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СЛУХОВІДНОВЛЮВАЛЬНИМ ОПЕРАЦІЯМ
ПРИ ОТОСКЛЕРОЗІ В УКРАЇНІ – 60!

Німецький художник Альбрехт Дюрер, який залишив помітний слід в історії
точних наук, так радив художникупочатківцю: «Перед тобою різноманітні
науки, обери собі одну, яка може бути тобі
корисною, вивчи її, не шкодуй праці, поки
не досягнеш того, що вона буде давати тобі
радість…».

О.С. Коломійченко обрав оториноларингологію й присвятив їй усе життя. Він не
лише сам багато зробив для своєї спеціальності, а й захопив нею численних учнів – і
ця наука давала радість не лише йому, а й
учням, як дає її й досі його послідовникам.
Досягнення О.С. Коломійченка у галузі отолариногології були вражаючими,
особливо вагомими – в галузі розробки нових операцій при отосклерозі, що поліпшуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

ють слух. З 50-х років Олексія Сидоровича
не полишала думка про хірургічне лікування хворих на отосклероз – консервативні
методи не давали бажаних результатів.
Втрата слуху – велика трагедія. Глухота нерідко примушує залишати улюблену
справу, змінювати професію, часом робить
людей інвалідами. Одна з найчастіших причин глухоти – отосклероз. Термін цей уперше запропонував у кінці ХІХ ст. А. Політцер – основоположник оториноларингології
в Західній Європі.
Олексій Сидорович звернув увагу на
статтю американського спеціаліста С. Розена, який описав випадок з практики, коли під
час визначення ступеня фіксації стремінця у
хворого на отосклероз зондом ненавмисне
зрушили підніжну пластинку стремінця, і
пацієнт став добре чути одразу ж на операційному столі. В кінці 1956 р. Розен приїхав
до Радянського Союзу й демонстрував у кількох містах свої операції. Результати були
не завжди задовільними. Але сам принцип
хірургічного втручання зацікавив Коломійченка, і він почав інтенсивно готуватися до
такої операції, залучаючи до роботи весь
колектив керованої ним кафедри.
Необхідно було почати з інструментів
і осмислення тактики виконання операції.
Олексій Сидорович знову й знову вдосконалював свої знання з морфології і патоморфології вуха, вивчав і створював схеми
хірургічних втручань, оперував на препаратах. Через кілька місяців він значно модернізував техніку операції Розена й розробив
оригінальний підхід до барабанної перетинки, а також видалення задньої стінки слухового ходу, ввів новий принцип розхитування стремінця. Виникла потреба в спеціальних інструментах, оптичних приладах та ін.,
які до того часу не використовували в ото83

риноларингології. На допомогу прийшли
інженери та робітники київських заводів. За
кресленнями О.С. Коломійченка і при його
безпосередній участі були виготовлені мобілізатори, скальпелі, зонди, долітця, щипці-гострозуби для видалення найменших
осколків кісток, гачечки для розхитування
стремінця та багато інших застосувань. Заслуга створення першого набору інструментів (в кінці 1956 р.) належить О.С. Коломійченку та слюсарю-лекальнику, майстрові
«Золоті руки» П.О. Всеволодському (завод
«Арсенал»).
Першу операцію при отосклерозі за
методом Розена Олексій Сидорович успішно провів хворому Миколі Живалую 14 лютого 1957 р., тобто 60 років тому назад. Отже, першим лікарем у нашій країні, якому
пощастило повернути хворому радість чути
чудовий світ звуків, втрачений при отосклерозі, був О.С. Коломійченко. І тут почалось!

Щоденно на ім’я професора надходили численні листи. Часто на конвертах замість адреси було написано: «Київ. Людині,
яка повертає слух». А з Алма-Ати надійшов
лист з таким написом: «Київ. Філатову слуху». З Мурманська прийшов конверт без
адреси з проханням до працівників пошти
передати лист професору О.С. Коломійченку: «Думаю, всі знають його в рідному місті, якщо він відомий усьому світові”.
Незабаром операції по мобілізації
стремінця почали проводити і в клініках
інших міст країни – Москви, Одеси, Тбілісі,
Ленінграда, Куйбишева (хірурги В.Ф. Нікітіна, М.О. Преображенський, С.М. Хечінашвілі, Л.А. Зарицький, В.А. Гаєвський, К.Л.
Хілов, І.Б. Солдатов та ін.). Це був справж84

ній тріумф відновної хірургії в оториноларингології ХХ ст.
У 1958 р. у Ленінграді на V Всесоюзному з’їзді отоларингологів професор О.С.
Коломійченко вперше доповів про результати 321 операції у хворих на отосклероз. В
роботі з’їзду брав участь уже згадуваний
американський учений Розен. Саме тут, у
Ленінграді, Розен оперував праве вухо Олексію Сидоровичу, який з молодих років
змушений був користуватися слуховим апаратом (на жаль, операція пройшла невдало).

