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Кількість хворих з кондуктивною 

приглухуватістю в результаті хронічних 
негнійних запальних процесів у середньо-
му вусі (секреторні, ателектатичні, адгези-
вні середні отити), незважаючи на сучасні 
методи лікування, не зменшується. Втрата 
слуху може бути як тимчасовою, так і на-
бувати стійкого характеру, призводячи до 
інвалідизації пацієнта. Хронічні негнійні 
середні отити мають мультифакторні при-
чини, однією з яких є порушення функціо-
нального стану слухової труби [1, 3, 7, 10, 
11]. Загально прийнятою методикою ви-
значення роботи слухової труби є імпедан-
сна тимпанометрія, що опосередковано 
досліджує еквіпресорно-вентиляційну фу-
нкцію.  

На початку ХХІ ст. виявлено збіль-
шення частоти алергічних захворювань та їх 
ускладнень у цілому світі, передбачається їх 
подальше зростання, проте своєчасна діаг-
ностика запізнюється на 3-5 і більше років 
[2, 4, 8, 9]. Хворі на алергічний риніт є полі-
сенсибілізовані, мають ряд неалергічних 
хвороб, від 30 до 50% з них страждають на 
хронічний риносинусит [12-14]. Експериме-
нтальні та клінічні дослідження впливу ри-
носинуситів на функцію слухової труби та 
середнього вуха проводилися протягом 
останніх 40 років. Зокрема визначалось по-
рушення стану слухової труби та середньо-
го вуха у дітей при гострих риносинуситах 
[6]. Проте стан середнього вуха, функціона-
льний стан слухової труби при персистую-
чому та інтермітуючому алергічному риніті 
не були достатньо вивчені. З огляду на це є 
актуальним визначення евкіпресорно-

вентиляційної функції слухової труби у 
хворих на алергічний риніт [5]. 

 
Мета та завдання роботи 
Дослідження еквіпресорно-

вентиляційної функції слухової труби у 
хворих на персистуючий та інтермітуючий 
алергічний риніт у період загострення та 
ремісії. Визначити взаємозв’язок змін у но-
совій частині глотки із станом середнього 
вуха у цих пацієнтів. 

 
Матеріал і методики 
Обстежено 56 хворих на інтермітую-

чий алергічний риніт (ІАР), 86 – з  персис-
туючим алергічним ринітом (ПАР) і конт-
рольна група отологічно здорових 50 осіб 
віком від 18 до 37 років. Всі обстежувалися 
методами отомікроскопії і оптичної ендос-
копії носової частини глотки та глоткових 
отворів слухових труб в динаміці. При «оп-
тичній вушній відеосальпінгоскопії в дина-
міці» [15] можемо визначити функціональ-
ний стан глоткового (фарингеального) 
отвору (ostium pharyngeal): відкриття ниж-
нього клапану слухової труби, розлипання її 
стінок, при цьому оцінити активність туба-
рних м’язів. 

