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Гострий середній гнійний отит – до-
волі часте захворювання як серед дітей, так 
і серед дорослих [3, 4]. Частка гострих сере-
дніх отитів становить 25-30 % від загальної 
кількості захворювань вуха [2]. Значно час-
тіше хворіють діти і люди похилого віку.  

У перебігу гострого середнього гній-
ного отиту виділяють три стадії: доперфо-
ративну, перфоративну і репаративну або 
стадію зворотнього розвитку (одужання). В 
лікуванні цієї недуги використовують різні 
засоби загальної і місцевої дії. При цьому 
головними в лікуванні даного захворювання 
є адекватна антибіотико- і місцева терапія. 
Завдання першої може бути успішно вирі-
шене через наявність широкого вибору ан-
тибактеріальних препаратів. Завдання дру-
гої вирішується наявністю різних місцевих 
засобів впливу на хворобу.  

Не дивлячись на велику кількість ная-
вних на фармацевтичному ринку України і 
світу лікарських препаратів, зберігається 
тенденція до зростання антибіотикорезис-
тентності збудників даного захворювання 
[1, 5]. 

В останні роки на фармацевтичному 
ринку України з’явився антибактеріальний і 
протизапальний препарат для місцевого 
лікування запальних захворювань вуха – 
«Неладекс». «Неладекс» представляє собою 
вушні краплі. Випускається у пластиковому 
флаконі-крапельниці по 5 мл. Виробляється 
лабораторіями Е. І. П. І. Ко. (Єгипет), заяв-
ник – WORLD MEDICINE OPHTHALMICS 

LIMITED, United Kingdom.  До складу пре-
парату входять діючі та допоміжні речови-
ни. Діючі – 1 мл розчину «Неладекс» міс-
тить неоміцину сульфату 3,5 мг; полімікси-
ну В сульфату 6000 ОД; дексаметазону 1 мг. 
Терапевтичний ефект препарату «Неладекс» 
зумовлений протизапальною дією дексаме-
тазону та протимікробною дією неоміцину 
та поліміксину В. «Неладекс» застосовуєть-
ся при гострому і хронічному зовнішньому 
отиті, зокрема інфікованій екземі зовніш-
нього слухового ходу, гострому середньому 
отиті без ушкодження барабанної перетин-
ки. Препарат не призначається дітям, оскі-
льки безпека і ефективність його дії в даній 
віковій категорії не встановлена.  

Ми застосовували препарат «Нела-
декс» як антибактеріальний і протизапаль-
ний засіб при місцевому лікуванні гострого 
середнього гнійного отиту з мірингітом в 
доперфоративній стадії у дорослих. Під 
нашим спостереженням за період 2017-2018 
рр. знаходилось 30 хворих на однобічний 
гострий середній гнійний отит в доперфора-
тивній стадії, вік – від 25 до 50 років. Хворі 
скаржились на закладеність вуха, шум у 
ньому, зниження слуху, підвищення темпе-
ратури тіла в межах 37,2-38,50 С, різкий біль 
у вусі. Часто відмічалась іррадіація болю у 
скроню, зуби та всю відповідну частину 
голови. Під час отоскопії відмічалась 
ін’єкція судин за ходом держальця молото-
чка та радіально на барабанній перетинці (у 
18 хворих), розлита гіперемія та інфільтра-
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ція барабанної перетинки, зникнення розпі-
знавальних пунктів барабанної перетинки 
(світлового конуса, проекції держальця мо-
лоточка та його короткого відростка) – у 9 
хворих і на цьому фоні випинання барабан-
ної перетинки у зовнішній слуховий хід  
– у 3. 

Пацієнти були розподілені на 2 групи 
– основну і контрольну. До 1-ї (основної) та 
до 2-ї (контрольної) групи було включено 
по 15 пацієнтів. Групи були співставлені за 
віком і перебігом захворювання. Хворі ос-
новної групи отримували вушні краплі «Не-
ладекс» і загальноприйняте загальне ліку-
вання, а контрольної – тільки загальноп-
рийняте лікування. Препарат «Неладекс» 
призначався в дозах згідно рекомендацій 
фірми-виробника: введення у зовнішній 
слуховий хід по 5 крапель двічі на добу 
протягом 7 діб. До комплексу лікування 
входили судинозвужувальні краплі в ніс. 
Критеріями оцінки результатів лікування 
були: суб’єктивна оцінка ефективності те-
рапії хворими (вплив на закладання вуха, на 
шум та біль у ньому та зниження слуху), 
зміни отоскопічної картини (стан барабан-
ної перетинки), температури тіла та показ-
ників тональної аудіометрії. При аналізі 
результатів лікування відмічено більш інте-
нсивний регрес захворювання у пацієнтів 
основної групи. Так, всі хворі з цієї групи 
вказували на зникнення відчуття закладення 

