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Гострий середній отит (ГСО) – досить 
поширене захворювання, яке середньостати-
стична людина переносить принаймні кілька 
разів у житті. Найчастіше це захворювання 
розвивається у дітей до 5 років, рідше – у 
дітей до 14 років і досить рідко – серед осіб 
літнього віку [1, 2]. Серед 20 найбільш час-
тих діагнозів, що встановлюються оторино-
ларингологами, гостре запалення вуха у ва-
ріанті гострого середнього отиту зустріча-
ється в 7,1%. Актуальність ГСО зумовлена 
насамперед наявністю інтенсивного болю у 
вусі. Біль у вусі – це клінічний синдром, 
який проявляється нестерпними відчуттями 
у вусі, що призводить до вираженого зни-
ження якості життя пацієнтів.  

Гострий середній отит – це запальний 
процес, що охоплює слизову оболонку всіх 
повітроносних порожнин середнього вуха: 
барабанної порожнини, клітин соскоподіб-
ного паростка і слухової труби. ГСО найча-
стіше виникає як коморбідний процес на 
фоні гострого риносинуситу, найчастіше – 
вірусного. Вірусна інфекція надзвичайно 
швидко запускає патогенетичний каскад 
запалення, а сам гострий середній отит є 
захворюванням з досить чіткою стадійністю 
клінічного перебігу. Більшість авторів виді-
ляє 3 стадії: доперфоративну, перфоратив-
ну та репаративну. 

Діагностика гострого середнього оти-
ту зазвичай ґрунтується на типовій клініч-
ній картині: анамнез, типові скарги хворого 
і дані отоскопічного дослідження. У немов-
лят і дітей раннього віку клініка гострого 
середнього отиту частіше проявляється не-

специфічними симптомами: хвора дитина 
постійно кричить, крутить або хитає голо-
вою, намагається нахилити голову так, щоб 
хворе вухо було розташоване нижче, прити-
снути його до подушки. Дуже популярний 
серед педіатрів метод діагностики отиту 
шляхом натискання на козелок мало специ-
фічний і дає чимало хибно позитивних реа-
кцій.  

Вибір тактики лікування ГСО визна-
чає тенденція захворювання до високої час-
тоти самоодужання. Це дає змогу застосо-
вувати тактику уважного спостереження за 
пацієнтом і регламентується «Клінічною 
настановою надання медичної допомоги» 
[3]. Ця тактика полягає у наступних кроках: 

- при відсутності безумовних показань 
до антибактеріальної терапії, що визнача-
ється тяжкістю перебігу захворювання, – 
призначення симптоматичного лікування та 
ретельне моніторування стану пацієнта про-
тягом 1-2 діб; 

- при покращенні стану дитини про-
довжують симптоматичне лікування; 

- при відсутності ефекту або погір-
шенні стану призначають антибіотики. 

Запорука успіху в лікуванні – ретель-
на діагностика та адекватна фармакотерапія 
препаратами з доведеною ефективністю 
лікування не тільки ГСО, а і коморбідних 
захворювань, на фоні яких розвивається 
отит. Найчастішими з них є гострий рино-
синусит та алергічний риніт. 

Додатково до фармакотерапії можна 
виділити хірургічне лікування (мірингото-
мія та шунтування барабанної порожнини), 
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оскільки іноді воно виконує роль симптома-
тичного лікування, іноді патогенетичного, а 
часом – і того, і іншого разом [4]. 

Труднощі етіологічного лікування 
ГСО очевидні, оскільки вірусна інфекція є 
актуальною лише в перші години (рідше – 
дні) захворювання. В зв’язку з цим противі-
русні засоби використовують тільки у разі 
тяжкого перебігу захворювання і застосо-
вують у перші години (дні) захворювання. 
Етіологічне лікування небактеріальних 
форм гострого середнього отиту не вимагає 
призначення системних антибіотиків, оскі-
льки використання системних антибіотиків 
для профілактики бактеріальних інфекцій 
заборонено! Крім того, встановлено, що 
антибіотики практично не впливають на 
больовий синдром. Антибактеріальна тера-
пія ГСО не забезпечує симптоматичне поле-
гшення болю в перші 24 години лікування і 
навіть через 3-7 діб у 30% дітей у віці до 2 
років може бути постійний біль [5].  