Для визначення еквіпресорно-
вентиляційної функції (ЕВФ) слухової тру-
би застосовувалась імпедансна тимпаноме-
трія (ІТ) в динаміці (в спокійному стані, при 
ковтанні, тестах Тойнбі, Вальсальви). Вико-
ристовувався імпедансний тимпанометр 
виробництва Interacusics (Німеччина) АZ-
26. Частота зондового тону складала 226 Гц. 
За тимпанометрією визначались типи тим-
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панограм «А», «С0», «С1», «С2», «С3» або 
«В» (згідно з М.Б. Круком, 1986; Сh. 
Bluestone, 2000, 2005). Ступені порушення 
досліджувались за величиною внутрішньо-
барабанного тиску (ВБТ), за динамікою 
тимпанограм при ковтанні та за вище зазна-
ченими тестами: тип «С0» – ВБТ = -51…- 99 
мм вод. ст.; тип «С1» – ВБТ від 100 до 199 
мм вод. ст. – II ст. ЕВФ середньої тяжкості; 
тип «С2» – ВБТ від 200 до 299 мм вод. ст. – 
III ст. ЕВФ тяжкої стадії; тип «С3» – ВБТ від 
300 до 450 мм вод. ст. і більше та без дина-
міки тимпанограми («блокада» – тобто не-
прохідність слухової труби) – IV ст. ЕВФ, 
відсутність еквіпресорно-вентиляційної 
функції слухової труби. Тип «В» – віднесе-
но також до четвертого ступеня тубарної 
дисфункції. Дані тимпанометрії записува-
лись п’ять разів: перший раз – у спокої, на-
ступний – після ковтальних рухів, потім 
після проби Тойнбі, після проби Вальсальви 
з наступним повторним ковтанням. ЕВФ за 
показниками імпедансної тимпанометрії в 
динаміці оцінювалась визначали в 5 тестах. 
Якщо після тесту Вальсальви відмічається 
зсув тимпанограми типу «А» або «С0» (ВБТ 
= -51…- 99 мм вод. ст.) в бік підвищеного 
ВБТ (від + 51 до + 99 мм вод. ст.), це свід-
чить про пасивне відкриття слухової труби 
(на відкриття СТ впливає підвищений тиск 
в носовій частині глотки), а при виконанні 
ковтання або жування при пробі Тойнбі із 
зсувом тимпанограми в бік негативного 
(від’ємного) ВБТ – це активне відкриття 
слухової труби (відкриття СТ відбувається 
без впливу підвищеного тиску в носоглотці, 
в результаті функції тубарних м’язів, стану 
стінок труби та мукоціліарної системи); 
після повторного ковтання або жування 
тимпанограма верталась на попередню по-
зицію, що свідчить про збережену еквіпре-
сорно-вентиляційну функцію СТ труби. Ця 
функція відкриття глоткового отвору була 
також підтверджена при оптичній вушній 
відеосальпінгоскопії в динаміці з вище зга-
даними тестами. 

При зниженому ВБТ до -51…-99 мм 
вод ст. «С0», коли рух тимпанограми не ві-
дмічався при тесті Тойнбі, а тільки при тесті 
Вальсальви, але вертався до попереднього 
положення при повторних ковтаннях, ви-
значалась тубарна дисфункція з порушен-

ням активного відкриття, тобто I ст. ЕВФ 
(гіпофункція слухової труби), а при ВБТ -
100 ... -199 мм вод. ст. – тубарна дисфункція 
II ступеня ЕВФ. При обстеженні, коли тим-
панограма не змінювала своє положення 
при всіх тестах з ВБТ -200 до -299 мм вод. 
ст., визначалась тубарна дисфункція III ст., 
тобто відсутність активного і пасивного 
відкриття СТ. При тимпанограмі типу «C» з 
ВБТ менше 300 мм вод. ст. або тимпаног-
рамі «В» і при негативних всіх тестах відмі-
чалась відсутність відкриття СТ – «блока-
да» функції слухової труби – IV ст. ТД, що 
було підтверджено при оптичному огляді 
глоткового отвору в динаміці (вушна опти-
чна сальпінгоскопія в динаміці) та значним 
ателектазом барабанних перетинок.  

 
Отримані результати 
При загально застосованій імпеданс-

ній тимпанометрії та інтермітуючому АР в 
період загострення спостерігався нормаль-
ний тип тимпанограми (тип «А») в 17 із 112 
обстежених вух (15,18%), зміщена в сторо-
ну негативного тиску тимпанограма типу 
«С» була у 76 вухах (67,86%). А тип «В» 
було виявлено у 19 (16,96%), з них у 8 хво-
рих тип «В» був двобічним (16 вух), у 3 
хворих на одне вухо спостерігався тип «В» 
(3 вуха), на друге – тип «С». 

У хворих на персистуючий АР в пері-
од загострення виявлялись тимпанограми 
типу «С» у 126 випадків із 164 обстежених 
вух (76,83%), та тимпанограми типу «В» у 
38 випадках (23,17%). Нормальні тимпаног-
рами типу «А» не спостерігались. 

