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ім. проф. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН УКРАЇНИ»
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ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України». Київ, 2018.
Дисертація присвячена оптимізації лікування хворих на гострий
середній отит, ускладнений мастоїдитом (ГСОУМ) шляхом впровадження
удосконалених

консервативних

та

хірургічних

лікувальних

методів.

Дослідження включало 173 пацієнти, серед яких було 84 чоловіка та 89 жінок
віком від 18 до 65 років, які були поділені на 2 групи залежно від способів
лікування.
Перша досліджувана група включала 81 пацієнта і була поділена на 2
підгрупи: «1а» та «1б», лікування яких проводили із застосуванням
запропонованих методик. Пацієнти підгрупи «1а» отримували консервативне
лікування з включенням противірусного препарату та раннє короткотермінове
шунтування барабанної порожнини. Пацієнтам підгрупи «1б», окрім того,
проводили хірургічне лікування: ендоскопічну тунельну антротомію або
модифіковану антромастоїдотомію.
Другу групу (порівняння), яку склали 92 пацієнти, було поділено на 2
підгрупи: «2а» та «2б». Пацієнти підгрупи «2а» отримували традиційне
консервативне лікування і парацентез барабанної перетинки. Пацієнтам
підгрупи «2б», крім того, виконували типову антромастоїдотомію за Шварце.
Попередньо проведене морфологічне дослідження слизової оболонки
барабанної порожнини і соскоподібного відростку у пацієнтів 2 групи з
ГСОУМ, виявило характерні для вірусів запальні прояви. Про провідну роль
вірусів свідчили також результати дослідження полімеразних ланцюгових
реакцій (ПЛР) на різні види вірусів, при яких позитивні результати виявлено у
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69,2 % пацієнтів першої групи та 65,7 % – другої, при низькому рівні
виявлення бактеріального збудника (1група – 7,4 % та друга – 8,6 %) та
наявність лімфоцитозу у периферичній крові у хворих 1 та 2 груп в 78,9 % та
84,6 % відповідно (p<0,05).
На основі отриманих даних у схему консервативного лікування хворих
на ГСОУМ першої (основної) групи уведено противірусний препарат з
імунотропними властивостями для системного та місцевого застосування.
Уведено

поняття:

індекс

пневматизації

(ІП)

–

співставлення

пневматизованих комірок соскоподібного відростку до апневматизованих.
Динаміка ІП є важливим критерієм для визначення показань до переходу від
консервативної тактики лікування хворих на ГСОУМ до хірургічної.
Таким чином, запропоноване комплексне лікування хворих на ГСОУМ,
а саме – включення до лікарських засобів противірусного препарату з
імунотропними властивостями для системного та локального використання, а
також розроблені і впроваджені хірургічні методики (раннє короткочасне
шунтування,

ендоскопічна

тунельна

антротомія,

модифікована

антромастоїдотомія) – покращує кінцеві функціональні результати, зменшує
кількість ускладнень у пацієнтів з ГСОУМ.
Ключові слова: гострий середній отит, мастоїдит, ендоскопічна тунельна
антротомія,

раннє

короткотермінове

шунтування,

модифікована

антромастоїдотомія з дренуванням.
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SUMMARY
Bezeha M.I. «Improving the efficacy treatment of patients with acute otitis
media, complicated by mastoiditis, using modified conservative and surgical
techniques» – Manuscript. – qualifying scientific work on the rights of the
manuscript.
Thesis for a candidate degree of medical sciences on specialty 14.01.19 –
Otorhinolaryngology. – SI. «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of the
National Academy of Medical Sciences of Ukraine». Kyiv, 2018.
The thesis is devoted to the optimization of treatment of patients who suffer
from acute otitis media complicated by mastoiditis based on etiological factor and
proposed and developed surgical methods such as early short term eardrum bypass,
tunnel

