Бергмана, отохірурги перейшли до 
різних видів сучасних ощадливих варіантів 
сануючих втручань і тимпанопластики, що 
виконуються виключно при застосуванні 
мікроскопічної техніки, мікроінструмента-
рія, борів та ін. В усіх випадках метою опе-
рації стає не тільки видалення патологічних 
тканин зі структур піраміди вискової кістки, 
припинення подальшого їх запалення і руй-
нування, а і відновлення функціонально 
здатних утворень для збереження слухової 
функції [8, 12, 13]. Причому в більшості 
випадків при проведенні операції в ділянці 
середнього вуха мова йде про кондуктивний 
компонент приглухуватості, який бажано 
зменшити або ліквідувати зовсім. 

Але в деяких випадках, навіть при ви-
сокій майстерності отохірурга, без ятроген-
ної травми структур внутрішнього вуха, 
можливе виникнення або посилення сенсо-
неврального компоненту приглухуватості 
саме під час виконання маніпуляції (напри-
клад, тимпанопункції) і тим більше – хірур-
гічного втручання (особливо при холестеа-
томному отиті), при цьому прогнозувати 
такий перебіг процесу в кожній конкретній 
ситуації досить складно. За спостереження-
ми Sheehy [22, 23], після хірургічного втру-
чання в області середнього вуха в 2,4% ви-
падків виникає глухота; за даними Д.М. 
Кокоркіна [10] – в 5,7%. Насамперед, це 
стосується холестеатомних отитів внаслідок 

того, що патогенетичним субстратом холес-
театоми вважається деструкція підлеглої 
кістки у вигляді каріозного остеїту з метап-
лазією епітелію при високій активності про-
теолітичних ферментів в осередку запален-
ня [1, 2, 6]. Особливу загрозу становить так 
звана «агресивна» холестеатома, яка руйнує 
ланцюг слухових кісточок, кісткові канали 
нервів і структур середньої і задньої череп-
них ямок, прилеглих до мозкових оболонок. 
В одних випадках агресія холестеатоми 
пов’язується з підвищенням рівня цитокінів 
в її матріксі, що активно проліферує [21], в 
інших – із зростанням активності лужної 
фосфатази [16, 17]. 

Особливу увагу Ю.О. Сушко та спів-
автори [19] приділяють агресивності дитя-
чої холестеатоми, дослідивши її особливо-
сті у віковому аспекті. Вони прийшли до 
висновку, що саме дитяча холестеатома 
відрізняється вираженою ферментативною 
активністю в матриксі та підлеглих струк-
турах слизової оболонки і кістки, створю-
ючи умови для розвитку резидуальних і ре-
цидивних процесів. В.І. Самбулов [15] на-
голошує на присутність у дітей так званого 
«німого» періоду, протягом якого метапла-
зованим епітелієм заповнюються майже всі 
порожнини середнього вуха. А.Ю. Івойлов 
[7] вважає, що такому значному руйнуван-
ню кісткових структур сприяє вегета-
тивний дисбаланс і глибокі порушення 
адаптивного імунітету. Г.В. Власова [3] 
пов’язує агресивність холестеатоми з гру-
бими порушеннями в цитокіновому статусі 
і явищами імуносупресії, що робить диску-
табельним питання про одноетапність са-
нуючого і слухопокращуючого втручань. 
Д.М. Кокоркін [9] в своїх дослідженнях в 
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цьому плані виявляє значний вплив хроні-
чного лімфо-проліферативного синдрому і 
фонові стани (хромосомні аномалії, приро-
джені вади)у дітей, а у дорослих – хроніч-
ний гнійно-проліферативний полісинусит 
та цукровий діабет. 

Ризик виникнення або поглиблення 
сенсоневрального компоненту приглу-
хуватості зростає при появі ознак перифе-
ричного вестибулярного синдрому у хворих 
на хронічний гнійний середній отит до хі-
рургічного втручання [5, 11, 14]. Особливу 
тривогу викликають пацієнти, у яких такий 
патологічний процес виникає на єдиному 
чуючому вусі, тому і до цього часу ведуться 
дискусії з приводу виправданості хірургіч-
ного втручання [16, 17, 18, 20, 24]. Але і при 
бінауральній слуховій функції ризик появи 
лабіринтиту і необоротної втрати слуху ро-
бить проведення хірургічного втручання 
іноді дискутабельним, особливо при попе-
редженні хворих про можливі наслідки опе-
рації для отримання письмової згоди. 