Для лікування гострого середнього 
отиту досить часто практикується місцеве 
застосування антибіотиків у вигляді вушних 
крапель з антибактеріальним компонентом 
[6]. Ефективність такого лікування сумнів-
на, особливо при неперфоративному серед-
ньому отиті. Антибіотики, що входять до 
складу цих крапель, через неперфоровану 
барабанну перетинку не потрапляють до 
порожнини середнього вуха [7]. Крім того, 
варто з особливою обережністю ставитися 
до застосування вушних крапель, які міс-
тять ототоксичні антибіотики (неоміцин, 
гентаміцин, поліміксин Б та ін.), особливо 
при перфоративному середньому отиті. 

Медикаментозна патогенетична тера-
пія – метод, що найбільш часто застосову-
ється при лікуванні більшості захворювань. 
При обґрунтуванні фармакотерапії гострого 
середнього отиту принципово важливим є 
положення про те, що провідною ланкою 
патогенезу є виражені запальні зміни сли-
зової оболонки порожнин середнього вуха 
та її нервово-рецепторного апарату, що 
обумовлює інтенсивний біль у вусі. Боро-
тьба з запаленням і болем, як провідним 
його симптомом, передбачає: 

- усунення джерела болю (запалення 
слизової оболонки) і відновлення пошко-
джених тканин; 

- вплив на периферичні компоненти 
болю та гальмування проведення больової 
імпульсації по периферичних нервах. 

Одними з основних препаратів, що 
впливають як на процес запалення, так і на 
механізм болю, є ненаркотичні анальгетики 
та нестероїдні протизапальні препарати си-
стемної дії. Терапія вказаними препаратами 
досить широко застосовується в практиці, 
однак їх дія уповільнена. Крім того, також 
необхідно враховувати можливість виник-
нення цілого ряду побічних ефектів. З точки 
зору комплексного впливу на механізм за-
палення та формування больового синдро-
му, важливим і необхідним є використання 
протизапальних препаратів з топічною дією, 
зокрема, феназону. 

Необхідність більш швидкого полег-
шення болю визначає використання знебо-
лювальних препаратів, зокрема, лідокаїну, 
який є ефективним місцевим анестетиком. 
Лідокаїн пригнічує практично всі нервові 
імпульси, включаючи больові, та у кілька 
разів ефективніший, ніж інші анестетики 
[8]. За результатами ряду експерименталь-
них досліджень, місцева знеболювальна дія 
лідокаїну є більш інтенсивною і тривалою 
при застосуванні в комплексі з феназоном 
[9]. Вушні краплі «Отипакс», до складу 
яких входять лідокаїн та феназон, мають 
виражені знеболювальні та протизапальні 
властивості. Комбінація феназону з лідокаї-
ном скорочує час до початку анестезуючого 
ефекту, збільшує тривалість та вираженість 
знеболювального ефекту, що дозволяє шви-
дко знімати больовий синдром при отиті. 

Метою дослідження було визначення 
знеболюючої та протизапальної ефективно-
сті препарату «Отипакс» – краплі вушні у 
пацієнтів з гострим середнім отитом в різ-
них вікових групах. 

