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Порушення функціонального стану
слухової труби впливає на розвиток патологічного процесу в порожнинах середнього
вуха, зокрема на створення умов для злиплюючого, ателектатичного або рубцевого
процесу (хронічний туботимпаніт з ателектазом, адгезивний середній отит). Слухова
труба здійснює три основні взаємопов’язані
функції: еквіпресорно-вентиляційну (вентиляційна, аеродинамічна, або бароакомодація, барофункція вуха), дренажну (евакуаторну) та захисну (активність мукоциліарної системи, наявність мукозного імунітету,
лізоциму, лактоферинів, імуноглобулінів)
[1, 4, 10, 16, 20, 24, 25, 27, 31, 40, 45, 47, 51].
Тому при визначенні всіх функцій СТ в сучасній науковій літературі вживається термін – «функціональний стан слухової труби» (ФССТ) [1, 5, 10, 19, 21, 24].
На основі багаторічних анатомічних,
гістохімічних, імунологічних, експериментальних, фізіологічних та клінічних досліджень слухової (Євстахієвої, фаринготимпанальної) труби (СТ) численними авторами фундаментальних робіт ХХ і на початку
ХХІ ст. було встановлено: кісткова частина
її – «протимпанум» є продовженням тимпанальної порожнини, має постійний отвір,
через який виділення проходять до перешийка труби, a перетинчасто-хрящова частина СТ являє собою продовження верхніх
дихальних шляхів до середнього вуха з вищезгаданими функціями. В спокійному
стані просвіт її закритий і має два клапанні
механізми відкриття (верхній – під перешийком, і нижній – при виході в носову
частину глотки), які в основному утворені
тубарними м’язами. Враховуючи понад 5062

річний досвід досліджень ФССТ в нормі і
при різних патологіях, автор фундаментальної монографії стосовно Євстахієвої труби
проф. Bluestone [21, 24, 26] стверджує, що
перетинчасто-хрящова частина слухової
труби є одним з основних органів провідних
верхніх дихальних шляхів, а за функціями і
значенням порівнює її з гортанню. Обидва
ці органи проводять повітря в закриті порожнини (середнє вухо, легені), вони мають
клапанний механізм закриття, подібні функції (вентиляція, дренаж); на обидва органи
впливає стан порожнини носа. Відносно
патофізіології також існують деякі паралелі. Гнійне захворювання середнього вуха
при інфекційному процесі порівнюється з
бактеріальною пневмонією в нижніх дихальних шляхах [21, 23, 25, 27].
Однією з важливих функцій, які впливають на стан тимпанальної порожнини, є
еквіпресорно-вентиляційна функція (ЕВФ)
слухової труби (СТ), що вирівнює внутрішньобарабанний тиск (ВБТ) повітря в тимпанальній системі, а також відновлює газовий
склад та парціальний тиск, який постійно
змінюється в нормальному стані в результаті газообміну. Але при запальному процесі
газообмін значно прискорюється, впливаючи на зниження ВБТ. Часто під прохідністю
слухової труби розуміють мається на увазі
ця функція, а її порушення вважається тубарною дисфункцією (ТД). Вона великою
мірою може залежати від анатомічних особливостей труби (її форми, ширини просвіту, діаметру перешийка, наявності спайок,
грануляції, поліпів біля тимпанального та
глоткового отворів труби), функції тубарних м’язів і мукоциліарної системи (МЦТ).
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Розкриття СТ залежить також від стану
хряща, щільності жирового шару Остмана,
від величини ВБТ, реакції вегетативної та
моторної нервової системи в тимпанальній
порожнині і носовій частині глотки, барорецепторів (розміщених як в тимпанальній
порожнині, так і в ділянці глоткового отвору СТ) [1, 16, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 40, 47].
Який механізм ЕВФ при інтактній (неперфорованій) барабанній перетинці? За нормальних умов тиск газу в барабанній порожнині дорівнює атмосферному або дещо
нижчий за нього в межах до - 50 мм водяного стовпчика (0,5 кПа). На величину ВБТ
впливає як об’єм порожнини, так і склад
газу, що в ній знаходиться. За даними численних дослідників, цей тиск може змінюватись протягом дня, в залежності від сезону,
метеорологічних умов; у дітей він нижчий,
ніж у дорослих [1, 16, 25-27, 31, 40, 45]. За
умов нормальної резорбції та значної площі
повітряної системи комірок соскоподібного
відростка зниження ВБТ складає в середньому 1 мм водяного стовпчика за хвилину
(до 60 мм вод. ст. за год.) [1, 23, 26, 31, 40,
45, 47]. Повітря з носовій частині глотки
проходить в тимпанальну порожнину по
верхній частині труби («дах» труби), а дренаж відбувається по нижній її частині, на
якій розміщується мукоциліарна система,
набагато складніша, ніж в носовій порожнині. Відкривається СТ поступово: спочатку
під перешийком, захоплюючи весь вміст із
протимпануму (перший клапан), опісля закриття цього клапана СТ відкривається в
ділянці глоткового отвору (другий клапан) –
«помпоподібний механізм» відкриття труби
за Hongo [27, 31, 40]. В нормальному стані
(за винятком рідкої патології – «зіяюча труба» і у дітей раннього віку) глотковий отвір
(отвір, устьe, orifice, ostium) постійно закритий. В зв’язку з цим ми з 70-х років вживаємо термін «глоткове вічко» СТ за вказівкою
з 6-мовного словника О. Кіцери і співавторів
(2013) [10, 11, 13, 18]. Слухова труба відкривається, пропускаючи порцію атмосферного
повітря з носової частини глотки, на короткий проміжок часу (тривалістю від 250 до
451 мс) – 1 раз на 1,5 хв, а під час сну – кожні 5 хв. На цю функцію слухової труби впливають три м’язи: напружувач (m. TVP) і піднімач м’якого піднебіння (m. LVP), а також
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трубно-глотковий м’яз, тобто м’язовий компліанс СТ – «muscular compliance of
Eustachian tube » [1, 16, 27, 31, 32, 40]. Розкриття верхньої частини слухової труби здійснює m.TVP, особливо його внутрішня частина, яка з’єднується із зовнішньою хрящовою частиною СТ. При його скороченні під
час акту ковтання (жування, рух щелепою)
напружується піднебіння і відтягується в
зовнішньому напрямку верхня гачкувата
частина хряща та стінки СТ. При цьому відтягується зовнішньо-передня стінка слухової
труби, розширюючи просвіт на дуже короткий час (в середньому 250 мс). В роботі нижнього клапана бере участь m. levator
velipalatini (m. LVP). В його ділянці є найбільш розгалужена мережа барорецепторів
та гілочки n. facialis, n. vagus, n.
glossopharyngeus. При скороченні m. LVP
відтягує задню частину хряща СТ до середини і вниз, відкриваючи нижню частину СТ і
максимально розкриваючи глоткове «вічко»
(другий клапан) [1, 16, 23, 27, 32, 40]. Проте
ЕВФ СТ забезпечується ще іншими факторами – наявністю сурфактантів (попереджують злипання стінок), станом мукоциліарної
системи, носової порожнини, навколоносових пазух [1, 16, 27, 31, 40, 41, 42]. Назву
еквіпресорно-вентиляційної функції, враховуючи складний її механізм, ввели французькі дослідники в 1963 і 1996 роках у 2 збірниках, присвячених проблемі слухової труби
(анатомії, фізіології, патофізіології, методиках діагностики, лікування) [40, 45].
Історія методик визначення ЕВФ
Барофункція (бароакомодація, прохідність, вентиляційна) СТ почалась визначатись методом вушної манометрії з 1850 р., її
удосконалювали протягом століття ряд авторів,спостерігаючи за рухом краплі в манометрі, як фіксацією руху БП при ковтанні, тестах Тойнбі, Вальсальви, балонному продуванні, та визначали 5 ст. прохідності [1, 3, 15,
38, 44, 45, 51]. Шведські дослідники визначали вентиляційну функцію в 1963-1967 рр.
при інтактній БП кількісним методом: підвищуючи в барокамері тиск +200 мм рт.,
вираховуючи об’ємний рух БП при всіх тестах [30, 33]. В 40-х роках минулого століття
за величиною внутрішньобарабанного тиску
(ВБТ) діагностувалась прохідність (барофу63