та шуму в вусі та покращення слуху на 4-5-
у добу лікування. Після закінчення терапії, 
тобто через 7 діб, всі симптоми отиту зник-
ли. В контрольній групі ці показники були 
значно нижчими. Покращення отоскопічної 
картини відмічалось на 4-5-у добу лікуван-
ня у 8 хворих. Гіперемія барабанної перети-
нки у них була відсутня. Нормалізація тем-
ператури тіла на 4-5-у добу лікування спо-
стерігалась у всіх пацієнтів основної групи, 
в контрольній групі – тільки у 8 хворих. 
Показники тональної аудіометрії (зменшен-
ня кістково-повітряного інтервалу) на 4-5-у 
добу лікування значно покращились у 10 
хворих основної групи, в контрольній групі 
такі ж результати спостерігались тільки у 8 
пацієнтів. Алергічних реакцій та інших по-
бічних явищ не спостерігалось у жодного 
обстеженого. 

Таким чином, застосування препарату 
«Неладекс» в лікуванні хворих на гострий 
середній гнійний отит із мірингітом в допе-
рфоративній стадії підвищує ефективність 
терапії, що дає підставу рекомендувати да-
ний препарат для місцевого лікування паці-
єнтів з вищевказаною патологією як анти-
бактерійний та протизапальний засіб. «Не-
ладекс» може поповнити арсенал середни-
ків місцевої дії, що використовуються в 
лікуванні недужих з гострим середнім гній-
ним отитом із мірингітом в доперфоратив-
ній стадії.  
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А н о т а ц і я  

Вступ: Значну роль у лікуванні людей із захворюванням на гострий середній гнійний отит відіграє 
вдалий підбір лікарського препарату місцевої дії. Тому метою дослідження було визначити вплив на пере-
біг даного захворювання застосування нового препарату “Неладекс”. 

Матеріали і методи: Дослідження проводились в умовах амбулаторного лікування. 30 хворих на 
гострий середній отит були розподілені на 2 групи: 15 пацієнтів 1-ї (основної) отримували, окрім загаль-
ноприйнятого лікування, краплі «Неладекс»; 15 пацієнтів 2-ї (контрольної) групи – лише загальноприйня-
те лікування. 

Результати: У пацієнтів основної групи регрес скарг захворювання, зміни отоскопічної картини та 
показники тональної аудіометрії змінювалися значно швидше, ніж у недужих з контрольної групи. 

Висновок: Застосування препарату «Неладекс» в лікуванні хворих на гострий середній гнійний 
отит із мірингітом в доперфоративній стадії підвищує ефективність терапії, що дає підставу рекомендува-
ти даний препарат для місцевого лікування пацієнтів з вищевказаною  патологією як антибактерійний та 
протизапальний засіб. 

Ключові слова. Гострий гнійний середній отит, мірингіт,  доперфоративна стадія, «Неладекс». 
 

APPLICATION OF THE DRUG NELADEX IN THE TREATMENT  
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A b s t r a c t  

Introduction: Acute middle purulent otitis is a fairly common disease among both children and adults. The 
share of acute otitis media is 25-30% of the total number of ear diseases. Children and the elderly are much more 
likely to suffer. Successful selection of a topical medicinal product plays a significant role in the treatment of 
people with acute purulent otitis media. Despite the large number of medicines available on the pharmaceutical 
market of Ukraine and the world, there is a tendency to increase antibiotic resistance in pathogens of this disease. 
Therefore, the purpose of the study was to determine the impact on the course of this disease use of a new drug 
«Neladex». 
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Materials and methods: The studies were conducted in an outpatient setting. 30 patients were divided into 
two groups, one of which the main (15 people) received Neladex drops in addition to conventional treatment, and 
the other did not. 

Results: In patients of the main group, the regression of symptoms of the disease, results of otoscopy and 
tonal audiometry occurred faster than those in the patients of control group.  

Conclusion: The use of the drug Neladex in the treatment of patients with acute purulent otitis media in the 
pre-perforation stage increases the effectiveness of therapy, which gives reason to recommend this drug for topical 
treatment of patients with the above pathology as an antibacterial and anti-inflammatory agent. «Neladex» can 
replenish the arsenal of local agents used in the treatment of patients with acute middle purulent otitis with myrin-
gitis in the pre-puncture stage. 

Keywords: Acute purulent otitis media, myringitis, pre-perforation stage, «Neladex». 