Одним з найбільш інформативних ме-
тодів обстеження пацієнтів з хронічним 
гнійним середнім отитом, що йдуть на опе-
рацію, на сьогодні стала СКТ-графія пірамід 
вискових кісток [5, 10]. Саме за її допомо-
гою можна визначити цілісність або, навпа-
ки, деструкцію кісткових утворень, що за-
хищають мозкові оболонки, стволи нервів і 
судин, які розташовані поруч із структура-
ми середнього вуха,а якщо говорити про 
можливість виникнення вестибулярних і 
сенсоневральних ускладнень, то це, в першу 
чергу, півколових каналів, вестибулуму 
і/або завитки. Зрозуміло, що руйнування 
цих відділів може стати і часто стає перед-
умовою розвитку або поглиблення перифе-
ричного вестибулярного синдрому та погі-
ршення слухової функції за рахунок сенсо-
неврального компоненту. 

Обов’язковим методом інструменталь-
ного дослідження у хворих на хронічний 
гнійний середній холестеатомний отит перед 
проведенням хірургічного втручання на ву-
хах також є не тільки порогова, надпорогова 
і мовна аудіометрія, а і отоневрологічне дос-
лідження, які дозволяють визначити ступінь 
вестибулярних порушень і рівень слуху. 

Складність ситуації полягає в тому, 
що, незважаючи на велику кількість запро-

понованих клінічних, лабораторних та ін-
струментальних методів дослідження, на-
дійного прогностичного тесту щодо збере-
ження сенсоневрального компоненту слухо-
вої функції на рівні, не гіршому, ніж до 
операції, на жаль, поки що не існує. Тому 
доцільним є аналіз результатів хірургічних 
втручань в ділянці середнього вуха з приво-
ду хронічного гнійного середнього холесте-
атомного отиту за критеріями збереження 
сенсоневрального слуху з метою визначен-
ня можливих прогностичних ознак. 

 
Матеріали та методи 
В отоларингологічній МКЛ № 30 м. 

Харкова протягом 2013-2014 рр. було вико-
нано 77 сануючих операцій в області серед-
нього вуха. В цьому дослідженні проведено 
аналіз 11 історій хвороби пацієнтів з хроні-
чним гнійним середнім отитом, ускладне-
ним холестеатомою, у яких до операції не-
залежно від ступеня порушення слухової 
функції був відсутній сенсоневральний ком-
понент приглухуватості. 

Вік хворих коливався від 15 до 67 ро-
ків (жінок – 5, чоловіків – 6). 

Перед операцією визначались скарги, 
анамнез захворювання, виконувався тради-
ційний отоларингологічний огляд. Всім 
обов’язково призначалась отомікроскопія з 
видаленням або вимиванням патологічних 
мас і подальшим цитологічним досліджен-
ням (на холестеатому, на гриби), бактеріо-
логічний засів гнійної рідини з антибіотико-
грамою.  

Аудіометричне дослідження здійсню-
валось в звукоізольованій камері сурдоло-
гічного кабінету, де рівень шумового фону 
не перевищував 30 дБ, на серійному аудіо-
метрі МА-31 (1992) фірми «Pracitronic» (Ні-
меччина) в конвенціональному діапазоні 
частот по кістковій та повітряній звукопро-
відності(за загальноприйнятою методикою). 
Ступені порушення слухової функції визна-
чались за класифікацією В.Г. Базарова, А.І. 
Розкладки, прийнятою VIII з’їздом отола-
рингологів України в м. Одеса у 1995 р. 
Отоневрологічне дослідження включало ви-
значення функції 12 пар черепних нервів, 
спонтанних, і де можливо, експери-
ментальних вестибулярних розладів, консу-
льтацію невропатолога. 
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СКТ-графічні дослідження виконано 
на комп`ютерному томографі «Asteion VP» 
(клас безпеки – II б) виробництва компанії 
«Toshiba medical system» на базі ДУ «Інсти-
тут загальної і невідкладної хірургії» НА-
МН України.  

 
Результати дослідження 
Скарги пацієнтів включали постійну в 

5 і періодичну в 6 осіб гноєтечу з вуха, час-
то з feter, періодично виникаюче голово-
кружіння у 8 (особливо при різких поворо-
тах голови, чханні) з нудотою – у 2, хит-
кість ходи – у 5, суб’єктивне зниження слу-
ху у 9.  