 
Матеріали та методи 
В дослідженні взяли участь 40 пацієн-

тів з неперфоративним гострим середнім 
отитом, які були розподілені на 2 групи по 
20 осіб в кожній. Серед обстежених було 20 
дітей віком від 2 місяців до 17 років (серед-
ній вік – 6,27 років, медіана – 6,5 років 
(табл. 1)). Вік 20 дорослих коливався від 19 
до 51 року (середній вік – 29,9; медіана – 25 
років). 
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Таблиця 1 
Розподіл досліджуваних за віком 

Вікова група N Середній вік Медіана Стандартне 
відхилення Мін Макс 

Дорослі 20 29,90 25 11,299 19 51 

Діти 20 6,27 6,5 4,481 0,2 17 

 

Діагноз гострого середнього отиту 
встановлювався на підставі скарг пацієнтів, 
даних анамнезу, інструментального ЛОР-
огляду. Об’єктивно при отоскопічному дос-
лідженні враховувались характерні для гос-

трого середнього отиту симптоми: гіпере-
мія, випуклість барабанної перетинки, де-
формація чи відсутність світлового конусу 
та вираженість пізнавальних контурів (табл. 
2). 

 
 

Таблиця 2 
Типові отоскопічні симптоми ГСО 

Симптом Присутність  
симптому 

Групи 

дорослі діти 

N % N % 

Гіперемія барабанної 
перетинки 

наявний 18 90,0 20 100,0 

відсутній 2 10,0 0 0,0 

Випуклість барабанної 
перетинки 

наявний 7 35,0 11 55,0 

відсутній 13 65,0 9 45,0 

Світловий конус 
наявний 0 0,0 0 0,0 

відсутній 20 100,0 20 100,0 

Пізнавальні контури 
наявний 0 0,0 0 0,0 

відсутній 20 100,0 20 100,0 
 
 
 
Найбільш частими симптомами у до-

рослих та дітей (100% пацієнтів дитячого 
віку та 90% дорослого), були гіперемія, де-
формація чи відсутність світлового конусу 
та вираженість пізнавальних контурів, які 
були наявними практично у всіх пацієнтів. 
Випуклість барабанної перетинки була не-
постійним симптомом, який зустрічався від 
35 до 55% обстежених залежно від групи. 

Всі пацієнти отримували лікування 
краплями вушними «Отипакс»: 4 краплі х 2-
3 рази на добу; судинозвужуючі краплі в 
ніс; через 30 хв. після закапування «Отипа-
кса» при потребі додаткового знеболення 
або при підвищенні температури тіла вище 

38 ̊С – НПЗП (парацетамол, ібупрофен); 
антибіотики при наявності показань. В про-
цесі лікування проводилась оцінка динаміки 
скарг, клінічної, отоскопічної картини шля-
хом заповнення щоденника щодня пацієн-
том або батьками хворої дитини, а також 
лікарського огляду на 1-у (огляд 1), 3-ю 
(огляд 2) та 7-у добу (огляд 3) лікування.  

Оцінка ефективності лікування прово-
дилась за такими критеріями: 

1) швидкість знеболювального ефек-
ту: припинення болю у вусі – час до змен-
шення болю після закапування і доба від 
початку терапії до припинення відчуття 
болю; 
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2) оцінка кількості прийомів НПЗП: 
кількість разів за період лікування, коли 
необхідно було використати парацетамол 
або ібупрофен; 

3) отоскопічна картина; 
4) тривалість лікування; 
5) оцінка лікарем ефективності ліку-

вання. 
Згідно даних, отриманих із щоденни-

ків, нами проведено аналіз динаміки змен-
шення інтенсивності скарг на біль у вусі у 

дорослих та дітей з використанням крите-
рію Мак-Немара з використанням біноміна-
льного розподілу відносно 1-ї доби. Відмін-
ність вважалась достовірною при значенні 
р≥0,001. 

 
Результати 
Характер основних скарг пацієнтів до 

лікування відповідав клінічній картині гос-
трого середнього отиту. Найчастіше пацієн-
ти скаржились на біль у вусі (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорослі      Діти 

 
Рис. 1. Динаміка болю у вусі 
 
 
При включенні пацієнтів в досліджен-

ня ці скарги пред’являли всі 20 (100%) паці-
єнтів із групи дорослих, та 19 із 20 (95%) 
пацієнтів із дитячої групи. У вказаній групі 
6 пацієнтів належали до категорії «діти, що 
не розмовляють». Для них були визначені 
додаткові діагностичні ознаки, які асоцію-
вались із отоскопічними симптомами, хара-
ктеризували запальний процес у вусі і в 
певній мірі відображали наявність больово-
го синдрому: тертя вуха, плач, дратівли-
вість. Вказані симптоми спостерігались у 
всіх 6 пацієнтів. 