нкція) СТ, яка вимірювалась пнемофонометром (подавався звук в зовнішній слуховий
хід і поступово змінювався тиск в ньому,
обстежуваний вказував на тиск, при якому
чув найкраще звук). Але визначення величини ВБТ залежало від відповіді обстежуваного [1, 7, 28, 29]. Пневмофонометрія застосовувалась до винаходу методики акустичного
імпедансу, який об’єктивно дозволив визначити величину ВБТ [1, 27, 34]. З 70-х років
ХХ ст. за допомогою тимпанометрів (імпедансна тимпанометрія –ІТ) об’єктивно вимірювалась величина внутрішньобaрабанного
тиску (ВБТ), стан БП [1, 8, 10, 16, 19, 27, 31,
34, 49]. Нормальному ВБТ відповідає тип
«А» тимпанограми, а при зниженому тиску
(що характеризує порушення функції СТтубарну дисфункцію) тимпанограма зміщується в бік негативних тисків тип «С» (від 0
до -200 мм вод. ст. і більше). В залежності
від величини заниженого ВБТ виділяються
три типи тимпанограми «С». При появі секрету або випоту в барабанній порожнині
реєструється сплощена тимпанограма типу
«В» [1, 16, 31, 34, 49]. В сучасних тимпанометрах тестом Вільямса визначається функція СТ (запис тимпанограми при тесті Вальсальви), тобто резистентність труби до підвищеного носоглоткового тиску, що виявляє
тільки пасивне її відкриття. Враховуючи
неповноцінність
загальноприйнятої
ІТ,
Hongo (1988), Uziel et al. (1996) проводили її
при послідовних станах (в спокої, тесті Вальсальви, ковтанні, тесті Тойнбі, ковтаннях),
що дало можливість оцінити відкриття (активного і пасивного) просвіту слухової труби
[31, 49]. В деяких центрах отоларингологів
застосовується багатоступенева ІТ «inflationdeflation test», розроблена Bluestone в 1977 р.
При цій методиці ІТ виконується багатоступенево з 9 тестів із записом 5 тимпанограм: в
спокої (тимпанограма-1), при ковтанні, опісля на фоні запису тимпанограми додатково в
зовнішній слуховий хід подається додатково
тиск повітря +200 мм вод. ст. (тимпанограма-2), знову проводиться ковтання води і
запис тимпанограми, яка при нормальній
ЕВФ СТ вертається до 0 або -50 мм. вод. ст.
(тимпанограма-3), після цього в зовнішній
слуховий хід подається занижений тиск повітря до -200 мм вод. ст. (запис тимпанограми-4), після запису тимпанограми знову по64

вторюється ковтання до відновлення ВБТ
(запис тимпанограми-5). Фактично ця методика визначення ЕВФ може замінити обстеження в барокамері, але вимагає додаткового
обладнання [22, 24, 27]. А.І. Лопотко (2003)
при ІТ описував типи тимпанограми (сплощена, кругла, гострокутна, змішана) при
тестах Тойнбі, Вальсальви, при зміні тиску в
зовнішньому слуховому ході від + до -200
мм вод. ст. – «імпедансо-барометричний
гістерезис», і виділив 5 ст. тубарної дисфункції (ТД) в залежності від величини ВБТ (0
ст. – до +- 50, І ст. – до -100, ІІ ст. – до -150,
ІІІ ст. – до -200, IV ст. – більше -201 мм вод.
ст.) [1]. Стан відкриття СТ досліджується і
методикою звукової тубоманометрії, але в
зв’язку з відсутністю уніфікованої апаратури, зараз вона застосовується тільки в декількох клініках, і одержані результати важко
порівнювати [1, 19, 40, 45, 47, 51].
Мета роботи – визначити мінімум
методик для діагностування еквіпресорновентиляційної функції слухової труби при
інтактній (неперфорованій) барабанній перетинці та її стан при риносинуситах та алергічних ринітах.
Матеріали та методи досліджень
За останні 5 років обстежено 100 отологічно здорових осіб (50 – віком від 18 до
37років – група «А» і 50 – віком від 40 до 65
років – група «Б»), 120 хворих на хронічний
риносинусит (віком 20-55 років), 56 – з інтермітуючим (сезонним) алергічним ринітом і 82 – з персистуючим алергічним ринітом (віком 18-37 років). Всього обстежено
716 барабанних перетинок і слухових труб.
Окрім загального ЛОР обстеження, проводилась отомікроскопія, імпедансна тимпанометрія в динаміці, оптичний огляд носової порожнини, носової частини глотки і
глоткового вічка в динаміці згідно з Poe і
співавторами (2000) [42, 43, 45].
При отопневмомікроскопічному дослідженні спостерігався рух барабанної перетинки, стан ателектазу (p. facсida згідно з
Tos, ap. tensa – за Sade), наявність мірингосклерозу, ретракційних кишень [41, 46]. Стадії ателектазу ненатягнутої частини (p.
flaccida – Рf) БП згідно з Tos (1980) показано на рис. 1, а натягнутої частини БП (р.
tensa – Pt) згідно з Sade (1979) – на рис. 2.
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Рис. 1. Схематичне зображення ателектазу p. flaсcida БП за Tos (1980).
Норма
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Рис. 2. Схематичне зображенння ателектазу (ретракцій) р.tensa БП за Sade (1979).

Імпедансна тимпанометрія визначалась
імпедансним тимпанометром виробництва
Interacustics (Німеччина) АZ-26. Частота зондового тону складала 226 Гц, а типи тимпанограм – «А», «С0», «С1», «С2», «С3» (в залежності від величини ВБТ) або «В» (згідно
з Jerger et al., 1974; М.Б. Круком, 1975, 1987,
2002, 2010, 2013; Bluestone, 2003, 2005) [8,
10, 26, 27, 34, 35, 36, 37]. Ми звертали увагу
на пік тимпанограми та її модифікації, які
вказують на стан самої барабанної перетинки. Проаналізувавши і перевіривши відомі
модифікації імпедансної тимпанометрії (які
описані в огляді літератури), на кафедрі оториноларингології ЛНМУ з 75-х років ХХ ст.
ми застосовуємо виміри та зміни ВБТ при
декількох послідовних станах: в спокої, при
ковтанні, пробі Тойнбі, ковтанні, тесті Вальсальви і знову при ковтанні. Враховуючи
той факт, що не при кожному ковтанні відкЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

ривається СТ, пропонувалось виконувати 5-6
ковтків. Дані тимпанометрії записувались
п’ять разів. Перший раз – у спокої (1), наступний – після ковтання (2), після тесту Тойнбі
(3), при ковтанні (активне відкриття), після
тесту Вальсальви (4 – пасивне відкриття) з
наступним повторним ковтанням (5) [10, 35,
36]. За зміщенням тимпанограми в сторону
негативного тиску при тесті Тойнбі, повертанням в нормальне положення при ковтанні (або жуванні), за зміщенням в сторону
підвищеного тиску при тесті Вальсальви і
знову повертанням в нормальне положення
визначався стан «активного і пасивного
відкриття СТ». Нижче наведено (рис. 3)
тимпанограми, одержані при ІТ в динаміці:
в спокої, при ковтанні, тестах Тойнбі, повторному ковтанні, тесті Вальсальви і знову
при ковтанні, характерні для ЕВФ в нормальному стані.
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Рис. 3. Динаміка тимпанометрії у нормі

Одночасно відмічається величина ВБТ
і стан відкриття слухової труби (СТ) при
змінах носоглоткового тиску: зниженого –
при ковтанні та тесті Тойнбі, тобто активне
відкриття, і підвищеного – при тесті Вальсальва – пасивного відкриття, та вирівнювання ВБТ після повторних ковтках, що
відповідає нормальній ЕВФ [8, 9, 10, 35-37].
Цю методику ми назвали «імпедансна тимпанометрія слухової труби в динаміці». Визначаються типові тимпанограми за Jerger,
Bluestone. Тип «А» – внутрішньобарабанний тиск (ВБТ) в межах -+ 20-25 мм вод. ст.
з позитивними всіма тестами, це – ЕВФ
слухової труби в нормі. За величиною ВБТ
ми визначаємо тип тимпанограм: тимпанограма «С0» відповідає зниженню ВБТ від 51 до -99 мм вод. ст. і найбільш часто зустрічається у дорослих з нормальним слу66

