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Мастоїдит в більшості випадків є 
ускладненням гострого гнійного середнього 
отиту (ГГСО) з типовим або атиповим пе-
ребігом, що потребує своєчасної діагности-
ки та правильного лікування. 

Виникнення екстра- та інтракраніаль-
них ускладнень ГГСО зумовлено анатомо-
фізіологічними особливостями будови се-
реднього вуха, зокрема типом пневматизації 
соскоподібного відростка, преморбідним 
фоном, розвитком антибіотикорезистентних 
штамів мікробів, їх вірулентністю, знижен-
ням імунного статусу організму та призна-
ченням неадекватного лікування [1, 3, 4].  

Діагностика мастоїдиту ґрунтується 
на загальних клінічних даних та результатах 
ЛОР-обстеження. Цінну інформацію можна 
отримати при рентгенологічному дослі-
дженні соскоподібних відростків. На сучас-
ному етапі діагностики мастоїдиту добре 
допомагає комп’ютерна томографія та МРТ, 
які дозволяють виявити не тільки запальний 
процес і густину ексудату в антральній па-
зусі та комірках соскоподібного відростка, 
але також визначити стан перегородок, ная-
вність додаткових порожнин і осередків 
кісткової деструкції його стінок [2]. 

У хворих на мастоїдит проводяться рі-
зноманітні ощадливі та розширені хірургіч-
ні втручання в залежності від вираження та 
розповсюдження патологічного процесу. 
Враховуючи актуальність даного питання, 
вважаємо доцільним поділитися власними 
спостереженнями атипового перебігу масто-
їдиту. 

Хвора Г., 1990 року народження, пос-
тупила в ЛОР-відділення ЗОКЛ ім. А. Нова-
ка із скаргами на біль, зниження слуху на 

ліве вухо, незначні гнійні виділення з нього. 
З анамнезу визначено, що пацієнтка захво-
ріла 1 місяць тому назад. На протязі цього 
часу вона займалася самолікуванням, в лі-
карню звернулася в зв’язку з підвищенням 
температури тіла, посиленням болю в діля-
нці лівого вуха та неможливістю закриття 
лівого ока і зависанням щоки зліва. 

При зовнішньому огляді спостеріга-
ється у хворої деякий нахил голови вліво. В 
завушній ділянці, в зоні верхівки соскоподі-
бного відростка і верхньої частини шиї, 
відмічається інфільтрація тканин, при паль-
пації – пружність, незначна болючість. Ви-
значаються симптоми ураження лівого ли-
цевого нерва. Отоскопічно виявляється 
звуження зовнішнього слухового ходу в 
кістковій частині за рахунок інфільтрації 
тканин та випинання задньо-верхнього від-
ділу. Видима частина барабанної перетинки 
рожевого кольору, перфорація в нижньому 
відділі, без гнійних виділень.  

 

 
 
На аудіограмі зліва – кондуктивна 

приглухуватість, ШМ – біля вушної рако-
вини, справа – норма. Результати лаборато-
рних досліджень – в межах норми, за винят-
ком ШОЕ – 48 мм/год. На КТ відмічається 
заповнення комірок лівого соскоподібного 
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відростка і печери патологічним вмістом. 
Спостерігається деструкція та дефект кіст-
кової стінки внутрішньої поверхні соскопо-
дібного відростка та наявність порожнини 
за його межами (фото). 

На основі проведеного огляду та об-
стежень у хворої був виявлений лівосторон-
ній верхівково-шийний мастоїдит – форма 
Бецольда. В ургентному порядку, під загаль-
ним знеболенням, виконана лівобічна антро-
мастоїдотомія. Визначено, що антральна 
пазуха і періантральні комірки відростка 
заповнені гноєм і грануляціями. Під час опе-
рації було виявлено блокаду адітуса за раху-
нок вираженого набряку слизової оболонки 
антрума та некротичних мас. В ділянці внут-
рішньої стінки верхівки соскоподібного від-
ростка знаходився дефект стінки і абсцес, що 
розповсюджувався вниз на шию під грудин-
но-ключично-сосковий м’язі і який було 
дреновано (20,0 мл. гною). Всі патологічні 
комірки видалено і частково верхівку соско-
подібного відростка. При бактеріологічному 
дослідженні гною з операційної рани виділе-
но Staphylococcus aureus, чутливий до гента-
міцину, амікацину, цефтриаксону. Проведе-
на активна протизапальна, антибактеріальна, 
дегідратаційна, протиневритна терапія та 
місцеві заходи. Післяопераційний період мав 
гладкий перебіг. Рана велася відкрито. В 
подальшому (на 9-й день) накладено вторин-
ні шви на рану, які знято через тиждень. 
Слух: ШМ на день виписки – 4,5 м на ліве 
вухо, на праве – більше 5 м. Явища парезу 
лицевого нерва зникли, оскільки це було 
наслідком запального набряку в межах по-
рожнини середнього вуха. Через 6 і 12 міс 
після операції пацієнтка оглянута. Скарг 
немає. Ліва барабанна перетинка сірого ко-
льору, слух – в межах норми. 