На фоні призначеного лікування у всіх 
пацієнтів відмічалась позитивна динаміка 
відносно інтенсивності больового синдро-
му. Але у різних вікових групах динаміка 
регресії болю дещо відрізнялась (рис. 1). 
Так, серед 20 (100%) дорослих пацієнтів 
больові відчуття на 2-у добу лікування від-
мічали всі пацієнти. На 3-ю добу лікування 
зникнення больових відчуттів відмітили 6 

пацієнтів (30%), на 4-у – 11 (55%), на 5-у – 
17 (85%), на 6-у – 19 (95%) і на 7-у добу 
лікування – 19 (95%). Серед дітей регресія 
болю відмічалась швидше: уже на 2-у добу 
лікування відсутність болю була у 3 (15%) з 
20 пацієнтів. На 3-ю добу лікування регре-
сію больових відчуттів відмітили 12 пацієн-
тів (60%), а з 4-ї доби всі 20 (100%) пацієн-
тів відмітили зникнення больового синдро-
му. 

На підставі аналізу даних записів у 
щоденниках, нами проведено аналіз дина-
міки зменшення інтенсивності болю у вусі 
у дорослих та дітей від моменту закапу-
вання до початку знеболювального ефекту. 
Зменшення больових відчуттів відмічалось 
приблизно через 5 хв. після закапування. 
Значне зниження інтенсивності больового 
синдрому наставало протягом 15-30 хв. 
Стійкий знеболювальний ефект тривав до 
8-10 годин. Це зумовило частоту викорис-
тання «Отипаксу» двічі на добу практично 
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всіма хворими, включеними у дослідження. 
Добу повного зникнення больового синд-
рому проаналізовано за допомогою крите-

рію Мак-Немара з використанням біномі-
нального розподілу відносно 1-ї доби 
(табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Динаміка зниження скарг на біль у вусі 

Групи 
Строк спостереження 

2-а доба 3-я доба 4-а доба 7-а доба 
р-знач. р-знач. р-знач. р-знач. 

Дорослі  0,031 0,001 >0,001 >0,001 
Діти  0,250 0,002 >0,001 >0,001 

 

Примітка: відмінність статистично достовірна при значенні р ≥ 0,001 
 
 
Як видно з даних, представлених в 

таблиці, інтенсивність болю у вусі статис-
тично достовірно зменшується вже на 3-ю 
добу лікування. 

Одночасне з місцевим застосуван-
ням, використання звичайного перораль-
ного знеболення, ймовірно, є важливим 
для внеску в ефективне управління болем і 
повинно визначатись конкретною клініч-
ною ситуацією. Основні препарати, що 
впливають на механізм болю – це ненар-

котичні анальгетики та нестероїдні проти-
запальні препарати системної дії. Терапія 
вказаними препаратами досить широко 
використовується в практиці. Вони особ-
ливо показані для купування больових 
відчуттів у пацієнтів з гострим середнім 
отитом. Нами вивчено динаміку викорис-
тання системних препаратів (ібупрофен чи 
парацетамол) для симптоматичної проти-
больової терапії у пацієнтів досліджува-
них груп (рис. 2). 

  
 

 

 

 

 

 
   Дорослі          Діти 

 
Рис. 2. Динаміка прийому системних протибольових препаратів 

 
 

У 20 (100%) дорослих на 1-у добу лі-
кування необхідність додаткової протибо-
льової терапії відмічалась у 7 (35%) пацієн-
тів, на 2-у добу таких пацієнтів було вже 6 
(30%), на 3-ю – необхідність системного 
знеболення відмічалась у 3 (15%), а на 4-у – 
таке лікування приймали лише 2 (10%) хво-
рих. Починаючи з 5-ї доби лікування гост-
рого середнього отиту необхідність у сис-

темній протибольовій терапії у дорослих 
пацієнтів відпала. 