Збережена (нормальна) ЕВФ СТ вста-
новлена у хворих з інтермітуючим (сезон-
ним) АР – 17 СТ із 112 (15,18%), у хворих з 
персистуючим (цілорічним) АР не встанов-
лено такої функції.  

У контрольної групи здорових осіб 
тимпанограми типу «А» спостерігались у 91 
вусі (91%),тобто збережена ЕВФ, а також 
було виявлено тимпанограми типу «С» у 9 
випадках (9%). 

При збережених функціях тих же тес-
тів, але при тимпанограмі типу «С» із ВБТ 
нижче 51 мм вод. ст. і до -99 мм вод. ст. – 
встановлювали як початкову дисфункцію 
слухової труби (гіпофункцію) – І ст. Така 
функція СТ встановлена  у 14 із 112 
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(12,50%) випадках обстежених СТ хворих 
на ІАР та у 21 із 164 (12,80%) СТ на ПАР. 

У хворих на інтермітуючий АР за сту-
пенями тубарної дисфункції визначено такі 
показники: збережену функцію слухової 
труби у 17 випадках із 112 (15,18%), І ст. 
(гіпофункція) – у 14 із 112 (12,50%); ІІ ст. 
тубарної дисфункції (тимпанограма типу 
«С1-2» при негативному тесті Тойнбі, з по-
рушенням акту активного відкриття СТ) – у 
56 із 112 (50%); ІІІ ст. тубарної дисфункції 
(тимпанограма типу «С2» з негативними 
тестами Вальсальви і Тойнбі, тобто відсут-
ність як активного, так і пасивного відкрит-
тя СТ) – у 6 (5,36%); ІV ст. тубарної дисфу-
нкції – блокада функції СТ (тимпанограма 
типу «В» з відсутністю відкриття просвіту 
СТ) – у 19 (16,96%). 

У хворих на персистуючий АР (ПАР) 
функціональний стан слухової труби був 
таким: збереженої функції слухової труби не 

визначено; І ст., гіпофункція СТ – у 21 випа-
дку із 164 (12,80%); ІІ ст. тубарної дисфунк-
ції – у 94 із 164 (57,32%); ІІІ ст. тубарної ди-
сфункції – у 11 (6,71%); ІV ст. тубарної дис-
функції («блокада» СТ) – у 38 (23,17%). 

Тести ковтання, жування, тести Валь-
сальви, Тойнбі не впливали на зміну тимпа-
нограми типу «В» на інший тип ( «А», «С») 
і зсув в сторону позитивного або негативно-
го тиску. А при оптичній вушній відеосаль-
пінгоскопії в таких випадках визначалось 
неповноцінне відкриття глоткового отвору 
та розлипання стінок СТ через запалення, 
значний алергічний набряк в ділянці глот-
кового отвору, або рубцевих змін після оп-
тично неконтрольованої аденотомії в ран-
ньому дитинстві в цій ділянці, що впливало 
на функцію СТ. 

Результати дослідження при виконан-
ні імпедансної тимпанометрія в динаміці 
наведені у табл. 1. 

   
           Таблиця 1 

Динамічні зміни імпедансної тимпанометрії у досліджуваних групах 

СТ 
ІАР ПАР Здорові 

AD AS AD AS AD AS 
число хворих 

Проба Тойнбі 
позитивна 15 16 10 11 47 46 
негативна 41 40 72 71 3 4 

Разом 56 56 82 82 50 50 
Проба  
Вальсальви 

позитивна 44 43 57 58 50 50 
негативна 12 13 25 24 0 0 

Разом 56 56 82 82 50 50 

 
На рис. 1, 2 та 3 зображено виявлені 

ступені вентиляційно-еквіпресорної функції 
СТ, що досліджувались в динаміці. 