хом, які періодично відчувають швидко
минаюче закладання вух, особливо при сеансах гіпербаричної оксигенації (ГБО). Наші
спостереження виявили, що це вже – латентна гіпофункція слухової труби, тобто I ст.
ЕВ тубарної дисфункції (ТД). Тип «С1» –
ВБТ від -100 до -199 мм вод. ст. відповідає
II ст. ЕВ дисфункції середньої тяжкості. Тип
«С2» – ВБТ від -200 до -299 мм вод. ст. відповідає III ст. дисфункції ЕВ тяжкої стадії.
Тип «С3» – ВБТ від -300 до -450 мм вод. ст.
і більше («блокада» СТ, або стеноз слухової
труби) – IV ст. ТД, тобто відсутність еквіпресорно-вентиляційної функції слухової
труби. Тип «В» віднесено теж до IV ст. тубарної дисфункції ТД, тобто тотальне закриття просвіту СТ. Такий тип тимпанограми «В» також одержуємо і при тотальній
нерухомості барабанної перетинки, наприЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

клад, при адгезивному середньому отиті або
в пізніх стадіях тимпаносклерозу [1, 8, 9, 10,
19, 22, 24, 27, 34-37].
Якщо тимпанограма «А» або «С»
(ВБТ= -50…- 60 мм вод. ст.) при тесті Тойнбі
зміщувалася в сторону зниженого ВБТ (тобто активне відкриття СТ), при тесті Вальсальви – в сторону підвищеного ВБТ (від+
60 до + 100 мм вод. ст.) (тобто пасивне
відкриття СТ), а після повторного ковтання
верталася в попередній стан, вважалось, що
це збережена ЕВФ слухової труби (нормальна функція СТ). При зниженому ВБТ до 60…-100 мм вод. ст. і коли рух тимпанограми «С» не відмічався при тесті Тойнбі, а
тільки при тесті Вальсальви, але вертався до
попереднього положення при повторних
ковтаннях, визначалась тубарна дисфункцію
з порушенням активного відкриття, тобто І

ст. дисфункції ЕВФ слухової труби, а при
ВБТ менше 100 мм вод. ст. – тубарна дисфункція II ступеня. Коли тимпанограма не
змінювалась при всіх тестах і з ВБТ менше
200 мм вод. ст., відмічалась тубарна ЕВ
дисфункція – III ст. ТД тяжкого ступеня,
тобто відсутність активного і пасивного відкриття СТ. При тимпанограмі типу «C» з
ВБТ менше 300 мм вод. ст. або тимпанограмі
«В» та при негативних всіх тестах відмічали
відсутність відкриття СТ, тобто «блокада»
функції слухової труби –IV ст. ТД. Нижче
наведено (рис. 4 а-в) тимпанограми, що спостерігались у хворих на інтермітуючий і персистуючий АР: інтермітуючий АР з вентиляційно-еквіпресорною функцією слухової
труби в стадії ремісії (рис. 4а) і в стадії загострення (рис. 4б), з хр. тубарною дисфункцією та ателектазом ІІІ ст. обох БП (рис. 4в).

Рис. 4а. Інтермітуючий алергічний риніт у стадії ремісії
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015
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Рис. 4б. Інтермітуючий алергічний риніт у стадії загострення.

Рис. 4в. Персистуючий алергічний риніт.
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При загостренні АР (рис. 4б), за даними ІТ в динаміці одержуємо тимпанограму
«С1» з ВБТ = -188 dРа (Т1), під час ковтання
та т. Тойнбі тиск і тимпанограма майже не
змінюються (Т ІІ-ІІІ), при т. Вальсальви
(ТIV) одержана сплощена тимпанограма
«С0» з ВБТ до -24 dРа (ТIV), тобто ВТБ
тільки частково вирівнюється, але після
ковтання тимпанограма вертається на початкове положення «С1» з ВБТ -188 dРа. При
отомікроскопії відмічено ателектаз обох
частин БП (p. facсida – ІІІ ст., а в p. tensa – ІІ
ст.). При оптичній назальній і вушній сальпінгоскопії в динаміці: алергічний набряк
носових ходів з надмірною кількістю слизу,
який заповнює носову частину глотки і задню стінку глотки, звуження глоткових «вічок» набряклими передньою і задньою стінками, відкриття клапана значно порушене (2
бали).
На рис. 4в показані тимпанограми у
хворого на персистуючий АР з ателектазом
p. facсida – ІІІ ст. і p. tensa – ІІ ст. (хр. адгезивний середній отит).
Одержані результати показали, що
тимпанограма типу «В» при тестах Тойнбі і
Вальсальви та ковтанні не змінюється і не
зміщується. Але якщо СТ відкривається, то
все-таки змінюється внутрішньобарабанний
тиск (ВБТ). Але не можемо одержати тимпанограму типу «С», характерну для зниженого ВБТ, через зміну стану БП. Проте за
допомогою ІТ в динаміці можна визначити
функцію відкриття слухової труби.
Для дослідження функції нижнього
клапана СТ в кожному обстеженні застосовувався оптичний огляд глоткового отвору
СТ і носової частини глотки. Маючи більш
ніж 40-річний досвід оптичного дослідження носової частини глотки і глоткового «вічка» СТ, а також повернувши назву цієї
методики, запропоновану її засновниками в
ХІХ ст. – «вушна оптична сальпінгоскопія»,
ми впевнилися в її діагностичній цінності
для визначення стану СТ, яка виявляє наявність патологічних змін в цій ділянці (катарального, гіперпластичного або алергічного
ендосальпінгіту, рубцевих змін після «неконтрольованої аденотомії» та склероми) [1,
2, 10, 11].
Обстеження проводиться під місцевим
знеболенням (лідокаїн без адреналіну), виЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