Серед 20 пацієнтів дитячого віку на 1-у 
добу лікування необхідність додаткової про-
тибольової терапії відмічалась у 10 (50%) 
пацієнтів, на 2-у добу лікування таких паціє-
нтів було вже 3 (15%), на 3-ю – необхідність 
системного знеболення відмічалась лише у 1 
(5%) пацієнтів. Починаючи з 4-ї доби ліку-
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вання гострого середнього отиту необхід-
ність у системній протибольовій терапії у 
пацієнтів дитячого віку відпала. 

Як відомо, об’єктивним проявом 
суб’єктивних скарг пацієнта, зокрема, отал-
гії, є отоскопічні симптоми гострого серед-
нього отиту. Тому позитивна динаміка клі-
нічних проявів гострого середнього отиту 
співставлялась з даними об’єктивного огля-
ду. Найбільш частими симптомами гострого 
середнього отиту у дорослих та дітей були 

гіперемія, деформація чи відсутність світ-
лового конусу та виразність пізнавальних 
контурів, які були наявними практично у 
всіх пацієнтів. Нами проаналізовано дина-
міку отоскопічних симптомів ГСО у дорос-
лих (табл. 4). Оскільки випуклість барабан-
ної перетинки була непостійним симпто-
мом, який зустрічався від 35 до 55% випад-
ків залежно від групи (дорослі чи діти), то-
му в аналізі динаміки отоскопічних проявів 
вона не враховувалась. 

 
Таблиця 4 

Динаміка отоскопічних симптомів ГСО (дорослі) 

Симптом Присутність 
симптому 

Огляд 1 Огляд 2 Огляд 3 

N % N % N % 

Гіперемія барабанної 
перетинки 

наявний 18 90,0 11 55,0 1 5,0 

відсутній 2 10,0 9 45,0 19 95,0 

Світловий конус 
наявний 0 0,0 1 5,0 18 90,0 

відсутній 20 100,0 19 95,0 2 10,0 

Пізнавальні контури 
наявний 0 0,0 0 0,0 18 90,0 

відсутній 20 100,0 20 100,0 2 10,0 

 
На момент первинного огляду та при-

значення лікування гіперемія барабанної 
перетинки була наявною у 18 з 20 (90%) 
дорослих пацієнтів. При контролі динаміки 
симптому на 3-ю добу лікування (огляд 2) 
гіперемія зникла у 9 пацієнтів (45%). На 7-у 
добу лікування (огляд 3) гіперемія барабан-
ної перетинки залишалась тільки у 1 пацієн-
та (5%). Деформація чи відсутність світло-
вого конусу та пізнавальних контурів були 
відсутніми на момент первинного огляду у 

всіх пацієнтів. На відміну від гіперемії, ці 
симптоми залишались практично у всіх па-
цієнтів на 3-ю добу лікування (огляд 2). На 
7-у добу лікування (огляд 3), світловий ко-
нус і чіткість пізнавальних контурів перети-
нки відновилась у 90% пацієнтів. 

На відміну від дорослих, на момент 
первинного огляду та призначення лікуван-
ня гіперемія барабанної перетинки була 
наявною у всіх 20 (100%) пацієнтів дитячо-
го віку (табл. 5). 

 

 
Таблиця 5 

Динаміка отоскопічних симптомів ГСО (діти) 