endoscopic

anthrotomy

and

modified

antromastoidotomy

(Patent

№0201187»). Analysis of morphological, immunological, lab investigations and
clinical examinations was made. Patients with acute otitis media complicated by
mastoiditis were divided into 2 subgroups.
173 patients with acute otitis media complicated by mastoiditis were
involved in the investigation. 84 men and 89 women represented this group. The age
of patients ranged from 19 to 65. All patients were divided into two groups.
The first (the main) group contains 81 patients who suffer from acute otitis
media complicated by mastoiditis and they were treated based on modified protocol
from 2013 to 2016. Both conservative and surgical methods of treatment were used.
The group of patients was divided into two subgroups: «1а» and «1b». Patients of
the first subgroup received conservative traditional treatment with the use of local
and systemic antiviral drug (inductor of interferon with immunotrophism), and early
short term eardrum bypass. Tunnel anthrotomy and modified antromastoidotomy
was done to patients of the subgroup «1b».
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The second group (comparison) includes 92 patients with acute otitis media
complicated by mastoiditis and patients were treated 2008 to 2012. Both
conservative and surgical methods were used. Patients were divided into 2
subgroups «2а» and «2b». The patients of the subgroup «2а» received conventional
treatment and paracentesis of ear drum. Typical Schwartz antromastoidotomy was
done to patients of the subgroup «2b».
Actual practical and scientific task of Otorhinolaryngology was determined in
the thesis. The efficacy of treatment of patients who suffer from acute otitis media
complicated by mastoiditis due to etiological and genetic use of antiviral drug with
immunotropic action of Proteflazid (systemically and locally), and also proposed
surgeries such as early short term bypass, tunnel anthrotomy and modified
antromastoidotomywas determined.
Done morphological investigations of mucous membrane of the ear drum and
tissues of papillary process demonstrated that in patients with acute otitis media
complicated by mastoiditis lymphocytes exceeded (during practical absence of
granulocytes) and it can be one of the specific sign for viral invasion. Positive
polymerase chain reactions on human herpes virus of the І-ІІ types, adenoviruses
and Epstein-Barr virus in main part of patients with acute otitis media complicated
by mastoiditis (67%), and increase of lymphocytes in general blood analysis was
demonstrated (p<0,05).
Polymerase chain reactions on human herpes virus of the І-ІІ types,
adenoviruses and Epstein-Barr virus in main part of patients with acute otitis media
complicated by mastoiditis (67 %) were positive and it can confirm the role of
viruses in etiological pathogenesis of this disease. Based on morphological
investigations, on polymerase chain reactions, general blood analysis, increased
lymphocytosis was detected (p<0,05). Positive clinical investigations, computer
tomography investigations (CT) were used during the first days of treatment in
patients of the main group (they received antiviral drug), in comparison with control
one, antiviral drug was proposed and used for patients with acute otitis media
complicated by mastoiditis.
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Developed methods of antromastoidotomy (№ 0201187) for surgical
treatment of patients with acute otitis media complicated by mastoiditis with
destructions of sockets of papillary process were used. It differs from traditional
operation by maximal preservation of anatomical and physiological peculiarities of
middle ear, double drainage of tympano-antromastoidal cavities by silicone chains
and primary suturing. Proposed surgery improves functional results, assists in
essential term reduction of patients’ hospital stay (comparison with control group) –
p<0,05).
So, proposed complex treatment for patients with acute otitis media such as
the use of antiviral drug for systemic and local use and also developed surgeries
(early short term ear drum by pass), endoscopic tunnel anthrotomy, modified
antromastoidotomy significantly improve functional results and (p<0,05) these
methods essentially reduce inpatient hospital stay from 12,5 to 8,8 (p<0,05), and
decrease the number of reoperations (p<0,05), and allow controlling attico-antral
connection and in short terms (9-14 days) return a patient to employment capacity.
Keywords: acute otitis media, mastoiditis, tunnel anthrotomy, short term by
pass, modified antromastoidotomy.
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112

6.1. Результати проведення хірургічних втручань. ………………………

116

6.2. Віддалені результати спостережень за хворими після лікування, по
запропонованій нами методиці . …………………………….……

126

6.3. Результати аудіологічного обстеження пацієнтів порівнюваних
груп …………………………………………………………………..

128

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. ………

133

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………

145

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ……………………………………………
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
АМТ

– антромастоїдотомія

ГГСО

– гострий гнійний середній отит

ГІВДШ

– гостра інфекція верхніх дихальних шляхів

ГМ

– гострий мастоїдит

ГРВІ

– гостра респіраторна вірусна інфекція

ГСО

– гострий середній отит

ГСОУМ

– гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом

ДІП

– динаміка індексу пневматизації

ЕТАТ

– ендоскопічна тунельна антротомія

ІП

– індекс пневматизації

МАМТ

– модифікована антромастоїдотомія

РКШ

– раннє короткотермінове шунтування
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ВСТУП
Слух разом із зором – найцінніші надбання еволюції, оскільки
забезпечують мозок людини інформацією і сприяють розвитку мови.
Погіршення слухової функції знижує адаптацію людини у навколишньому
середовищі.
Однією з розповсюджених причин, що може призвести до погіршення
слуху, є гострі захворювання середнього вуха, які складають близько 28-35%
серед