користовуємо оптичні ендоскопи з кутом
огляду 300, а після огляду оприскуємо гіпертонічним (2%) розчином морської солі
носову порожнину і носову частину глотки,
а також місцевим ендоназальним кортикостероїдом протягом 3 днів.
З 2005 р. оптичний огляд проводимо з
відеозаписом згідно з Рое і співавторами
(2000) – «Analysis of EustachianTube Function by Video Endoscopy», тобто «оптична
вушна відеосальпінгоскопія в динаміці» [13,
14, 41-43].
При обстеженні встановлюємо стан
носової частини глотки, ділянку глоткового
«вічка» (наявність запального процесу –
ендосальпінгіту, стан розенмюллерової ямки,можливі рубцеві зміни в цій ділянці або
гіперплазію лімфоїдної тканини), відкриття
нижнього клапана, активність скорочення
тубарних м’язів. В спокійному стані глоткове «вічко» закрите: візуально серповидної
форми з випуклою латеральною стінкою (m.
TVP), яка притискається до медіальної стінки (m. LVP). Стан слизової оболонки в ділянці СТ (mucosa-«М»), активність тубарних м’язів («Т» – mTVP, «L» –mLVP) і нижнього клапану в ділянці глоткового отвору
(«valve – V») згідно з Рое. Оцінюється за
балами в залежності від виявлених патологічних змін. Визначення функції нижнього
клапана СТ проводилось наступними етапами. Спочатку хворі вимовляли звук «к-кк», що приводить до ротації задньої медіальної стінки СТ, звужуючи глоткове (фарингеальне) «вічко», напружуючи м’яке піднебіння скороченням м’язу піднімача
м’якого піднебіння (m.LVP). В подальшому
пропонується обстежуваному зробити декілька ковтків, а для максимального розкриття – сильне жування: піднебіння підняте
разом з ротацією медіальної стінки, латеральна стінка труби рухається латерально в
результаті скорочення внутрішньої частини
(m. dilator) m.TVP і розкривається глоткове
«вічко» СТ (візуально у вертикальному і
горизонтальному положенні). Ми доповнили огляд з тестами Тойнбі і Вальсальва.
Оцінка відеозапису в сповільненому варіанті дозволяє точніше визначити функціональний стан тубарних м’язів, виявити виділення з глоткового вічка слухової труби при
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ковтанні і жуванні та можливі патологічні
зміни в цій ділянці.
Відомо, що при закритій системі «середнє вухо – слухова труба» функцію неможливо визначити без інвазивного методу
(пункція БП і введення кольорової або радіоактивної речовини). Але за активністю
виділень з просвіту СТ та їх консистенцією
при жувальних рухах ми можемо частково
діагностувати евакуаційну (дренажну) функцію [10, 13, 41-43].
Результати досліджень та їх обговорення
Наші обстеження показали, що імпедансна тимпанометрія в динаміці є простим
методом, який визначає стан слухової труби при змінах носоглоткового тиску (зниженого при ковтанні та тесті Тойнбі і підвищеного при тесті Вальсальви). Таким чином, можемо визначити еквіпресорновентиляційну функцію з порівнянням величини ВБТ.А звичайна ІТ фіксує тільки величину ВБТ, стан барабанної перетинки,
але не виявляє моменти «відкриттязакриття» просвіту слухової труби (тобто
стан вентиляційно-еквіпресорної функції
слухової труби). Спеціальна методика Вільямса з тестом Вальсальви діагностує тільки
пасивне відкриття СТ (стан резистентності
її до тиску в носовій частині глотці) при
значному підвищенні тиску. Проте недоліком ІТ є неможливість її проводити при
перфорації БП, при її нерухомості та адгезивному отиті.
Обстеживши контрольну групу отологічно здорових осіб, ми виявили: в групі
«А» (вік 18-37 років) – порушення ЕВФ
слухової труби у 9% випадків (І ст. – 6%, ІІ
ст. – 3%), яка супроводжувалася ателектазом І-ІІ ст. в p. flaсcida БП, хоча зниження
слуху не відмічалося. А в групі «В» (вік від
40 до 65 років) частіше виявлено ЕВ дисфункцію – у 21% випадків (І ст. – 11%, ІІ ст. –
10%). У цих спостереженнях відмічено ателектаз ІІ ст. p. flaсcida БП і І ст. в p. tensa.
При оптичному огляді цієї групи мало місце
відкриття СТ не при кожному ковтанні,
спостерігались субатрофічні зміни слизової
оболонки і знижена активність тубарних
м’язів. Це вказує на те, що з віком знижується функція СТ, хоча відповідних симп70

томів обстежені не відмічали [26, 27, 35, 46,
48]. Наші обстеження показали, що не при
кожному ковтанні і не завжди в нормальному стані відкривається СТ. Таким чином,
одержані результати імпедансної тимпанометрії в динаміці підтвердили наявність
прихованої тубарної дисфункції (ТД) у частини отологічно здорових осіб.
Порівнявши показники ІТ в динаміці з
отомікроскопією і оптичною вушною відеосальпінгоскопією в динаміці у контрольній
групі, ми виявили, що при наявності тимпанограми типу «А» і нормальних отоскопічних даних зі збереженням мобільності барабанної перетинки немає потреби проводити
ІТ в динаміці. Але при виявлені ателектазу,
особливо в ненатягнутій частині перетинки
спостерігалась тубарна дисфункція І-ІІ ст. з
порушенням відкриття глоткового «вічка» і
зниженою активністю скорочення тубарних
м’язів та з наявністю катарального або латентного ендосальпінгіту. Одержані дані
вказують на необхідність при найменшому
ателектазі БП визначити ЕВФ СТ. За станом
ателектазу обох частин БП можна запідозрити порушення ЕВФ СТ та зниження
ВБТ. При початкових стадіях тубарної дисфункції в першу чергу залучається ненатягнута частина барабанної перетинки. Тому
при отомікроскопії необхідно особливу увагу звертати на цю частину перетинки та
визначати її рухомість при тесті Вальсальви
[12, 35, 46, 48].
У хворих на хронічний риносинусит
за даними ІТ в динаміці мало місце порушення ЕВФ різних стадій: І ст. – 72%, ІІ ст.
– 11%, ІІІ ст. – 3%. При тубарній дисфункції
(ТД) І-ІІ ст. виявлено ателектаз р. flaсcida ІІІ ст., в р. tensa – І ст., а при ТД ІІІ ст. – ателектаз обох частин БП. При оптичній ендоназальній ендоскопії СТ в динаміці («оптичній вушній відеосальпінгоскопії в динаміці») у всіх випадках виявлено катаральний
ендосальпінгіт з порушенням відкриття СТ,
що відповідало показникам ІТ в динаміці. У
осіб з ЕВ дисфункцією ІІІ ст. відмічено відсутність відкриття нижнього клапана СТ,
викликанe патологічними змінами в цій
ділянці: гіперпластичний ендосальпінгіт у
осіб з ТД ІІІ ст., стоншену (субатрофічну)
слизову оболонку з катаральним ендосальпінгітом, скорочення тубарних м’язів значЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

но ослаблене і відсутність виділень при ковтальних рухах.
У 84,82% хворих з інтермітуючим АР
в період загострення спостерігалась еквіпресорно-вентиляційна тубарна дисфункція
(ЕВТД) (І ст. – 12,50%, ІІ ст. – 50,00%, ІІІ
ст. – 5,36%, IVст. – 16,96%), а у 15,81%
ЕВФ була в межах норми (у осіб з І ст. тяжкості АР).
При отомікроскопії визначався стан
БП: р. flaсcida (Рf) ателектаз І ст. – у 82,14%
(92 БП), ІІ ст. – у 16,07% (18 БП), 3 ст. – у
1,79% (2 БП), а в р. tеnsa (Pt) – в 13,39%
(15БП) нормальне положення перетинки,
ателектаз І ст. – у 81,25% (91БП), ІІ ст. – у
5,36% (6 БП). При аналізі стану обох частин
БП виявлено більший відсоток і тяжчий її
ателектаз у ненатягнутій частині: в І ст. – у
Рf (82,14%), у Pt (81,25%), ІІ ст. – у Pf
(16,07%), у Pt (5,36%), ІІІ ст. – у Pf (1,77%),
у Pt (0%).
ЕВФ І і ІІ ст. була відмічена у осіб з
ателектазом обох частин БП І ст., а ЕВФ ІІІ
ст. – з ателектазом БП в Pf ІІ і ІІІ ст., а в Pt
– ІІ ст.
Таким чином, наші обстеження показали вплив порушення ЕВФ на стан ателектазу БП при інтермітуючому АР. При оптичній вушній сальпінгоскопії в динаміці порушення відкриття СТ були значними,
спричиненими алергічним ендосальпінгітом
і набряком в ділянці глоткового «вічка»,
який закривав його у осіб з еквіпресорновентиляційною функцією ІІІ і ІV ст. А у осіб
із збереженою функцією СТ та нормальним
станом БП мав місце алергічний ендосальпінгіт без обтурації «вічка».
У всіх хворих на персистуючий АР в
стадії загострення виявлено порушення
ЕВФ (І ст. – у 12,80%, ІІ ст. – у 57,32%, ІІІ
ст. – у 6,71%, ІV ст. – у 23,17%). Ателектаз
БП відмічено в ненатягнутій частині БП Pf –
І ст. у 23,78% (39БП), ІІ ст. – у 57,93% (95
БП), ІІІ ст. – у 18,29 % (30БП); а в натягнутій частині БП нормальне положення БП
виявлено у 1,83% (3 БП), І ст. – у 46,34%
(76БП), ІІ ст. – у 51,83% (85БП).
При порівнянні показників отомікроскопії і ІТ нами встановлено, що у осіб з ателектазом БП в Pf з І і ІІ ст. у 81,71% (у 134
БП із 164БП) ЕВФ І і ІІ ст. – 70,12%, ІІІ ст.
– 6,71%, і навіть ІV ст. – 4,4%, а з ателектаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