Анамнез. Всі обстежувані страждали 
на хронічний гнійний середній отит понад 5 
років, деякі – з дитинства. Ознак ГРВІ або 
супутніх запалень ЛОР-органів перед опе-
рацією не виявлено. В жодному випадку не 
було травматичного ґенезу захворювання. 
Попереднє лікування в амбулаторних чи 
стаціонарних умовах включало застосуван-
ня антибіотикотерапії, судинних препаратів, 
фізіопроцедур, промивання аттика; в 7 ви-
падках – видалення грануляцій. Гноєтеча 
виникала періодично у 9 хворих, не припи-
нялась протягом більше року у 2. 

При отомікроскопії отримано наступ-
ні дані: 

- гнійна рідина в слуховому ході при 
госпіталізації – у 5 осіб з неприємним запа-
хом, у інших – сухі корочки або сухі біляві 
маси, подібні на холестеатомні (що і було 
підтверджено цитологічно);  

- перфорація барабанної перетинки в 
pars flaccid у 7 пацієнтів (передній епітим-
паніт – у 4 і задній – у 3), у 5 – з грануляці-
ями, що вистоять з перфорації, в інших ви-
падках – тотальний або субтотальний де-
фект в pars tensа з ходом в аттик;  

- в 3 спостереженнях мало місце зву-
ження слухового ходу в кістковій частині 
без ознак зовнішнього отиту. 

При проведенні аудіологічного дослі-
дження пороги кривої кістковопроведених 
звуків у всіх відібраних пацієнтів знаходи-
лись у межах норми. Кістково-повітряний 
інтервал у 2 осіб складав 5-10 дБ на високих 
частотах, у 7 – 20-40 дБ, у 2 – 50-60 дБ. По-
роги диференціації у всіх хворих були в 
межах норми. 

При отоневрологічному дослідженні у 
всіх обстежуваних свідомість була ясна, 
фотореакції – в нормі, зіниці – однакові; 
легка згладженість носо-губної складки з 
боку хворого вуха – у 5 хворих, слабкість 
лицевої мускулатури – у 3; фістульний син-
дром спостерігався у 2; SpNy подразнення 
(дрібно розмашистий, лабільний) I ступеня 
– у 4; II ступеня – у 2; SpNy пригнічення I 
ступеня – у 3; SpNy відсутній у 2; координа-
ційні проби виконували чітко 3 пацієнта, з 
інтенцією – 3, з промахуванням обома ру-
ками в бік повільного компоненту ністагма 
– 6; в позі Ромберга хиткість – у 9, з них із 
залежністю від повороту голови – у 5.  

Невропатологом визначено діагноз: 
отогенна енцефалопатія з периферичним 
кохлео-вестибулярним синдромом у 9 осіб, 
з них у 7 – з лікворною гіпертензією. 

При бактеріологічному засіві рідини із 
середнього вуха висівались такі мікроорга-
нізми: Staph. aureus, Staph. Pyogenes, 
Pseudomonos aeruginosa, Proteus mirabilis, 
Proteus vulgaris, Enterococсus, E.coli, Candida 
albicanns. Мікробні асоціації спостерігались 
у 7 з 11 хворих, патогенність мікрофлори 
високого ступеня визначена у 4, в інших 
випадках – середнього рівня. 

СКТ-графія пірамід вискових кісток 
виявляла деструктивні зміни стінок бара-
банної порожнини з формуванням осередків 
деструкції різних розмірів, які були запов-
нені вмістом м’якотканинної щільності. В 
повітроносних комірках соскоподібного 
відростка визначалась тотальна або субто-
тальна облітерація запальним вмістом, в 7 
випадках – з деструкцією кісткових бало-
чок, руйнуванням tegmen tympani і/або 
tegmen antri – у 7 осіб, слухових кісточок з 
їх латеропозицією у 6, а також у 5 – з руй-
нуванням стінок півколових каналів (пере-
важно, горизонтального, а у 2 осіб – і верх-
нього).  

У всіх пацієнтів була проведена сану-
юча загальнопорожнинна операція «відкри-
того» типу з максимально радикальним ви-
даленням холестеатоми з мастоїдальної по-
рожнини і у 3 – з внутрішньочерепним роз-
повсюдженням, аттикотомія, а також тим-
панотомія з ревізією барабанної порожнини. 
В 7 спостереженнях pars tenza барабанної 
перетинки до операції була неушкодженою. 
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Мірингопластика і осикулопластика вико-
нана у 3 обстежуваних. В післяопераційно-
му періоді одразу проводилась не тільки 
протизапальна, а і судинно-метаболічна й 
нейротропна терапія.  