хвороб

ЛОР-органів

(Пухлік С.М.,

2012,

2016;

Лайко А.А.,

Заболотний Д.І., Горішний І.І., 2015; Гусаков О.Д., 2016; Запорощенко А.Ю.,
2017; Тімен Г.Е., Кузик І.В., 2017; Chhetry S.S. 2014; Dai C, Wood MW,
Gan RZ., 2007). У 7-8 % пацієнтів гострі запалення середнього вуха
ускладнюються мастоїдитом (Tunkeletal E. 2013), і ці показники не мають
тенденції до зниження (Лучихин Л.А., 2013; Пухлік С.М., 2016).
Протягом останніх десятиліть кількість негнійних захворювань на
середній отит, особливо на фоні гострої респіраторної вірусної інфекції,
значно збільшилась порівняно із гнійними, а при відсутності адекватної
терапії та послідовності в лікуванні, вони можуть переходити у латентну,
рецидивну або хронічну форму (Почуева Т.В., 2012).
Впровадження нових форм консервативного та хірургічного лікування
хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, зменшило частоту
виникнення отогенних гнійних внутрішньочерепних ускладнень. Але рівень
летальності від внутрішньочерепних ускладнень залишається високим – 4-15
% і займає перше місце серед ризиків для життя при захворюваннях ЛОРорганів (Гусаков О.Д., 2012; Нечипоренко П.В., 2014;).
Таким чином, наведені дані можуть свідчити про актуальність проблеми
лікування гострого запалення структур середнього вуха, ускладнених
мастоїдитом. Тому розробка більш ефективних методів профілактики та
лікування гострих середніх отитів, ускладнених мастоїдитом (ГСОУМ),
залишається

одним

отоларингології.

із

пріоритетних

наукових

завдань

сучасної
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Зв’язок наукової роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана згідно плану наукових робіт Державної
установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН
України» (№ державної реєстрації 0113U000118).
Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на
гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, шляхом наукового
обґрунтування та застосування розроблених і впроваджених модифікованих
консервативних та хірургічних методик.
Завдання дослідження
1.

Вивчити особливості патоморфологічних змін тканин соскоподібного
відростка при гострому середньому отиті, ускладненому мастоїдитом.

2.

Провести аналіз патоморфологічних, імунологічних досліджень, даних
гемограм досліджуваних хворих з метою виявлення ознак етіології
запалення.

3.

Розробити модифіковану схему комплексної терапії хворих на гострий
середній отит, ускладнений мастоїдитом, з урахуванням отриманих даних
щодо

етіогенезу

захворювання,

із

застосуванням

раннього

короткотермінового шунтування барабанної порожнини.
4.

Визначити

критерії

переходу

від

консервативного

лікування

досліджуваних пацієнтів до оперативного.
5.

Розробити показання та техніку виконання ендоскопічної тунельної
антротомії із дренуванням.

6.

Удосконалити методику антромастоїдотомії при хірургічному лікуванні
хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом.

7.

Визначити безпосередню та віддалену клінічну та функціональну
ефективність запропонованої методики комплексного лікування хворих
на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом.
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Об’єкт дослідження: гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом.
Предмет дослідження: етіологічні чинники та патоморфологічні зміни
тканин середнього вуха при гострому середньому отиті, ускладненому
мастоїдитом; клінічні, лабораторні показники та функціональні результати
запропонованої комплексної модифікованої методики лікування цих хворих.
Методи дослідження
Клінічні методи дослідження: скарги, анамнез, отоларингологічне
інструментальне обстеження, ендоскопія вуха та порожнини носа, акуметрія,
тональна та мовна аудіометрія, імпедансометрія (тимпанометрія за Jerger S.L.
(2000), радіологічне: рентгенологічне, комп’ютерна томографія (КТ), в
окремих випадках – спіральна, в окремих випадках (при наявності загрози
внутрішньочерепних ускладнень) – магнітно-резонансна томографія (МРТ)
вуха та навколоносових пазух.
Клініко-лабораторні дослідження: загальний аналіз крові, тромбоцити і
час згортання крові, в ряді випадків - коагулограма, визначення рівня глюкози
крові, імунологічні дослідження полімеразних ланцюгових реакцій на віруси
герпесу 1 та 2 типів, цитомегаловіруси та віруси Епштейна-Барра.
Морфологічні дослідження слизової оболонки структур середнього вуха,
що перебували в стадії запалення.
Наукова новизна
У