зом в Pf ІІІ ст. у 18,29% (30БП) порушення
ЕВФ IVст. у всіх обстежених. Одержані
результати вказують на те, що ателектаз БП
ІІІ ст. в ненатягнутій її частині наступає при
відсутності ЕВФ слухової труби.
При оптичному дослідженні виявлено
алергічний ендосальпінгіт, тобто, на фази
відкриття нижнього клапана слухової труби
впливає хронічний запальний алергічний
процес.
Наші дослідження показали, що для
діагностики ЕВФ слухової труби, окрім ІТ в
динаміці, необхідно детально визначити
наявність ателектатичних змін обох частин
барабанної перетики, а при їх наявності
проводити, окрім загальноприйнятої оптичної ендоскопії носових порожнин, оптичну
вушну відеосальпінгоскопію в динаміці, яка
оцінює активність відкриття нижнього клапану СТ, стан тубарних м’язів, слизової
оболонки та наявність патологічних змін в
цій ділянці, а також частково її дренажну
функцію.
При вивченні ЕВФ при патології верхніх дихальних шляхів мала місце її дисфункція різного ступеня: у 86% хворих на
хронічний бактеріальний риносинусит, у
84% – на інтермітуючий АР в стадії загострення, у 100% – на персистуючий АР в стадії загострення.
Висновки
1. Загально вживана імпедансна тимпанометрія при інтактній барабанній перетинці визначає тільки величину ВБТ, але не
діагностує
детально
еквіпресорновентиляційну функцію (ЕВФ) слухової труби. Тимпанометрія в динаміці відмічає не
тільки величину та зміни ВБТ, а і функціональний її стан: відкриття слухової труби
(активне при ковтанні, жуванні та тестах
Тойнбі і пасивне при тесті Вальсальви).
2.Стан барабанної перетинки з наявністю її ателектазу є важливою ознакою хронічної тубарної дисфункції. В першу чергу
залучається ненатягнута частина барабанної
перетинки, яка в початкових стадіях не проявляється отологічними симптомами. Ателектаз І-ІІІ ст. обох частин барабанної перетинки свідчить про тривале порушення еквіпресорно-вентиляційної функції слухової
труби.
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3. Оптична ендоназальна відеоендоскопія глоткового «вічка» в динаміці визначає функціональний стан нижнього клапана
слухової труби, а також наявність патологічних змін в цій ділянці.
4.Для діагностики ЕВФ слухової труби необхідно застосовувати три зазначені
методики.
5.У 86% хворих на хронічний бактеріальний риносинусит виявлено еквіпресор-

но-вентиляційну дисфункцію слухової труби різного ступеня (І ст. – 72%, ІІ ст. – 11%,
ІІІ ст. – 3%).
6. У хворих на алергічний риніт мала
місце еквіпресорно-вентиляційна дисфункція: при інтермітуючому АР – у 84,82% (І
ст. – 12,50%, ІІ ст. – 50%, ІІІ ст. – 5,36%, ІV
ст. – 16,96%), а при персистуючому – в усіх
обстежених (І ст. – 12,80%, ІІ ст. – 57,32%,
ІІІ ст. – 6,71%, ІV ст. – 23,17%.).

Література
1. Бобошко М.Ю. Слуховая труба / М.Ю. Бобошко, А.И Лопотко // СПб.: Спец. лит. – 2003. –
С. 52-91, 112-162.
2. Воячек В.И. Сальпингоскопия / В.И. Воячек //
Военнно-мед. журн. – 1908. – Т. ССХХІ. –
С.63-70.
3. Воячек В.И. Сравнительные наблюдения над
тонусом барабанной перепонки при некоторых
ушных заболеваниях / В. И. Воячек // Вестн.
ушных, горловых и носовых болезней. – 1909.
– Т. 1. – С. 32-38, 103-108.
4. Гавриленко Ю.В. Клініка і діагностика запалення слухової труби у дітей / Ю.В. Гавриленко // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2009. – №4. – С.67-71.
5. Завадский А.В. Исследование функционального состояния слуховой трубы. Метод. рекомендации / А.В. Завадский, Н.В. Завадский,
В.В. Римар // Симферополь, 2006. – С. 9-18.
6. Зберовская Н. В. Методика прямого осмотра
евстахиевой трубы, бужирования, продувания
и введения в нее лекарственных растворов с
помощью оптического сальпингоманипулятора / Н. В. Зберовская // Методики по диагностике, лечению и профилактике заболеваний,
разработанные и усовершенствованные в
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. – М.,
1970. – С. 104-106.
7. Крук М.Б. Определение проходимости слуховой трубы при неперфоративных отитах пневмофоническим методом / М.Б. Крук // Журн.
ушных, носовых и горловых болезней. – 1972.
– № 1. – С. 58-62.
8. Крук М.Б. Импедансная тимпанометрия в диагностике заболеваний уха / М.Б. Крук // 7-й
съезд оториноларингологов СССР: Тез. докладов 21-23 октября 1975. – Тбилиси-Москва,
1975. – С. 324.
9. Крук М.Б. К вопросу диагностики и лечения
туботимпанитов / М.Б. Крук // 5-й съезд отоларингологов Украины: Тезисы докладов 14-16
сентября 1977 г. – Донецк, 1977. – С. 243-244.

10. Крук М.Б. Функциональное состояние слуховой трубы при негнойных заболеваниях уха и
верхних дыхательных путей: автореф. дис…
докт. мед. наук / М.Б. Крук. – Москва, 1987. –
С. 44.
11. Крук М.Б. Оптическая эпифарингоскопия в
ранней диагностике патологии носоглотки и
слуховой трубы / М.Б. Крук, А.А. Борисов //
Журн. ушных, носовых и горловых болезней.
– 1976. – № 5. – С. 89-90.
12. Крук М.Б. Сучасна діагностика ретракційних
кишень впатології середнього вуха у дітей / М.Б.
Крук, М.М. Крук // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2001. – №5, дод. – С. 33.
13. Крук М.Б. Цінність вушної сальпінгоскопії в
діагностиці функціонального стану слухової
труби / М.Б. Крук, М.М. Крук // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2012. – № 3с. – С. 126-127.
14. Крук М.Б. Досвід застосування функціональної ендоскопічної риносинусохірургії / М.Б.
Крук, І.М. Чушак, П.П. Радовенчик [та ін.] //
Збірник матеріалів ХІ з’Їзду оториноларингологів України. – 17-19 травня 2010 р. – Судак,
2010. – С.111-112.
15. Куликовский Г. Г. Исследование барофункции
уха / Г. Г. Куликовский // Основы авиационной медицины. – М.-Л., 1939. – С. 349-353.
16. Лайко А.А. Запалення слухової труби у дітей /
А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, О.Ф. Мельников,
Ю.В. Гавриленко [та ін.]. – К.: Логос, 2009. –
С.14-47, 50-54, 63-74.
17. Лайко А.А. Сучасні методи діагностики і лікування запалення слухової труби / А.А. Лайко,
О.Ф. Мельников, Ю.В. Гавриленко // Журн.
вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. –
№3-с. – С. 160-161.
18. Лексикон оториноларинголога. Посібник для
студентів, інтернів та лікарів / За ред. Олександра Кіцери / О. Кіцера, Ф. Юрочко, О.О.
Кіцера, В. Пушкарьова [та ін.]. – 2013: Друкарня ЛНМУ ім. Данила Галицького. – С. 16-17.