Згодом наш співробітник В.В. Щуровський здійснив реоперацію – поршневу стапедопластику. З’ясувалося, що ніжки стремінця були зламані, ковадло вивернуте. Щуровському вдалося домогтися поліпшення
слухової функції у свого Вчителя – він почав
чути розмовну мову на відстані метра. До
операції ані шепітну, ані розмовну мову Коломійченко не сприймав. Дотепер Віктор
Вікторович Щуровський пам’ятає всі подробиці того дня, коли він повернув слух своєму
вчителю. Олекса Сидорович пильно контролював всі етапи хірургічного втручання до
найменших деталей, зазначає Віктор Вікторович. Нам хочеться відмітити мужність і
філігранне виконання реоперації В.В. Щуровським з приводу тяжкої форми отосклерозу у професора О.С. Коломійченка. Трохи
відпочивши після операції, Олекса Сидорович зробив обхід хворих і поїхав додому,
розповідає Віктор Вікторович Щуровський.
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Ранком на другий день Олекса Сидорович не
прийшов на роботу. Добре перехвилювавшись, Віктор Вікторович зателефонував
дружині Олекси Сидоровича. Виявляється,
Олекса Сидорович уже раненько поїхав на
дачу, а на третій день знову приступив до
роботи в клініці.
Тут здається доречним навести спогади видатного Вченого, академіка РАМН,
Лауреата Ленінської премії і премії ім. Н.С.
Бериташвілі – проф. С.Н. Хечінашвілі: «Мне
хочется отдать должное Алексею Исидоровичу не только как ученому и талантливому
организатору, но и как отважному человеку.
Каждому из нас пришлось пережить чувство
беспокойства и даже страха при вскрытии
преддверия и при манипуляциях непосредственно в его окружности. Легко представить,
что испытывал А.И. Коломийченко, приступая к подобным манипуляциям с минимальным техническим оснащением – без микроскопа, пригодного для эндоауральных операций, и высококачественных микроинструментов. Но все же он добился успеха, позволившего ему продолжить начатое дело. В
связи с этим я еще раз хочу подчеркнуть
значение его дерзания и мужества, без которых не могут быть реализованы новаторские
устремления и достигнуты истинные успехи
в хирургии. Этими словами я хочу закончить
воспоминания об Алексее Исидоровиче Коломийченко – выдающемся гражданине, хирурге и ученом».
Доречно тут пригадати і спогади Заслуженого діяча науки Російської Федерації,
професора Б.М. Сагаловича: «К сожалению,
мне не пришлось быть ни учеником, ни сотрудником А.И. Коломийченко. Но, видимо,
есть такие личности в науке, которые остаются в памяти даже после одной, двух
встреч. А.И. Коломийченко относился именно к таким людям. Впервые я увидел его,
этого интересного человека в 1955 году, когда, будучи еще совсем молодым, приехал в
Киев на конференцию отоларингологов
УССР. Конференция была организована
профессором А.И. Коломийченко. Мне кажется, он ни разу не покидал зала во время
заседаний. Я с большим вниманием следил
за его поведением, потому что время от времени он обращался с короткими репликами к
докладчикам и чувствовалось, с каким вниЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

манием он слушал каждый доклад. Не
скрою, я с волнением ожидал своей очереди,
и когда вышел на трибуну, чувствовал себя
довольно неуверенно. На клинической конференции мне предстояло доложить результаты чисто экспериментальных исследований, которые мы с сотрудниками возглавляемой тогда мною лаборатории патофизиологии Московского НИИ уха, горла и носа
проводили в течение нескольких лет. Не
помню сейчас, какую реакцию вызвал мой
доклад, но постепенно волнение улеглось, я
закончил выступление и сел на свое место в
зале в ожидании конца заседания. Когда оно
закончилось и присутствовавшие на нем
разошлись, я задержался на некоторое время,
беседуя с кем-то из коллег. Каково же было
мое удивление, когда я увидел идущего ко
мне по опустевшему залу Алексея Исидоровича. Он сказал мне несколько лестных слов
о докладе, которые, конечно, я расценил как
желание маститого ученого просто поддержать молодого докладчика. Но далее беседа
затянулась и А.И. Коломийченко стал интересоваться такими подробностями эксперимента, которые казались мне не совсем интересными уже увенчанному славой клиницисту. Мы вышли из зала и продолжали беседу.
Я не чувствовал робости перед профессором,
а только старался точнее и подробнее отвечать на вопросы и с интересом слушал соображения крупного отоларинголога о перспективах развития принципов патологии в
учении о верхних дыхательных путях. Эта
встреча запомнилась мне надолго и, в известной мере, определила мое отношение
экспериментатора к клинике».