Після операції і консервативного лі-
кування вестибулярні розлади спостеріга-
лись у 7 пацієнтів у вигляді обмеженого 
лабіринтиту: у 5 – очікувано клінічно і то-
мографічно, а у 2 – ні. Це були хворі, у яких 
до операції СКТ-графічно та інтраоперацій-
но деструктивні зміни структур внутріш-
нього вуха не констатувались. В одному 
випадку бактеріологічно була присутня 
Pseudomonos aeruginosa на тлі тривалої (3 
роки) гноєтечі з вуха, а в іншому - мікробна 
асоціація E.coli і Candida albicanns з гноєте-
чею 4 місяці.  

Тривалість вестибулярних порушень 
(головокружіння, одно- або дворазове блю-
вання, нудота 1-2 доби) в 5 пацієнтів скла-
дала 3-5 діб (що значно менше традиційних 
поглядів), причому в усіх випадках після 
операції був констатований SpNy «пригні-
чення» I-II ступеня, який поступово зникав 
в спокої і не з’являвся при розширенні ру-
хового режиму, що було можливим з 5-6-го 
дня. В 2 вище зазначених випадках прояви 
лабіринтних порушень були виражені знач-
но більше (головокружіння з нудотою, блю-
ванням – 3-5 діб), тривалість цього періоду 
з обмеженням режиму рухів сягала 2-3 тиж-
нів. 

Кондуктивний компонент приглуху-
ватості приблизно такого ж рівня зберігався 
у 5 пацієнтів, у 4 – покращився на 10-20 дБ, 
у 2 – погіршився на 20 дБ. Сенсоневральний 
компонент залишився на тому ж рівні у 7 з 
11 обстежених, знизився тимчасово на 10-20 
дБ – ще у 2. У 2 хворих сенсоневральний 
компонент приглухуватості погіршився до 
40-50 дБ в мовному діапазоні частот, при-
чому у одного з них при проведенні в пода-
льшому судинно-метаболічної терапії вда-
лося підвищити пороги кривої кістковопро-
ведених звуків на 20 дБ, а у другого – ні. Це 
був саме той хворий, у якого констатува-
лась тривала гноєтеча з вуха при практично 
цілій барабанній перетинці (передній епіти-
мпаніт), а в бактеріологічному засіві вияв-
лялась Pseudomonos aeruginosa. Холестеа-
тома займала перилабіринтну, перифаціаль-

ну, кутову і верхівкову ділянки в соскоподі-
бному відростку з розповсюдженням в по-
рожнину черепа, а в барабанній порожнині 
– тільки зону аттика і не розповсюджува-
лась в мезо- і гіпотимпанум, слухову трубу. 

Перед обговоренням наведемо клініч-
не спостереження. 

Хворий Ц., 1989 р., (історія хвороби 
№ 7203) поступив в стаціонар 13.10.2014 р. 
зі скаргам на періодичне головокружіння, 
особливо при різких поворотах голови, при 
їзді в транспорті, скудні виділення з вуха 
без запаху, незначне зниження слуху. З 
анамнезу відомо, що він хворіє протягом 9 
років, загострення у вигляді гноєтечі – при-
близно 1 раз на рік на протязі 10-12 діб, 
лікування – амбулаторне із застосуванням 
антибіотикотерапії, 3 роки тому – поліпо-
томія вуха. Головокружіння стало турбува-
ти останній рік, навіть без гноєтечі з вуха. 

ЛОР-статус: AD – в слуховому ході є 
скудні гнійні виділення без запаху, перфо-
рація барабанної перетинки в ділянці pars 
flaccida з ходом в аттик і грануляціями; вен-
тиляційна функція слухової труби достатня, 
але при проведенні проби Вальсальва вини-
кає головокружіння; фістульний синдром 
негативний; соскоподібний відросток при 
перкусії інтактний; AS – без патології. 

При видаленні грануляції під місце-
вим знеболюванням виявлено білі маси, які 
при цитологічному дослідженні підтверди-
ли їх холестеатомну природу. При прове-
денні аспіраційного туалету вуха виникало 
помірне головокружіння. 