72

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

19. Погосов В.С. Методики исследования функционального состояния слуховой трубы. Учебное пособие / В.С. Погосов, М.Б. Крук, В.Ф.
Антонив // ЦОЛИУв, Москва, 1987. – С. 26.
20. Ars B. Balance of Pressure Variation in the Middle Ear Cleft / B. Ars // In: Fibrocartilaginous
Eustachian Tube – Middle Ear Cleft / Еd. Ars B.
– The Hague, The Netherlands: Kugler Publications. – 2003. – P. 57-66.
21. Bluestone C.D. Eustachian tube function: physiology, pathophysiology and role of allergy in pathogenesis of otitis media / C.D. Bluestone // J.
Allergy Clin. Immunol. – 1983. – V.72, №3. –
P.242-251.
22. Bluestone C.D. Methods of testing Eustachian tube
function: non intact tympanic membrane / C.D.
Bluesone // Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. – 1985. –
Suppl. 120. – V. 94, № 5. – Pt. 3. – P. 21-22.
23. Bluestone C.D. Eustachian tube structure and
function. Update 1996 / In: Pediatric Otorhinolaryngology: Un Update. Proceedings of the 4th International Conference on Pediatric ENT, Siena,
Italy, October 2-5, 1996 / Ed. by D. Passali. – The
Hague, The Netherlands: Kugler Publication. –
1998. – P. 201-216.
24. Bluestone C.D. Panel on experiences with testing
Eustachian Tube Function. Current clinical methods, indications and interpretation of Eustachian
Tube Function Test / C.D. Bluestone, E.I. Cantekin // Ann Otol. Rhinol. Laryngol. – 1981. – V.
90, №6. – p. 1. – P. 552-562.
25. Bluestone C.D. Anatomy and physiology of Eustachian tube and middle ear related to otitis medіa
/ C.D. Bluestone, W.J. Doyle // J. Allergy Clin.
Immunol. – 1988. – May. – V.81 (5 pt. 2). –
P.997-1003.
26. Bluestone C.D. Otitis media, atelectasis, and Eustachian tube dysfunction / C.D. Bluestone, J.O.
Klein // In: Pediatric Otolaryngology: 4rd edn. /
Eds. By Bluestone C.D., Stool S.E., Kenna M.A.
– Philadelphia PA: WB Saunders. – 2003. –
P.474-685.
27. The Eustachian Tube: Structure, Function and
role in the Middle Ear / B.C. Decker. Inc. – 2005.
– P. 51-186.
28. Dishoeck H.A.E. Theorie und Praxis des Pneumofone / H.A.E. Dishoeck // Arch. Ohr. Nas.u.Kehlk.-Helik. – 1939. – T.146. – 1. – S. 5-11.
29. Dishoeck H.A.E. Measurement of tension of tympanic membrane and of resistance of the Eustachian tube / H.A.E. Dishoeck // Arch. Otolaryng.
– 1941. – T. 34. – 3. – S. 596-602.
30. Flisberg K. Ventilatory studies on the Eustachian
Tube / K. Flisberg // Acta Otolaryng. (Stockh.). –
Supplement 219. – 1966. – P. 1-82.
31. Honjo I. Eustachian Tube and Middle Ear Diseases. – Tokyo, Berlin, Heidelberg, NewYork, London, Paris: Spring-Verlag. – 1988. – P.12-24, 2638, 75-89.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

32. Ichijima K. Functional anatomy of levatory veli
palatine muscle and tensor veli palatine muscle in
association whith Eustachian tube cartilage / K.
Ishijima, I. Sando, C.D. Balaban [et al.] // Ann.
Otol. Rhinol. Laryngol. – 2002. – Jun. – 111 (6).
– P. 530-536.
33. Ingelsted S. Qualitative testing of the Eustachian
Tube function / S. Ingelsted, U. Ortegren // Acta
Otolaryng. (Stockh). – Supplement. 182. – 1963.
– P. 7-23.
34. Jerger J. Studies in Impedance Audiometry. III.
Middle Ear Disorder / J. Jerger, L. Anthony, S.
Jerger // Arch. Otolaryngol. – 1974. – V. 99, 3. –
P. 165-171.
35. Kruk M.B. Diagnostyczna wartosc impedancyjnej
tympanometrii w ocenie funkcionalnego stanu
trebki Eustachiucha przy atelektatycznym
przywleklym zapaleniu ucha / M.B. Kruk // XLIV
Zjazd
Polskiego
Towarzystwa
Otorynolaryngolologow s Chirurgow Glowy i
Shys (PT ORL ChGSh): IV Zjazd PT chirurgow
podsatawy czaszki. – Warszawa, 9-12 czerwca
2010. – strezczenia. – Warszawa, 2010. – S. 25 26.
36. Kruk M.B. Metody badania w ocenie stanu
funkcioalnego trabki sluchowej / M.B. Kruk,
M.M. Kruk, V.M. Puszkariova // ХІІI
Symposium audiologiczny. – 10-12 pazdzernika
2002. – Kazimierz Dolny nad Wisla, 2002. –
Warszawa, 2002. – S. 37.
37. Kruk M.B. Role of Impedance tympanometry and
Sonotubomanometry in diagnostic of functional
state of Eustachian Tube / M.B. Kruk, M.M.
Kruk, V.M. Puszkariova // 2nd Meeting of
Europian Academy of ORL-HNS and CE ORLHNS. – Nice, France, 27-30 april 2013: abstracts.
– E-poster PO18-P.
38. Lucae A. Ueber die Respirations bewegungen des
trommel fels / A. Lucae // Arch. Otolaryng. –
1864. – T. 9. – S. 66-67.
39. Magnan J. Endoscopie de la trompe auditive / J.
Magnan, A. Chais, J.M. Cohen // In: La Trompe
Auditive (La Trompe d’Eustache) / Ch. Martin, J.
Magnan, JP. Babear. – Paris: Arnette Blackwell
SA. – 1996. – P. 187-201.
40. Martin Ch. Physiologie de la trompe auditive /
Ch. Martin, A. Robier, O Sterkers // In: La
Trompe Auditive (La trompe d’Eustache) / Ed.
Ch. Martin, J. Magnan, J.P. Bebear. – Paris:
Arnette Blackwell S.A. – 1996. – Premier party,
Ch. V. – P. 68-87.
41. Riu R. La physiologie de la trompe d’Eustache.
Applications Clinique et therapeutiques / Ed. R.
Riu, L. Flottes, J. Bouche, Le Den R. – Paris. –
1966. – P. 11-22, 88-99.
42. Poe D.S. Analysis of Eustachian Tube Function
by Video Endoscopy / D.S. Poe, I. Pyykko, H.
Valtonen, J. Silvola // The American Journal of.
Otology. – 2000. – V. 21, № 5. – P. 602-607.

73

43. Poe D.S. Analysis of the Dysfunction Eustachian
Tube by Video Endoscopy / D.S. Poe, A. AbouHalawa, O. Abdel-Razak // Otology and Neurootology. – 2001. – V. 22, №5. – P. 590-595.
44. Poe D.S. Slow-motion endoscopic video-analysis
of the fibrocartilaginous Eustachian Tube / D. S.
Poe // In: Fibrocartilaginous Eustachian Tube –
Middle Ear Cleft / Ed. Ars B. – The Hague, The
Netherlands: Kugler Publications. – 2003. – P.
177-180.
45. Politzer A. Uebereine Beziehung des Trigeminum
zur Eustashischen Ohrtrompete / A. Politzer //
Phys. Med. Gesellschaft. – 1861. – T. 2. – S. 9296.
46. Sade J. Atelectasis and Secretory Otitis Media / J.
Sade, E. Berko // Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. –
1976. – Suppl. 25. – V. 85. – P. 2. – P. 66-73.
47. Terracol J. La trompe d`Eustache / J. Terracol, A.
Corone, J. Guerrier // Paris: Masson et C-ie, Edi-

48.
49.

50.

51.

teurs, Librairesde l`Academiede Medecine. –
1949. – P. 7-54, 89-99, 168-214.
Tos M. Attic retraction following secretory otitis /
M. Tos // Acta Otolaryngol. – 1980. – V. 89. – P.
5-6. – P. 1179-1186.
Uziel A. Tympanometrie / A. Uziel, M. Mondain
// In: La Trompe Auditive (La trompe d’Eustache)
/ Ed. Ch. Martin, J. Magnan, J. P. Bebear. – Paris:
Arnette Blackwell S. A. – 1996. – Quatriem party,
Ch. III. – P. 203-212.
Valentin A. Die cystoskopiche Untersuchung des
Nasenrachensoder Salpingoskopie / A. Valentin //
Arch. Laryng. Rhinol. (Berlin). – 1903. – T. 13. –
S. 410-420.
Zollner F. Anatomie, Physiologie, Pathologie und
Klinik der Ohrtrompete und threr diagnosticsh
therapeutischen Beziehungenzuallen Nach barrschaftserkrankungen / F. Zollner. – 1942. – Berlin: Springer-Verlag. – S. 30-31, 35-68.