Симптом Присутність 
симптому 

Огляд 1 Огляд 2 Огляд 3 

N % N % N % 

Гіперемія барабанної 
перетинки 

наявний 20 100,0 20 100,0 0 0,0 

відсутній 0 0,0 0 0,0 20 100,0 

Світловий конус 
наявний 0 0,0 5 25,0 17 85,0 

відсутній 20 100,0 15 75,0 3 15,0 

Пізнавальні контури 
наявний 0 0,0 0 0,0 17 85,0 

відсутній 20 100,0 20 100,0 3 15,0 
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При контролі динаміки регресії симп-
тому на 3-ю добу лікування (огляд 2) гіпере-
мія зберігалась у всіх 20 пацієнтів (100%). На 
7-у добу лікування (огляд 3) гіперемія бара-
банної перетинки не залишилась у жодного 
пацієнта. Деформація чи відсутність світло-
вого конусу та пізнавальних контурів, були 
відсутніми на момент первинного огляду 
також у всіх пацієнтів. Як і гіперемія, чіт-
кість пізнавальних контурів барабанної пе-
ретинки була відсутня на 3-ю добу лікуван-
ня, а на 7-у добу відновилась у 17 (85%) па-
цієнтів. Світловий конус відновився у 5 
(25%) хворих на 3-ю добу терапії, а на 7-у 
він був відсутнім тільки у 3 (15%) дітей. По-
кращання об’єктивної симптоматики гостро-

го середнього отиту корелює з необхідністю 
застосування загального протибольового 
лікування. Необхідність у системній проти-
больовій терапії відпала у переважної біль-
шості пацієнтів після 2-ї доби лікування. 
Повністю припинили прийом протибольових 
препаратів загальної дії всі пацієнти обох 
груп після 3-ї доби лікування (рис. 2). 

Нами проаналізовані терміни прийому 
«Отипаксу», оскільки цей термін можна 
визначити як термін лікування (табл. 6). 
Препарат використовувався практично всі-
ма дорослими пацієнтами протягом 5 діб, а 
починаючи з 6-ї доби його використовували 
тільки 25% обстежених, що свідчило про 
високу ефективність лікування. 

 
 Таблиця 6 

Динаміка прийому «Отипаксу» 

Групи Прийом 
Термін спостереження 

4-а доба 5-а доба 6-а доба 7-а доба 
N % N % N % N % 

Дорослі  так 19 95,0 19 95,0 5 25,0 5 25,0 
ні 1 5,0 1 5,0 15 75,0 15 75,0 

Діти  так 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 
ні 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 
 
 
Серед дітей використання «Отипаксу» 

протягом всього терміну лікування (7 діб) 
відмічено у всіх обстежених. Це свідчить не 
тільки про ефективність препарату, а і про 
високий комплаєнс пацієнтів до лікування 
«Отипаксом». Таким чином, застосування 
комбінованого топічного ендоаурального 
препарату з комплексною дією «Отипакс» в 

комбінації з системними протибольовими 
препаратами дозволяє ефективно контро-
лювати больовий синдром і забезпечувати 
високу ефективність лікування.  

Нами проведено оцінку загальної ефе-
ктивності лікування неперфоративних форм 
гострого середнього отиту у дорослих та 
дітей (табл. 7). 

 
Таблиця 7 

Загальна оцінка ефективності лікування ГСО 

Ефективність 
Групи 

діти  дорослі 

Відсутність больового син-
дрому 

досягнуто 20 (100%) 20 (100%) 
не досягнуто 0 0 

Відсутність скарг 
досягнуто 20 (100%) 20 (100%) 

не досягнуто 0 0 
Нормалізація показників 
отоскопії 

досягнуто 20 (100%) 20 (100%) 
не досягнуто 0 0 

Загальна ефективність 
лікування ефективне 20 (100%) 20 (100%) 

лікування не ефективне 0 0 
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Застосування топічного ендоаураль-
ного препарату з комплексною дією «Оти-
пакс» дозволяє ефективно контролювати 
больовий синдром, досягти нормалізації 
отоскопічної картини, забезпечує швидку 
регресію скарг пацієнта. Загалом, при оцінці 
загальної ефективності, вказане лікування 
оцінюється як ефективне у 100% пацієнтів 
дитячого віку та у дорослих. 