Хворий М., 11 років, поступив у ЛОР-
відділення ОДЛ із скаргами на припухлість 
шиї у завушній ділянці зліва, болючість 
тканин, зниження слуху на ліве вухо. Три 
тижні тому назад він перехворів на ГРВІ, 
лікувався амбулаторно. Два дні, як з’явився 
біль голови та лівого вуха, підвищилася 
температура тіла до 390С, пацієнт приймав 
знеболюючі препарати і краплі для вуха, але 
його стан не покращився. 

При клінічному огляді дитини в діля-
нці верхньої третини шиї виявлена припух-

лість, інфільтрація, гіперемія тканин, при 
пальпації – м’якої консистенції, флюктуа-
ція, болючість. Верхівка соскоподібного 
відростка не намацується, без чітких конту-
рів. При отоскопії ліва барабанна перетинка 
випнута вперед, рожевого кольору. При 
тимпанопункції отримано 1,5 мл рідкого 
ексудату жовтуватого кольору. Зразу була 
виконана тимпанотомія. При бактеріологіч-
ному дослідженні випоту мікрофлора не 
виділена. 

При лабораторному дослідженні крові 
виявлено 16,2 г/л лейкоцитів, ШОЕ – 34 
мм/год. Дані КТ вказали на збільшення 
об’єму лівого соскоподібного відростка, 
руйнування кісткової структури та накопи-
чення в ньому рідини, а також наявність 
порожнини за його межами.  

На основі даних клініки та результатів 
додаткового обстеження у хворого був ви-
значений діагноз: гострий верхівковий мас-
тоїдит – форма Орлеанського. 

В ургентному порядку виконана діаг-
ностична пункція абсцесу шиї – виявлено 8 
мл густого гною, з якого виділено золотис-
тий стафілокок, чутливий до гентаміцину, 
цефтриаксону і левоміцетину. Загальний 
стан дитини покращився, але з метою ревізії 
ураження комірок соскоподібного відростка 
і повного відновлення функції лівого вуха 
проведена ощадлива антромастоїдотомія. 
Антрум і комірки соскоподібного відростка 
заповнені гноєм, з якого також виділено зо-
лотистий стафілокок з такою ж чутливістю 
до антибіотиків. Патологічні тканини вида-
лені. На зовнішньо-нижній поверхні верхів-
ки соскоподібного відростка виявлено нек-
ротичний дефект до м’яких тканин шиї, звід-
ки виділявся гній. Розширеним розрізом від-
крита порожнина, яка промита і дренована. 
В антральну порожнину введена тефлонова 
трубка, рана зашита наглухо. Через дренаж-
ну трубку щоденно проводилося промивання 
аттико-антральної ділянки антибактеріаль-
ними розчинами. Хворому призначено необ-
хідне загальне і місцеве лікування. Післяо-
пераційний період мав гладкий перебіг. За-
вушна рана зажила первинним натягом. Шви 
знято через 8 днів після операції. Виділення з 
вуха відсутні. На 12-й день пацієнт виписа-
ний додому. Дитина оглядалася через 1, 3 і 6 
міс та 1 рік – патології вуха не виявлено. 
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Ліва барабанна перетинка сірого кольору, 
слух – в межах норми. 

Отже, особливість представлених клі-
нічних випадків полягає в атиповому пере-
бігу гострого мастоїдиту. При цьому необ-
хідно відмітити, що проблема екстра- та 
інтракраніальних ускладнень ГГСО залиша-

ється актуальною і в сучасних умовах. Ви-
користання комп’ютерної діагностики до-
зволяє чітко візуалізувати запальний процес 
в соскоподібному відростку і тим самим 
вибрати правильну тактику щодо об’єму 
хірургічного втручання та подальшої терапії 
хворих з даною патологією. 
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