Таким чином, наші обстеження при 
застосуванні імпедансної тимпанометрії в 
динаміці виявили порушення функції СТ у 
84,82% хворих на інтермітуючий АР (ІАР), 
а у пацієнтів з персистуючим АР (ПАР) – в 
100% випадків у період загострення. 

При виконанні імпедансної тимпано-
метрії у хворих на ІАР після проведеного 
лікування тимпанограма «А» виявлялась у 
79 вухах (70,54%), у решти спостережень – 
в 33 вухах (29,46%) були тимпанограми 
типу «С». Тимпанограм типу «В» у період 
ремісії не виявлялось.  

Функція СТ відновилася повністю у 62 
СТ, що в загальному склало 79 випадків 
(70,54%) після лікування. Відновлення фун-
кціонального стану СТ виявлено у осіб з І і ІІ 
ступенем тубарної дисфункції. Гіпофункція 
СТ типу «С0» (І ст.) у хворих на ІАР після 
лікування реєструвалась у 12 із 112 (10,71%). 
Тубарна дисфункція середньої тяжкості (ІІ 
ст.) мала місце у 21 (18,75%), після зняття 
набряку глоткового отвору функція СТ пок-
ращилася у випадках з ІІІ і IV ст. ТД. Тубар-
ної дисфункції ІІІ і IV ст. після курсу терапії 
у пацієнтів з ІАР не виявлялось. 

У хворих на ПАР після курсу лікуван-
ня тимпанограми «А» були у 34 вухах 
(20,73%), у 109 (66,46%) спостерігались 
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тимпанограми типу «С». Тимпанограми 
типу «В» зберігались у 21 спостереженні (з 
них  правобічних – 9 та 12 – лівобічних), що 
складало 12,80% у період ремісії. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Ступені вентиляційно-еквіпресорної 
функції СТ у хворих на ІАР (загострення)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Ступені вентиляційно-еквіпресорної 
функції СТ у хворих на ПАР (загострення) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 3. Ступені вентиляційно-еквіпресорної 

функції СТ у контрольній групі отологічно здоро-
вих осіб.  

У хворих на ПАР динамічне дослі-
дження вентиляційної функції СТ після лі-
кування виявило наступні зміни: повністю 
відновилася  функція СТ у 34 із 164 
(20,73%); гіпофункція (легка дисфункція СТ 
І ст.) визначена у 51 (31,1%); тубарна дис-
функція (ІІ ст. середньої тяжкості) – у 58 
(35,36%); тяжка тубарна дисфункція ІІІ ст. – 
у 3 (1,83%); тип тимпанограми не змінював-
ся при різних пробах та додатковому наван-
таженні тиском (IV ст. ТД) у 18 (10,98%). 

Результати дослідження динамічних 
змін при виконанні імпедансної тимпаноме-
трії з використанням проб Тойнбі та Валь-
сальви після лікування наведені у табл. 2. 

 Функціональний стан СТ (еквіпресо-
рно-вентиляційна функція) при імпедансній 
тимпанометрії в динаміці у хворих на АР 
після лікування наведена на рис. 4 та 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 4. Еквіпресорно-вентиляційна функція 

СТ у хворих на інтермітуючий АР (ІАР) після 
лікування (стан ремісії) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Еквіпресорно-вентиляційна функція 

СТ у хворих на персистуючий АР (ПАР) після 
лікування (стан ремісії). 
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Дані імпедансної тимпанометрії в ди-
наміці показали, що активне розкриття слу-
хової труби у хворих на ІАР після терапії 

реєструвалось у 91 випадку (81,25%), паси-
вне – у 21 (18,75%). Динаміка до і після лі-
кування відображена на рис. 6. 

 
 

           Таблиця 2 
Динамічні зміни імпедансної тимпанометрії у хворих на ІАР та ПАР  

після проведеного лікування 

Дослідження 
ІАР ПАР 

AD AS AD AS 
число хворих 

Проба Тойнбі 
позитивна 45 46 41 44 
негативна 11 10 41 38 

Разом  56 56 82 82 

Проба Вальсальви 
позитивна 56 56 73 70 
негативна 0 0 9 12 

Разом  56 56 82 82 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Рис. 6. Динаміка ступенів вентиляційно-еквіпресорної функції слухової труби до і після лікування у 

хворих на інтермітуючий АР. 