References
1. Boboszko MY, Lopotko AI. Tuba auditiva. StPetersburg: Spec Lit. 2003. P.52-91. Russian.
2. Wojatchek WI. Salpingoskopia. Woenno-med.
Zurnal. 1908;CCXXI:63-70. Russian.
3. Wojatchek WI. Study comparable of the tonus ear
drum in the ear deseases. Vestn. usznykh, horlovykh and nosovykh boleznej. 1909;1:32-8. Russian.
4. Gavrylenko YW. Clinic and dignostic of the tuba
auditiva inflamation in children. Zhurnal vushnyh, nosovyh i gorlovyh hvorob. 2009;(4):67-71.
Ukrainian.
5. Zavadskij AV, Zavadskij NW, Rymar VV. Invesigation of the functional state of the tuba auditiva. Symferopol. 2006. P. 9-18. Russian.
6. Zberovskaja NV. Method optical investigation of
the Eustachian tube, buzi ,aeration and introduction of the medical solution with aid of an optical
salpingomanipulator. In.: Methods of the diagnostics, treatment and prophylactic deseases elaborated and improved in the MONIKI of name
M.F.Wladzimirskogo. Moskow. 1970. P.104-6.
Russian.
7. Kruk MB. Determination of the passage of the
tuba auditiva in the nonperforative otitis media by
the pneumophonic method. Zhurnal vushnyh,
nosovyh i gorlovyh hvorob. 1972;(1):58-62. Russian.
8. Kruk MB. Role of impedance tympanometry in
the diagnostic of the ear deseases. Proceedings of
The 7th Congress of the USSR otorhinolaryngologists. 21-23 october 1975. Tbilisi–Moskow;
1975. P 324. Russian.
9. Kruk MB, Borysov AA. Optical epipharyngoscopy in the early diagnostic of the pathology of

74

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

the nasopharung and tuba auditiva. Zhurnal vushnyh, nosovyh i gorlovyh hvorob. 1976;(5):89-90.
Russian.
Kruk M.B. Advance of the diagnostic and treatment of the tubotympanitis. Proceedings of The
Congress of the otolaryngologist of the Ukraine.
14-16 september 1977. Donetsk; 1977. P. 243-4.
Russian.
Kruk MB. Functional state of the tuba auditiva in
the nonpurulents deseases of the ear and upper
airferous respiration way [dissertation]. Moscow.
1987. P. 44. Russian.
Kruk MB, Kruk MM. Modern diagnostic of the
retraction pockets in the pathology of the middle
ear. Zhurnal vushnyh, nosovyh i gorlovyh hvorob.
2001;(5 suppl):33. Ukrainian.
Kruk MB, Chuszak IM, Radovenczik PP. Experience of the FESS. Proceedings of The Congress
of the otolaryngologist of the Ukraine. 17-19 may
2010. Sudak; 2010. P.111-2. Ukrainian.
Kruk MB, Kruk MM. Value of ear salpingoscopy
in the diagnostic functional state of the auditory
tube. Zhurnal vushnyh, nosovyh i gorlovyh hvorob. 2012;(3 suppl):126-7. Ukrainian.
Kulikovskij GG. Ear barofunctlion ivestigation.
Basis of the aviamedicine. Moskow-Leningrad;
1939. P.349-53. Russian.
Lajko AA, Zabolotnyj DI, Melnikov OF, Gavrylenko YV. Inflammation of the auditory tube in
children. Kyiv: Logos. 2009. P.14-47. Ukrainian.
Lajko AA, Melnikov OF, Gavrylenko YV. Modern methods of the diagnostic and treatment inflammation of the auditory tube. Zhurnal vushnyh, nosovyh i gorlovyh hvorob. 2013;(3
suppl):160-1. Ukrainian.

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

18. Lexicon for otorhinolaryngology. Kicera OO, editor. Lviv: Lviv NMU n.Danylo Galytskij; 2013.
P.16-7. Ukrainian.
19. Pogosov VS, Kruk MB, Antoniv VF. Methodics
of investigation of the functional states of the
auditory tube. Manual for otolaryngologists.
Moscow: COLIUv; 1987. P.16-7. Russian.
20. Ars B. Balance of Pressure Variation in the Middle Ear Cleft. In: Ars B, editor. Fibrocartilaginous
Eustachian Tube – Middle Ear Cleft. The Hague,
The Netherlands: Kugler Publications. 2003. P.
57-66.
21. Bluestone CD, Cantekin EI. Panel on experiences
with testing Eustachian Tube Function. Current
clinical methods, indications and interpretation of
Eustachian Tube Function Test. Ann Otol. Rhinol. Laryngol. 1981;90(6):552-562.
22. Bluestone CD. Eustachian tube function: physiology, pathophysiology and role of allergy in
pathogenesis of otitis media. J AllergyClin Immunol. 1983;72(3):242-51.
23. Bluestone CD. Methods of testing Eustachian
tube function: non intact tympanic membrane.
Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1985;94(5):
21-2.
24. Bluestone CD, Doyle WJ. Anatomy and physiology of Eustachian tube and middle ear related to
otitis medіa. J. Allergy Clin. Immunol.
1988;81(5):997-1003.
25. Bluestone CD. Eustachian tube structure and
function. Update 1996. In: Pediatric Otorhinolaryngology: Un Update. Proceedings of the
4th International Conferenceon Pediatric ENT,
Siena, Italy, October 2-5, 1996. Ed. by D. Passali.
The Hague, The Netherlands: Kugler Publication.
1998. P. 201-16.
26. Bluestone CD, Klein JO. Otitis media, atelectasis,
and Eustachian tube dysfunction. In : Pediatric
Otolaryngology. 4rd edn. Bluestone CD, Stool
SE, Kenna MA, editors. Philadelphia PA: WB
Saunders; 2003. P. 474-685.
27. Bluestone CD. The Eustachian Tube: Structure,
Function and role in the Middle Ear. Ontario: BC
Decker; 2005. 240 p.
28. Dishoeck HA. Theorie und Praxis des Pneumofone. Arch. Ohr. Nas.-u.Kehlk.-Helik. 1939:146(1):
5-11.
29. Dishoeck HA. Measurement of tension of tympanic membrane and of resistance of the Eustachian tube. Arch. Otolaryng. 1941;34(3):596-602.
30. Flisberg K. Ventilatory studies on the Eustachian
Tube. Acta Otolaryng. (Stockh.). 1966; (Supplement 219):1-82.
31. Honjo I. Eustachian Tube and Middle Ear Diseases. Tokyo, Berlin, Heidelberg, NewYork,
London, Paris: Spring-Verlag; 1988. P. 12-24.
32. Ichijima K, Sando I, Balaban C. Functional anatomy of levatory veli palatine muscle and tensor
veli palatine muscle in association whith EustaЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2015

33.
34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.
42.

43.

44.

45.