Олексій Сидорович Коломійченко був
небайдужим до людського болю. Думаю,
доречним буде згадати доцента М.М. Новікову, нашу прекрасну, чуйну, високоваліфіковану співробітницю. На моє запитання:
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«Чи довелося їй спілкуватися з О.С. Коломійченком?» вона відповіла ствердно і розповіла ось що. На початкових курсах медичного інституту у неї з’явилися проблеми зі
слухом. Після безсонних ночей і сліз вона
вирішила кинути інститут, але добрі люди
порадили звернутися до проф. О.С. Коломійченка. Приймав О.С. Коломійченко її
вдома на вул. Рейтарській, 13. З острахом
зайшла Марія Миколаївна до Олексія Сидоровича, але вийшла щасливою. Олексій Сидорович заспокоїв її, призначив потрібні
ліки, але найголовніше – порадив продовжити навчання і стати прекрасним фахівцем,
що і зробила Марія Миколаївна Новікова.
Спільні зусилля вчених Російської Федерації, Грузинської та Української РСР,
спрямовані на розвиток слуховідновної хірургії, одержали високу державну оцінку: у
1964 р. О.С. Коломійченку (Київ), В.Ф. Нікітіній та М.О. Преображенському (Москва),
С.М. Хечінашвілі (Тбілісі) і К.Л. Хілову (Ленінград) було присуджено Ленінську премію
за розробку та впровадження у практику
слуховідновних операцій при отосклерозі.

С. Розен на V Всесоюзному з’їзді отоларингологів у Ленінграді (1958) в подяку
за вдосконалення та дальшу розробку його
методу лікування хворих на отосклероз подарував О.С. Коломійченку, С.М. Хечінашвілі та М.О. Преображенському золоті значки з ініціалами і стремінцем із платини, а

В.Ф. Нікітіній – золоті сережки з ініціалами
і стремінцем.
25 вересня 1965 р. О.С. Коломійченко
«Постановлением Комитета Совета Выставки достижений народного хозяйства СССР»
був нагороджений золотою медаллю, а В.В.
Щуровський та Є.М. Харшак – бронзовими
медалями за досягнення в розробці слуховідновлювальних операцій при отосклерозі.
Минають роки, але образ О.С. Коломійченка – без будь-яких перебільшень! –
лишається в пам’яті людей.
Таємниця визнання відомого вченогоклініциста, секрет авторитету – в його чуйності, душевній щедрості, в привабливості
його характеру, багатогранності інтересів
при дивовижній цілісності натури і відданості професії.
Творчий діапазон Олексія Сидоровича
Коломійченка був широкий. Наукову сміливість він вважав важливою якістю вченого. Сам також ризикував. Найчастіше ризик
виправдовувався. Його завжди вабили маловивчені теми і спірні питання. Коломійченко володів хистом передбачення. Він
бачив глибоко і далеко. Часто робив висновки з невеликого чи другорядного факту у
взаємодії з безліччю відомих, зазираючи
далеко у майбутнє. Вважав, що без глибоких і серйозних фундаментальних досліджень вагомого виходу в практику охорону
здоров’я не буде.
В свій час знаменитий античний історик Плутарх, відбираючи кращі зразки життя та творчості великих людей для свого
славнозвісного «Порівняльного життєпису»,
робив це, за його висловом, для того, щоб
читачі, «дивлячись в історію, як у дзеркало», прагнули «змінити на краще власне
життя і творити його за прикладом тих, про
чиї доблесті розповідає автор». З повним
правом це можна сказати і про плодотворне
та багатоплідне життя члена-кореспондента
НАН України Олексія Сидоровича Коломійченка і його подарунок людям – стапедопластику, якій виповнилося 60 років.

Д.І. Заболотний, Т.В. Шидловська, В.В. Щуровський
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