 
Як наочно видно з даних, представле-

них на рис. 6, відновлення функціонального 
стану слухової труби (ФССТ) після ліку-
вання наступило повністю у 55,35% хворих 
на ІАР: з І ст. (легка гіпофункція СТ) у всіх 
обстежених – 14 СТ і 48 СТ з 56 з ІІ ст. ту-
барної дисфункції. Таким чином, нормаль-
ний ФССТ у пацієнтів з інтермітуючим АР 

після лікування наступив у 70,54% (79 СТ). 
А до лікування було визначено збережену 
функцію тільки у 15,18% (17 СТ). Покра-
щання функції слухової труби до І ст. відмі-
чено у 10,71% (12 СТ): з ІІІ ст. у 4 СТ і з ІІ 
ст. ТД – 8 СТ. Особливо треба відмітити, 
що у випадках з ІV ст. ТД, (блокада СТ) 
викликаних значним алергічним набряком 
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та затопленням глоткового отвору слизом 
до лікування, після терапії оптично виявле-
на відсутність набряку і відновлення роботи 
глоткового отвору СТ. Це вплинуло на пок-
ращання функції слухової труби з ІV ст. до 
ІІ ст. ТД у 18,75% обстежених (19 СТ). Од-
ночасно у них спостерігалось відновлення 
дренажу із середнього вуха, що вплинуло на 
стан останнього, симптоматика секреторно-

го середнього отиту пройшла (клінічно і 
отоскопічно). 

Наші дослідження показали, що ФССТ 
у хворих на інтермітуючий АР після лікуван-
ня і в стані ремісії в межах норми та І ст. мав 
місце у 81,25% випадках. У хворих на ПАР 
активне розкриття СТ після лікування було у 
85 (51,83%), пасивне відкриття – у 61 СТ 
(37,19%). Динаміка відображена на рис. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Динаміка ступенів вентиляційно-еквіпресорної функції слухової труби до і після лікування у 
хворих на персистуючий АР (ПАР). 

 
При обстеженні хворих на ПАР нами 

втзначено: відновлення функціонального 
стану СТ тільки у 20,73% (34 СТ): з І ст. 
гіпофункції – у 21 СТ і з ІІ ст. – у 13 із 94 
СТ; покращання функції до І ст. – у 31,4% з 
ІІ ст. – у 51 із 94 СТ; з 35,36% обстежених з 
ІІ ст. тубарної дисфункції у 30 СТ функція 
не змінилася, а з ІІІ ст. – покращилася до ІІ 
ст. у всіх 11 СТ і у 17 СТ з ІV ст. ТД. У 
10,98% (18 СТ) функція СТ не покращилася. 
Відновлення і покращання функції слухової 
труби наступило в результаті зняття запаль-
ного алергічного процесу в порожнинах 
носа, носової частини глотки і слуховій 
трубі (що було підтверджено ендоскопіч-
ними дослідженнями), як і у пацієнтів з ін-
термітуючим АР, хоча в меншій кількості 
випадків. Проте з тяжкою стадією тубарної 
дисфункції (ІV ст.) залишилось 18 СТ, у цих 

хворих визначено порушення функції ниж-
нього клапану СТ. 

Відновлення активної вентиляційної 
функції слухової труби у хворих на ІАР 
після лікування відбувалось краще, ніж у 
пацієнтів з ПАР, що наочно видно у діагра-
мах. Збереження лише пасивного відкриття 
у хворих на ПАР було у 1,98 разів частіше, 
крім того зберігалась група з IV ступенем 
тубарної дисфункції, що свідчить про не-
оборотність змін в слуховій трубі і після 
застосованого лікування. 