Таким чином, використання вушних 
крапель «Отипакс» вирішує пріоритетне 
завдання клініциста – усунення болю у вусі. 
При його використанні у досліджуваних 
дорослих та дітей, хворих на неперфоратив-
ну форму гострого середнього отиту, змен-
шення вираженості болю починається при-
близно через 5 хв. після закапування. Прак-
тично повне зникнення больового синдрому 
настає протягом 15-30 хв., а стійкий знебо-
лювальний ефект триває до 8-10 годин, що і 
визначило частоту використання препарату 
двічі на добу. Швидка знеболювальна дія 
препарату зумовлена насамперед фармако-
логічними властивостями лідокаїну, що 
входить до складу препарату і призводить 
до місцевого знеболювального ефекту.  

З точки зору комплексного впливу на 
больовий синдром, важливим і необхідним 
є вплив на механізм запалення. Феназон, що 
входить до складу препарату, відноситься 
до протизапальних засобів з топічною дією. 
Курсовий прийом препарату двічі на добу 
забезпечує достовірне зменшення вираже-
ності запального процесу, що підтверджу-
ється динамікою регресії об’єктивних отос-
копічних симптомів гострого середнього 
отиту – гіперемії барабанної перетинки, 
деформації чи відсутності світлового кону-
су та чіткості пізнавальних контурів бара-
банної перетинки. Зменшення інтенсивності 
запалення забезпечує зниження інтенсивно-
сті больового синдрому, що зменшує необ-
хідність прийому знеболюючих препаратів 
системної дії, потреба в якому зникає вже 
після 2-ї доби лікування практично у всіх 
обстежених пацієнтів дорослого та дитячого 
віку. Для досягнення загального терапевти-
чного ефекту «Отипакс» використовувався 
практично всіма пацієнтами від 5 до 7 днів, 

що підтверджує не тільки високу ефектив-
ність лікування, а й високий комплаєнс.  

Загалом, при лікуванні неперфоратив-
ної форми гострого середнього отиту вушні 
краплі «Отипакс», до складу яких входять 
лідокаїн та феназон, забезпечують ефектив-
ний контроль суб’єктивних та об’єктивних 
симптомів захворювання, а загальна ефек-
тивність лікування досягає 100%. 

 
Висновки 
Підводячи підсумки, можна сказати, 

що незважаючи на те, що гострий середній 
отит у дорослих та дітей – це такий стан, 
при якому часто настає спонтанне одужан-
ня, акцент повинен ставитись на ефектив-
ному та безпечному контролі основних і 
взаємопов’язаних компонентів клініки та 
патогенезу – болю та запальних змін. Дані 
досліджень, рекомендації та власний досвід 
переконливо свідчать, що ендоауральне 
застосування «Отипаксу» дає можливість 
ефективного контролю болю та запалення у 
пацієнтів з ГСО без перфорації барабанної 
перетинки та дозволяє уникнути/зменшити 
використання системних протизапальних 
знеболюючих засобів. 

Запропонована методологія лікування 
ГСО має такі переваги: 

• лікування комбінованим ендоаура-
льним препаратом проводиться з урахуван-
ням впливу на один з провідних симптомів 
– біль у вусі, вираженість якого пов’язана з 
інтенсивністю запального процесу у серед-
ньому вусі; 

• використання комбінованого препа-
рату дозволяє уникнути поліпрагмазії з усі-
ма її негативними наслідками при високій 
ефективності лікування; 

• прийнятний комплаєнс разом з ви-
раженим раннім клінічним ефектом сприяє 
швидкому досягненню високої ефективнос-
ті лікування; 

• така методологія лікування є універ-
сальною та прийнятною як для спеціалістів 
оториноларингологів, так і для спеціалістів 
загальної практики – сімейної медицини, 
педіатрів як лікарів першого контакту для 
хворих на ГСО. 
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КОНТРОЛЬ БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
НЕПЕРФОРАТИВНЫМ ОСТРЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

Попович В.И. (Ивано-Франковск)  

А н н о т а ц и я  

Острый средний отит – часто встречаемая патология, особенно в детском возрасте, которая отно-
сится к разряду заболеваний с частым спонтанным выздоровлением. В связи с этим акцент в лечении дол-
жен быть смещен в сторону эффективного и безопасного контроля основных и взаимосвязанных звеньев 
клиники и патогенеза – боли и воспаления. 