роботі

проведено

комплексний

аналіз

клінічних

показників,

морфологічних досліджень, даних загального аналізу крові, полімеразних
ланцюгових реакцій (ПЛР), тональної порогової та мовної аудіометрії,
тимпанометрії (за Jeger, 2000) хворих на гострий середній отит, ускладнений
мастоїдитом до лікування та після проведення розроблених консервативних та
хірургічних методик.
Морфологічні дослідження слизової оболонки барабанної порожнини і
тканин соскоподібного відростку, видалених під час хірургічних операцій у
хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, виявили
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характерні для вірусів запальні прояви з боку епітеліальної та власної
пластинок, та зафіксували клітинні інфільтрати, в складі яких значно
переважали лімфоцити, при практичній відсутності гранулоцитів, що є однією
з специфічних ознак для вірусної інвазії.
В аналізах крові хворих на гострий середній отит, ускладнений
мастоїдитом, виявлений лімфоцитоз у 72,8 %.
Полімеразні

ланцюгові

реакції

на

віруси

герпесу

І-ІІ

типів,

цитомегаловірус, вірус Епштейна-Барра у 67 % хворих на гострий середній
отит, ускладнений мастоїдитом, були позитивними, що також є свідченням
участі вірусів в ґенезі захворювання.
Спираючись на морфологічні дані про специфічні ознаки вірусної інвазії
в слизовій оболонці барабанної порожнини і тканинах соскоподібного
відростку, гематологічні (лімфоцитоз), імунологічні (67 % позитивних ПЛР)
дослідження, доведено доцільність введення у комплекс консервативного
лікування хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом
противірусного препарату.
Розроблено раннє короткотермінове шунтування барабанної порожнини,
ендоскопічна тунельна антротомія, модифікована антромастоїдотомія з
дренуванням.
Введено поняття «індекс пневматизації» (ІП) соскоподібного відростка –
співвідношення пневматизованих клітин до апневматизованих.
Запропоновано

наукові

критерії

необхідності

переходу

від

консервативної тактики до активного хірургічного лікування хворих на
гострий

середній отит, ускладнений мастоїдитом, що базуються

на

результатах динаміки індексу пневматизації у поєднанні з показниками
гемограми та клінічної картини перебігу захворювання.
Практична значимість.
1. Визначено та науково доведено доцільність включення у комплекс
консервативного

лікування

хворих

на

ГСОУМ

противірусного
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препарату, який рекомендовано призначати таким хворим вже на
амбулаторному етапі надання лікарської допомоги.
2. Розроблено та впроваджено схему комплексного консервативного
лікування хворих на ГСОУМ, яка включає використання противірусного
препарату

та

раннє

короткотермінове

шунтування

барабанної

порожнини.
3. Перехід від консервативної терапії хворих на ГСОУМ до хірургічної
тактики об’єктивно базуються на позитивній чи негативній динаміці
індексу пневматизації соскоподібного відростка та оцінці клініколабораторних змін.
4. Відпрацьована і впроваджена тактика хірургічного втручання, що
включає ендоскопічну тунельну антротомію та, за необхідності,
модифіковану антромастоїдотомію із дренуванням (деклараційний
патент № 0281187).
5. Збереження

прохідності

тубо-тимпано-мастоїдального

шляху

при

розроблених операціях веде до збереження нормальних анатомічних
структур середнього вуха та утворення резервного об`єму повітря у
межах попередньо розташованого антруму, що, у свою чергу, дає
позитивний функціональний результат
Особистий внесок виконавця.
1. Виконавець самостійно виконав, проаналізував та узагальнив весь обсяг
медичних досліджень: клінічний огляд, проаналізував лабораторні, в
тому

числі

морфологічні

(за

консультацією

імунологічні

(полімеразна

ланцюгова

патоморфолога),

реакція),

комп’ютерно-

томографічні (за допомогою спеціаліста) дослідження, відбір та
формування груп хворих для наукових спостережень, розробив,
впровадив і самостійно здійснив усі хірургічні втручання.
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2. Дисертант самостійно (за винятком глави «Морфологічні дослідження»,
яка оформлялась за консультацією спеціаліста) написав усі розділи
дисертації.
3. Дисертант самостійно проаналізував і систематизував результати всіх
фрагментів

роботи

та

здійснив

статистичну

обробку

даних,

сформулював висновки і рекомендації, висвітлив фактичний матеріал
згідно вимог до кандидатських дисертацій.
Апробація результатів дослідження.
Основні положення та результати дисертаційної праці доповідалися і
обговорювалися