 
Обговорення отриманих  
результатів  
На основі багаторічного застосування 

імпедансної тимпанометрії для визначення 
функції слухової труби нами (як і багатьма 
дослідниками: Honjo I., 1988; Bluestone C., 
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2005, та ін.) визначено той факт, що звичай-
на тимпанограма фіксує тільки величину 
ВБТ, опір барабанної перетинки, але не по-
казує моменти відкриття та закриття просві-
ту слухової труби (тобто безпосереднього 
стану вентиляційно-еквіпресорної функції 
слухової труби). Через це було додано спе-
ціальну методику з тестом Вальсальви. 

Наші дослідження показали, що зви-
чайна тимпанометрія вказує на наявність 
зниженого внутрішньобарабанного тиску 
(тимпанограми типу «С») або на значний 
опорі коливанню барабанної перетинки на 
звукові імпульси тимпанометра через вміст 
в тимпанальній порожнині або відсутність 
мобільності БП (тимпанограма типу «В»). 
Такий метод є об’єктивним в дослідженні 
стану повітряного тиску в барабанній поро-
жнині (внутрішньо-барабанного тиску). І 
при наявності нормальних показників  ВБТ 
з тимпанограмою типу «А» немає необхід-
ності проводити детальніші тести при імпе-
дансній тимпанометрії. 

Для визначення ЕВФ слухової труби 
при тимпанограмах типу «С» і «В» з метою 
детального встановлення активності розк-
риття просвіту СТ ми проводили імпеданс-
ну тимпанометрію в динаміці (з наступними 
тестами: ковтання, тест Вальсальви, ков-
тання, тест Тойнбі, ковтання або жування). 
Такі дослідження дають можливість повно-
цінно оцінити еквіпресорно-вентиляційну 
функцію слухової труби. 

Аналізуючи причини порушення екві-
пресорно-вентиляційної функції слухової 
труби, виявлені за допомогою оптичної ву-
шної сальпінгоскопії та епіфарингоскопії, 
ми визначили: І, ІІ і ІІІ ст. тубарної дисфун-
кції викликані при обох формах АР алергіч-
ним запальним процесом з набряком слизо-
вої оболонки входу в слухову трубу, що 
спричинило порушення відкриття глотково-
го отвору та злипання просвіту СТ. Проте 
IV ст. ТД (відсутність ЕВФ СТ) є наслідком 
повного закриття набряком і слизом отвору 
слухової труби у період загострення. 

У хворих на персистуючий АР перші 
три ступеня тубарної дисфункції (ТД) у 105 
із164 слухових труб також спричинені хро-
нічним алергічним запальним процесом, але 
із більшими стійкими змінами слизової 
оболонки. А IV ст. ТД у 38 випадках із 164 

пояснюються тотальною обтурацією набря-
ком та в’язким слизом, з них у 14 СТ в по-
єднанні з рубцевими змінами в ділянці гло-
ткового отвору після аденотомій в ранньому 
дитинстві. 

Порівнюючи одержані результати ім-
педансної тимпанометрія в динаміці при 
обох типах АР (ІАР і ПАР) в періоді загост-
рення, ми вивявили збережений функціона-
льний стан слухової труби тільки при інте-
рмітуючому АР (15,81%). 

Наявність тільки пасивного розкриття 
(при пробі Вальсальви) відображено при ІІ 
та ІІІ ступенях тубарної дисфункції (ТД), 
що виявлялось у 62 (55,36%) випадках при 
ІАР та у 105 (64,02%) – при ПАР і в 6 (6%) 
СТ у здорових. Тобто тубарна дисфункція 
ІІ-ІІІ ст. частіше виявлялась у хворих на 
ПАР. 

IV ступінь ТД спостерігався як при 
повній блокаді СТ (при підгострому секре-
торному середньому отиті), так і при пору-
шенні рухомості барабанної перетинки за 
присутності фіброзно-адгезивних змін сере-
днього вуха (при адгезивному середньому 
отиті). Такий стан спостерігався у 19 
(16,96%) СТ при інтермітуючому АР, у 38 
(23,17%) СТ – при персистуючому АР. 