При отоневрологічному дослідженні: 
SpNy «подразнення» – дрібно розмашистий 
I ступеня; координаційні проби виконує 
невпевнено з деяким промазуванням обома 
руками в бік повільного компоненту ністаг-
ма; напрямок помірної хиткості в позі Ром-
берга залежить від повороту голови; хода 
вперед-назад і флангова – з незначним від-
хиленням в бік хворого вуха; легка згла-
дженість правої носо-губної складки без 
слабкості лицевої мускулатури; «+» симп-
том Манна, зниження корнеального рефлек-
су. 

СКТ-графія вискових кісток: справа – 
деструкція стінок барабанної порожнини на 
рівні епітимпанума (переважно латеральної 
стінки аттика, а також tegmen tympani і 
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tegmen antri – коротка біла стрілка) з фор-
муванням порожнини 10х7 мм, заповненої 
вмістом м’якотканинної щільності; пору-
шена цілісність півколового каналу (довга 
біла стрілка), ерозивні зміни слухових кіс-
точок без їх латеропозиції; запальною ріди-
ною субтотально облітеровані повітроносні 
клітини вискової кістки (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. СКТ-графія скроневих кісток хворо-
го Ц., 1989 р. (історія хвороби № 7203). Пояснення 
в тексті. 

 
 
Аудіометрічно – правобічна кондук-

тивна приглухуватість I ступеня (ШМ – 
1,5м, РМ – 6м), шум в правому вусі (рис. 
2а). 

При бактеріологічному засіві – Staph. 
aureus, високочутливий до антибіотиків. 

Діагноз: загострення правобічного 
хронічного гнійного середнього отиту (хо-
лестеатомна форма), ускладненого отоген-
ною енцефалопатією з периферичним пра-
вобічним кохлео-вестибулярним і лікворно-
гіпертензійним синдромом, шумом в облас-
ті вуха.  

При укладанні згоди на операцію па-
цієнт був попереджений про можливість 
посилення головокружіння і зниження слу-
ху після хірургічного втручання. Виконана 

сануюча загальнопорожнинна операція в 
області правого вуха під загальним знебо-
люванням. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2а. Аудіограма хворого Ц., 1989 р. 
(історія хвороби № 7203) до операції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2б. Аудіограма хворого Ц., 1989 р. (іс-
торія хвороби № 7203) після операції. 
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Інтраопераційні знахідки: холестеато-
мна розташована в антрумі, адітусі та атти-
ку з розповсюдженням в порожнину черепа 
і руйнуванням кісткової стінки середньої 
черепної ямки на протязі 3х4мм (мозкова 
оболонка потовщена, слабо пульсує, ціліс-
ність її збережена); зруйновані патологіч-
ним процесом майже вся латеральна стінка 
аттика, а також кісткова стінка півколового 
каналу на протязі 2х4 мм (але під холестеа-
томою визначена рубцева перетинка в ньо-
му, яка не видалялась); грануляції і ще одна 
осумкована холестеатома в ділянці верхівки 
соскоподібного відростка розміром до 10 
мм; при проведенні тимпанотомії видалена 
холестеатома із задніх відділів барабанної 
порожнини, слухові кісточки визволені від 
неї і залишені, передній відділ барабанної 
порожнини і тимпанальний отвір слухової 
труби інтактні, барабанна перетинка поста-
влена на місце. 

Призначене лікування: цефтріаксон – 
1,0 в/в крапельно спочатку 2 рази на добу № 
5, потім 1 раз на добу № 5; цитофлавін – 
10,0 на 200 мл 5% глюкози в/в крапельно 1 
раз на добу № 10; тіоцетам – 10,0 в/в струй-
но 1 раз на добу № 10; L-лізину есцинат 
10,0 на 100мл фізіологічного розчину в/в 
крапельно 1 раз на добу № 5; реосорбілакт – 
200 мл в/в крапельно 1 раз на добу № 5; 
1,5% нейромедин – 1,0 мл в/м 1 раз на добу 
№ 10, мильгама – 2,0 в/м 1 раз на добу № 
10, вестинорм – 24 мг х 2 рази на добу на 
протязі місяця, келтикан – 1 т х 2 рази на 
добу протягом місяця, лактіале – по 1 по-
рошку на добу № 10. 