chian tube cartilage. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol.
2002 Jun;111(6):530-6.
Ingelsted S, Ortegren U. Qualitative testing of the
Eustachian Tube function. Acta Otolaryng.
(Stockh). 1963(Supplement 182):7-23.
Jerger J, Anthony L, Jerger S. Studies in Impedance Audiometry. III. Middle Ear Disorder. Arch.
Otolaryngol. 1974;99(3):165-71.
Kruk MB. Diagnostyczna wartosc impedancyjnej
tympanometrii w ocenie funkcionalnego stanu trebki
Eustachiucha przy atelektatycznym przywleklym
zapaleniu
ucha.
XLIV
Zjazd
Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngolologow s Chirurgow
Glowy i Shys (PT ORL ChGSh). IV Zjazd PT
chirurgow podsatawy czaszki. Warszawa, 9-12
czerwca 2010. Warszawa; 2010. P. 25-26. Polish.
Kruk MB. Metody badania w ocenie stanu
funkcioalnego trabki sluchowej. ХІІI Symposium
audiologiczny.
10-12
pazdzernika
2002.
Kazimierz Dolny nad Wisla. Warszawa; 2002.
P.37. Polish.
Kruk MB, Kruk MM, Puszkariova VM. Role of
Impedance
tympanometry
and
Sonotubomanometry in diagnostic of functional state of
Eustachian Tube. In: 2-nd Meeting of Europian
Academy of ORL-HNS and CE ORL-HNS. –
Nice, France -27-30 april 2013. E-poster PO18-P.
Lucae A. Ueber die Respirations bewegungen des
trommelfels. Arch. Otolaryng. 1864;9:66-7. German.
Magnan J, Chais A, Cohen JM. Endoscopie de la
trompe auditive. In: La Trompe Auditive (La
Trompe d’Eustache). Martin Ch, Magnan J,
Babear JP, editors. Paris: Arnette Blackwell SA.
1996. P. 187-201. French.
Martin Ch, Robier A, Sterkers O. Physiologie de
la trompe auditive In: La Trompe Auditive (La
Trompe d’Eustache). Martin Ch, Magnan J, Babear JP, editors. Paris: Arnette Blackwell SA.
1996. P. 68-87. French.
Riu R. La physiologie de la trompe d’Eustache.
Applications Clinique et therapeutiques. Paris.
1966. P. 11-22. French.
Poe DS, Pyykko I., Valtonen H., Silvola J..
Analysis of Eustachian Tube Function by Video
Endoscopy. The American J. Otology.
2000;21(5):602-7.
Poe DS, Abou-Halawa, Abdel-Razak O. Analysis
of the Dysfunction Eustachian Tube by Video
Endoscopy.
Otology
and
Neurootology.
2001;22(5):590-5.
Poe DS. Slow-motion endoscopic video-analysis
of the fibrocartilaginous Eustachian Tube. In: Ars
B, editor. Fibrocartilaginous Eustachian Tube –
Middle Ear Cleft. The Hague, The Netherlands:
Kugler Publications. 2003. P. 177-180.
Politzer A. Uebereine Beziehung des Trigeminum
zur Eustashischen Ohrtrompete. Phys. Med. Gesellschaft. 1861;(2):92-6.

75

46. Sade J, Berko E. Atelectasis and Secretory Otitis
Media. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1976;85 :6673.
47. Terracol J, Corone A, Guerrier J. La trompe
d`Eustache. Paris: Masson et C-ie, Librairesde
l`Academiede Medecine. 1949. P. 7-54. French.
48. Tos M. Attic retraction following secretory otitis.
Acta Otolaryngol. 1980;89:1179-86.
49. Uziel A, Mondain M. Tympanometrie. In: La
Trompe Auditive (La Trompe d’Eustache). Mar-

tin Ch, Magnan J, Babear JP, editors. Paris: Arnette Blackwell SA. 1996. P. 203-212. French.
50. Valentin A. Die cystoskopiche Untersuchung des
Nasenrachensoder Salpingoskopie. Arch. Laryng.
Rhinol. (Berlin). 1903;13:410-20. German.
51. Zollner F. Anatomie, Physiologie, Pathologie und
Klinik der Ohrtrompete und threr diagnosticsh
therapeutischen Beziehungenzuallen Nach barrschaftserkrankungen. 1942. Berlin: Springer –
Verlag. P. 30-31. German.
Надійшла до редакції 22.06.15.

© М.Б. Крук, М.М. Крук, В.М. Пушкарьова, 2015

ЭКВИПРЕССОРНО-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ И МЕТОДИКИ ЕЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ИНТАКТНОЙ (НЕПЕРФОРИРОВАННОЙ) БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ
Крук М.Б., Крук М.М., Пушкарева В.М. (Львов)
Аннотация
Актуальность. Функциональное состояние слуховой трубы (ФССТ) объединяет три взаимосвязанные функции: эквипрессорно-вентиляционная функция (ЭВФ), дренажная и защитная. Нарушение
ФССТ приводит к развитию патологических процессов в среднем ухе, в частности, хронических негнойных средних отитов. Актуальным в настоящее время является своевременная и полноценная диагностика
ФССТ.
ЭВФ слуховой трубы (СТ) осуществляется «помпоподобным» механизмом с помощью 2 клапанов
(верхнего – под перешейком и нижнего – в области глоточного отверстия), образованных тубарными
мышцами. На эту функцию влияет много факторов: анатомическое строение СТ и окружающих тканей,
функциональное состояние нервной системы и барорецепторов, состояние мукоцилиарной системы трубы, околоносовых пазух, носовой части глотки, патологические изменения как в тимпанальной полости,
так и в носовой части глотки. Поэтому для диагностики ЭВФ необходимо использование нескольких методик.
С ХІХ века применяются различные методики исследования ЭВФ слуховой трубы: ушная манометрия, пневмофонометрия, импедансная тимпанометрия (ИТ) с тестом Вильямса, 9-ступенчатся ИТ по
Bluestone, звуковая тубоманометрия.
Цель – изучить минимум методик, необходимых для диагностики ЭВФ слуховой трубы при интактной (неперфорированной) барабанной перепонке и ее состояние при риносинуситах, аллергических
ринитах.
Материалы и методы. Импедансная тимпанометрия в динамике проводится в нескольких последовательных состояниях: в покое, при глотании, по тесту Тойнби, глотании, в тесте Вальсальва, глотании.
По смещению тимпанограммы оценивается пассивное и активное открытие СТ. Показатели этого исследования дополняются отомикроскопией для выявления ателектатических изменений барабанной перепонки (p. flaccida – согласно Tos, p. tensa – по Sade). При обнаружении нарушения ЭВФ выполняется оптическая эндоскопия области глоточного отверстия СТ в динамике с видеозаписью по Poe, которая оценивает
функциональное состояние нижнего клапана и возможные патологические изменения в этом участке.
Обследовано 358 лиц (100 здоровых – контрольная группа, 120 – с хроническим бактериальным риносинуситом, 56 – с интермиттирующим аллергическим ринитом, 82 – с персистирующим аллергическим
ринитом).
Результаты. В каждой обследуемой группе выявлена тубарная дисфункция разной степени. Для
полноценной диагностики ЭВФ слуховой трубы целесообразно использовать три перечисленные методики.
Ключевые слова: эквипрессорно-вентиляционная функция слуховой трубы, тимпанометрия в динамике, ателектаз барабанной перепонки, оптическая видеоэндоскопия слуховой трубы, аллергический ринит.
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EQUILIBRATION – VENTILATORY FUNCTION OF EUSTACHIAN TUBE
AND METHODS INVESTIGATION WITH INTACT (NOT PERFORATED) EAR DRUM
Kruk M.B., Kruk M.M., Puszkariova V.M.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University; mkruk@ukr.net
Abstract
Actuality. Disorder of the Functional State of the Eustachian Tube (equilibration- ventilator function-EVFof the middle ear, evacuation and protection) has important role in the development of pathological process in the
middle ear (specifically atelectasis of middle ear, adhesive otitis). EVF has very complicated mechanism «pumping opening» with many factors (anatomical construction ET, tubal muscles function and nerve system, baroreceptors, intratympanic pressure, mucociliary system, fat Ostmann, pathological changing in the nose, paranasal sinuses, nasopharynx).
Since XIX c. many diagnostic methods had been proposed: ear manometry, pneumophonomanometry, impedance tympanometry with Wiliam’s test, tympanometry by Ch. Bluestoune, sonotubomanometry.
Aim. Determine of the minimum methods for diagnostics EVF of the Eustachian tube in the intact ear drum
аnd state EVF in the rhinosinusitis, allergic rhinitis.
Material and methods. Three methods (impedance tympanometry-IT in dynamics, otomicroscopy with
atelectasis stages by M. Tos and J. Sade, optical video investigation of the pharyngeal orifice of the Eustachian
tube by D. Poe) have been devised. IT in dynamics (which diagnostics active and passive opening of ET) carry out
consecutively: in calmness, swallowing, test Toynby, swallowing, test Valsalva, swallowing. 308 persons have
been included: 100 – control group, otologically healthy, 120 with chronic rhinosinusitis, 56 – intermittant allergic
rhinitis, 82 with persistant AR.
Results. Diagnostic of EVF of the Eustachian Tube demand three methods: IT in dynamics, otomicroscopy
and optical video endoscopy of ET by D.Poe. Tubal dysfunction has been revealed in the all individuals, but on
different stages.
Keywords: equilibration-ventilatory function of Eustachian tube, tympanometry, atelectasis of tympanum,
optical video endoscopy of Eustachian tube, allergic rhinitis.
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