Слід відмітити, що, незважаючи на 
суттєве зменшення суб’єктивної отологіч-
ної симптоматики у хворих на ПАР, після 
лікування об’єктивні симптоми зберігались 
у багатьох з них. Тяжкі, часто рецидивую-
чі, алергічні цілорічні риніти призводять до 
тяжких змін середнього вуха, що не підда-
ються навіть комплексному курсу терапії і 
потребують тривалого наполегливого ліку-
вання протягом декількох років, що вияв-
лялось при тривалому моніторингу таких 
пацієнтів. Відповідно, для профілактики 
розвитку таких необоротних змін у серед-
ньому вусі необхідна своєчасна діагности-
ка алергічного процесу у носовій порож-
нині та носовій частині глотки з раннім 
лікуванням. 

 
Висновки 
1. Алергічний риніт призводить до ро-

звитку дисфункції слухової труби різних 
ступенів, яка в першу чергу пов’язана із 
змінами слизової оболонки в ділянці глот-
кового отвору, та веде до розвитку тубооти-
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тів з ателектазами і фіброзно-адгезивним 
процесом у середньому вусі.  

2. Імпедансна тимпанометрія в дина-
міці з використанням проб Тойнбі та Валь-
сальви добре відображає активне та пасивне 
відкриття у здорових, у хворих на ателекта-
тичний отит, проте малоінформативна у 
пацієнтів з фіброзно-адгезивним отитом, 
оскільки неможливо визначити функцію 
відкриття слухової труби.  

3. Ступінь змін носової частини глот-
ки взаємопов’язана із змінами у середньо-
му вусі. При цілорічному алергічному ри-
ніті (ПАР) з частими загостреннями, не-

зважаючи на часткове відновлення функці-
онального стану слухової труби після кур-
сів лікування, наступають необоротні змі-
ни барабанної перетинки з тяжкими ступе-
нями ретракції та фіброзно-адгезивними 
змінами. 

4. Для профілактики розвитку негній-
них середніх отитів (ателектатичний, секре-
торний, фіброзно-адгезивний) у хворих на 
алергічний риніт необхідна рання комплек-
сна діагностика функціонального стану 
слухової труби з лікуванням з приводу але-
ргічного риніту та корекцією тубарної дис-
функції. 
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ЭКВИПРЕССОРНО-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ 
ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТАХ 

Заболотный Д.И., Крук М.Б., Крук М.М. (Киев, Львов) 

А н н о т а ц и я  

 Актуальность. Количество больных с кондуктивной тугоухостью вследствие хронических не-
гнойных воспалительных процессов в среднем ухе (секреторный, ателектатичний, адгезивный средний 
отит), несмотря на современные методы лечения, не уменьшается. Потеря слуха может быть как времен-
ной, так и приобретать устойчивый характер, приводя к инвалидизации пациента. Хронические негнойные 
средние отиты имеют мультифакторные причины, одной из которых является нарушение функционально-
го состояния слуховой трубы. Общепринятой диагностикой слуховой трубы является импедансная тимпа-
нометрия, которая опосредованно определяет эквипрессорно-вентиляционную функцию.  

В начале XXI века установлено увеличение частоты аллергических заболеваний и их осложнений 
во всем мире и предполагается их дальнейшее возрастание, однако своевременная диагностика запаздыва-
ет на 3-5 и более лет. С учетом этого становится актуальным определение эквипрессорно-вентиляционной 
функции слуховой трубы у больных аллергическим ринитом. 
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Цель и задачи работы. Определение эквипрессорно-вентиляционной функции слуховой трубы у 
больных персистирующим и интермиттирующим аллергическим ринитом в период обострения и ремис-
сии. Установить взаимосвязь изменений в носоглотке с состоянием среднего уха у этих больных. 