В післяопераційному періоді спостері-
гався помірний больовий синдром, голово-
кружіння протягом 3 діб з нудотою і однора-
зовим блюванням в перші часи після операції, 
субфебрилітет перші 3 доби. Весь цей час 
присутній sNy «пригнічення» спочатку II сту-
пеня, середнєрозмашистий, а потім дрібно 
розмашистий, I ступеня. Хворий дотримував-
ся постільного режиму. На 4-у добу голово-
кружіння в спокої припинилось, ністагм зник, 
почалось розширення активності режиму. 
Виділення з вуха мали сукровичний характер 
в звичайному обсягу. Надалі спостерігалось 
прискорене відновлення вестибулярної функ-
ції. Слух після операції суб’єктивно не погір-
шився (ШМ=2м), а при проведенні аудіомет-

рії через 1 міс – залишився на тому ж рівні, 
що і до втручання (рис. 2б).  

 
Обговорення результатів і висновки 
Наявність хронічного гнійного серед-

нього отиту холестеатомного ґенезу завжди 
викликає занепокоєння у отоларинголога в 
плані перебігу захворювання, а необхідність 
хірургічного втручання доведена багатоліт-
нім досвідом вітчизняної та іноземної ото-
хірургії. Виконання хворих перед операці-
єю, окрім традиційного клінічного обсте-
ження, СКТ-графії, отоневрологічного і 
аудіологічного досліджень дає змогу точні-
ше визначитись з можливими ризиками 
операції і прогнозом захворювання в пода-
льшому, в т.ч. відносно слухової функції. 
Звичайно, що наявність до операції різного 
ступеня вестибулярних розладів, а тим бі-
льше деструктивних змін кісткових стінок 
півколових каналів і вестибулярного відділу 
збільшують ризик виникнення лабіринтиту 
в післяопераційному періоді, а зважаючи на 
єдиний простір існування нейроепітеліаль-
них клітин в середовищах внутрішнього 
вуха, то і погіршення слухової функції за 
рахунок сенсоневрального компоненту. 

Але в описаних випадках констатована 
можливість збереження чутливості слухового 
аналізатора навіть при наявності досить знач-
них руйнувань півколових каналів, що визна-
чено томографічно до операції і отомікроско-
пічно під час хірургічного втручання.  

Особливістю цих випадків є: 
- відсутність стійкої гноєтечі на про-

тязі тривалого часу, наявність періодів ре-
місії після консервативного лікування; 

- відсутність фістульного синдрому, 
але можливість виникнення періодичних 
вестибулярних розладів периферійного ха-
рактеру, що нівелюються консервативною 
терапією; 

- сама відсутність сенсоневрального 
компоненту приглухуватості у хворих на хо-
лестеатомний отит з багаторічною тривалістю 
захворювання, тобто збереження порогів кіс-
тковопроведених звуків у межах норми;  

- одночасне проведення протизапаль-
ної і судинно-метаболічної терапії одразу ж 
після операції;  

- швидкий (за 2-4 доби) регрес вести-
булярної симптоматики після операції, на-
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віть з наявністю спочатку sNy «пригнічен-
ня» I-II ступеня і відхилення обох рук в бік 
повільного компоненту ністагма;  

- наявність мало- або середньовіруле-
нтної мікрофлори в ділянці середнього вуха 
(Staph. aureus, Staph. Pyogenes, Proteusmir-
abilis, Enterococсus та ін.) при бактеріологі-
чному засіві.  

На наш погляд, такий перебіг захворю-
вання може пояснюватися ознаками продук-
тивного запалення у області внутрішнього 
вуха з виникненням проміжних структур, що 
на протязі часу відокремлюють пошкоджені 
частини лабіринту від здорових. 

Несприятливим моментом в перебігу 
захворювання на хронічний гнійний серед-

ній отит, ускладнений холестеатомою, стає 
тривала гноєтеча з вуха з відсутністю періо-
дів ремісії та неефективністю антибактеріа-
льної терапії, особливо при наявності висо-
ковірулентної мікрофлори (Pseudomonаs 
aeruginosa, Proteus vulgaris, тим більше в 
асоціації з Candida albicanns). В таких випа-
дках, навіть при відсутності до операції вес-
тибулярних розладів периферичного харак-
теру і осередків деструкції в ділянці півко-
лових каналів, вестибулярного відростку та 
завитки, можливе виникнення лабіринтиту і 
зниження слуху за рахунок сенсоневрально-
го компоненту в тому числі, про що необ-
хідно попереджати пацієнтів при складанні 
письмової згоди на операцію. 
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