Цель работы: изучить противоболевую и противовоспалительную эффективность препарата Оти-
пакс – капли ушные у больных с острым средним отитом в разных возрастных группах. 

Материалы и методы: в исследование было включено 40 больных (20 детей и 20 взрослых) с не-
перфоративными формами острого среднего отита. Оценка эффективности проводилась по следующим 
критериям: скорость наступления противоболевого эффекта – время уменьшения интенсивности болевых 
ощущений с момента закапывания Отипакса в ухо и сутки от начала лечения до прекращения ощущения 
боли в ухе; оценка количества приемов анальгетиков системного действия за тот период, когда пациенты в 
них нуждались; динамика отоскопической картины, длительность лечения, общая эффективность лечения. 

Результаты: ушные капли Отипакс, в состав которых входит лидокаин и феназон, обладают вы-
раженными противоболевыми и противовоспалительными свойствами. Уменьшение боли начинается 
через 5 мин. после закапывания, практически полное исчезновение боли наступает через 15-30 мин., стой-
кий обезболивающий эффект длится до 8-10 часов. Одновременно уменьшается гиперемия барабанной 
перепонки. Прекращение ощущения боли в ухе наступает на 3-и сутки, а необходимость в приеме аналь-
гетиков системного действия прекращается на 2-е сутки лечения. Общая длительность лечения составила 
5-7 суток, эффективность – 100%. 

Выводы: результаты исследования убедительно свидетельствуют о том, что эндоауральное приме-
нение Отипакса дает возможность эффективного контроля боли и воспаления у больных с острым сред-
ним отитом без перфорации барабанной перепонки и позволяет уменьшить/избежать применения анальге-
тиков системного действия. 

Ключевые слова: острый средний отит, противоболевая, противовоспалительная эффективность, 
Отипакс. 

 
CONTROL OF PAIN AND INFLAMMATION  

IN PATIENTS WITH PERFORATED ACUTE OTITIS MEDIA 

Popovich VI 
State institution: «Ivano-Frankivsk National University», Ukraine; e-mail: popovychvasyl@gmail.com 

A b s t r a c t  

Acute otitis media is a common pathology, especially in childhood and belongs to the category of diseases 
with frequent spontaneous recovery. In this regard, the emphasis in treatment should shift towards effective and 
safe control of the main and interrelated links of the clinic and pathogenesis - pain and inflammation. 

The purpose of this work is to study the anti-pain and anti-inflammatory efficacy of Otipax - ear drops in 
patients with acute otitis media in different age groups. 

Materials and methods: 40 patients (20 children and 20 adults) with nonperforative forms of acute otitis 
media were included in the study. The effectiveness evaluation was carried out according to the following criteria: 
the speed of the analgesic effect: the time of pain reduction from the time of instillation of Otipax in the ear and 
day from the beginning of the treatment to the termination of the sensation of pain in the ear; an estimation of the 
number of receptions of analgesics of systemic action for the period when patients needed them; dynamics of the 
otoscope picture, duration of treatment, effectiveness of treatment overall. 

Results: Ear drops Otipax, which contain lidocaine and phenazone, have pronounced analgesic and anti-
inflammatory properties. Reduction of pain begins from 5 minutes after instillation, almost complete disappear-
ance of pain occurs 15-30 minutes. Persistent analgesic effect lasts up to 8-10 hours. The hyperemia of the tym-
panic membrane decreases. The termination of the sensation of pain in the ear comes on the third day, and the 
need for taking analgesics of systemic action stops on the second day of treatment. The total duration of treatment 
is 5 - 7 days, the effectiveness is 100%. 

Conclusions: These studies convincingly testify that the endured application of Otipax enables effective 
control of pain and inflammation in patients with acute otitis media without perforation of the tympanic mem-
brane and allows to reduce / avoid the use of analgesics of systemic action. 

Key words: acute otitis media, analgesic, anti-inflammatory efficacy, Otipax. 