Материалы и методы. Обследовано 188 человек в возрасте от 18 до 37 лет. Из них было 56 боль-
ных интермиттирующим аллергическим ринитом и 82 – персистирующий аллергическим ринитом. 50 
человек составляло контрольную группу. Для определения эквипрессорно-вентиляционной функции при-
менялась импедансная тимпанометрия с предложенным динамическим использованием глотания, пробы 
Тойнби и Вальсальвы с определением пассивного и активного раскрытия глоточного отверстия. Кроме 
того, все обследовались методами отомикроскопии (с тщательным определением состояния барабанной 
перепонки) и оптической эндоскопии носоглотки и глоточных отверстий слуховых труб в динамике.  

Полученные результаты и их обсуждение. Выявлена разная степень дисфункции у больных пер-
систующим и интермиттирующим аллергическим ринитом как в период обострения, так и в период ре-
миссии. В первую очередь дисфункция развивалась за счет изменений слизистой облолочки в области 
глоточного отверстия слуховой трубы и приводила к развитию тубоотита с ателектазом и фиброзно-
адгезивным процессом в среднем ухе. Степень тяжести данных изменений была взаимосвязана. При пер-
систирующем аллергическом рините с частыми обострениями, несмотря на частичное восстановление 
функционального состояния слуховой трубы после курсов лечения, наступают необратимые изменения 
барабанной перепонки с тяжелыми степенями ретракции с фиброзом и адгезией. Импедансная тимпано-
метрия не позволяет полноценно оценить эквипрессорно-вентиляционную функцию слуховой у больных 
фиброзно-адгезивный отитом. 

Ключевые слова: слуховая труба, аллергический ринит, негнойные средний отит, 
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A b s t r a c t  

Actuality. Number of patients with conduction hearing loss as a result of chronic nonsuppurative inflam-
mation of the middle ear (secretory, atelectasis, adhesive otitis media) does not decrease despite current treatment. 
Hearing loss can be either temporary or acquire sustainable, leading to disability of the patient. Chronic nonsup-
purative otitis media are multifactorial, one of which is a violation of the functional state of the Eustachian tube 
(ET). The generally accepted diagnosis of ET is impedance tympanometry which indirectly determines pressure 
equalization and ventilation function. At the beginning of XXI century there is the increase of the frequency of 
allergic diseases and their complications in the world and it is expected to increase, however timely diagnosis has 
been delaying for 3-5 years or more. That is why investigation of equalization and ventilation function of ET in 
patients with allergic rhinitis is actual.  

Aim and objectives. Investigation of pressure equalization and ventilation function of ET in patients with 
persistent and intermittent allergic rhinitis in acute and remission. Set the relation between changes in the naso-
pharynx and middle ear. 

Materials and methods. The study involved 188 people aged 18 to 37 years. 56 patients with intermittent 
allergic rhinitis, 82 persons with persistent allergic rhinitis and 50 healthy in control group. To investigate pres-
sure equalization and ventilation function we used impedance tympanometry with proposed dynamic use of swal-
lowing, Toynbee and Valsalva maneuvers with determination of passive and active opening of pharyngeal orifice. 
Besides, all patients had otomiсrosсopу examination (to find out the detailed status of the tympanic membrane) 
and optical endoscopy of nasal and pharyngeal orifice of the ET in dynamics. 

Results and discussion. Varying ET dysfunction degrees were revealed in patients with persistent and in-
termittent allergic rhinitis in acute phase and in remission. Firstly, dysfunction was driven by the changes in the 
area of pharyngeal mucosa orifice of the ET and led to the development of atelectatic tubootitis and fibrous adhe-
sive process in the middle ear. The degrees of severity of these changes were linked. In persistent allergic rhinitis 
with frequent exacerbations despite the partial restoration of the functional state of the ET after treatment, heavy 
degrees of tympanic membrane retraction occurred due to fibrosis and adhesion. Impedance tympanometry helps 
to fully assess pressure equalization and ventilation ET function in patients with fibro-adhesive otitis. 

Key words: Eustachian tube, allergic rhinitis, nonsuppurative otitis media, diagnostics, prevention. 
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