на

наукових

конференціях

медичної

спрямованості

національного та регіонального рівнів: на Щорічній традиційній осінній
конференції

Українського

наукового

медичного

товариства

лікарів-

оториноларингологів «Сучасні методи консервативного та хірургічного
лікування в оториноларингології», 3-4 жовтня 2016 р.; на міжобласних
конференціях лікарів оториноларингологів: «Нові наукові та організаційні
підходи до лікування хворих отоларингологічного профілю», 12 червня
2015 р., м. Кременчук, «Невідкладна допомога в оториноларингологічній
практиці», 8 липня 2016 р., м. Миргород, «Діагностика та лікування
захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха», 22 вересня 2016 р., м. Лубни;
на наукових семінарах кафедри оториноларингології з офтальмологією
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (2015-2017 рр.).
Об’єм і структура роботи.
Дисертаційну працю викладено українською мовою на 179 сторінках
комп’ютерного тексту, вона складається із титульного аркушу, анотації,
вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 4 розділів
власних досліджень, аналізу й узагальненню результатів досліджень,
висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який
містить 283 роботи, з них 203 – кирилицею і 80 – латиницею, додатку.
Дисертація ілюстрована 16 таблицями і 39 рисунками.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Етіопатогенетичні аспекти гострого отиту, ускладненого мастоїдитом
1.1.1. Чинники виникнення гострого середнього отиту та мастоїдиту.
Запалення середнього вуха викликається, як правило, зовнішнім
інфікуванням,

яке,

з

патофізіологічної

точки

зору,

супроводжується

гіперемією, набряком та інфільтрацією слизової оболонки верхніх дихальних
шляхів та слухової труби [90, 124, 189].
Виникає активне залучення у запальний процес секреторних елементів
барабанної порожнини, які в основному розташовані у її передніх відділах та у
ділянці глоткового отвору слухової труби. В інших ділянках плоский епітелій
в нормі вміщує мало келихоподібних клітин. Але при запаленні мукоперіосту,
що виникає на фоні гіповентиляції барабанної порожнини із зниженням
парціального тиску кисню та підвищенням концентрації вуглекислого газу,
з’являється транссудат. Епітелій метаплазує у нові келихоподібні клітини не
тільки у барабанній порожнині, а й у системі комірок соскоподібного
відростку [149].
У процесі лімфо- та гемостазу з плином часу до транссудату
приєднуються продукти діяльності келихоподібних клітин та слизових залоз, а
також і тканинного розпаду, що може супроводжуватись асептичним, чи
гнійним запаленням. В цих випадках до стійких застійних проявів з
порушенням метаболічних процесів в тканинах середнього вуха приєднується
деструкція епітелію. Руйнуються клітинні мембрани, назовні виходить
цитоплазма, багата на вільні амінокислоти, фосфоліпіди, жирні кислоти,
ферменти та ін., звільняються біологічно активні речовини. При ослабленій
реактивності організму та зниженні місцевого тканинного імунітету, особливо
дефіциті дімерної форми секреторного імуноглобуліну «А», патологічний
процес розповсюджується [114].
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Клітинні та гуморальні імунні механізми при взаємодії із ендокринною
та нейрогуморальною системами визначають швидкість та ефективність
обмеження запальної реакції [65, 138].
При неспроможності цієї «коаліції» інфекція та токсини потенціюються,
вогнище запалення починає чіпляти сусідні органи, а потім і весь організм в
більшій чи меншій мірі. Запалення сприяє процесу порушення імунної
реактивності організму, особливо при грипі та інших вірусних інфекціях, а
також розвитку неспецифічної сенсибілізації [45, 189].
Гострий

середній

отит,

ускладнений

мастоїдитом

(ГСОУМ),

характеризується зміною термінів протікання – може розвиватися у
віддалений період гострої інфекції верхніх дихальних шляхів (ГІВДШ) та не
проявлятися довгий час явними ознаками, або навпаки виникати у ранній,
початковій стадії ГСО і протікати у бурній формі із вираженими
деструктивними процесами у соскоподібному відростку, що іноді приводять
до тяжких внутрішньочерепних ускладнень [67, 72, 81, 90].
Можуть зустрічатися ГСОУМ з менш вираженими змінами загального
стану. За даними Таннитех Еяд. (2003) – у 54,5 % хворих відсутній лейкоцитоз
та підвищення температури; у 31,7 % – не фіксували підвищення ШОЕ; 25 %
пацієнтів не відмічали больового синдрому [177].
Лайко А.А., Заболотний Д.И. (2001, 2003, 2006) пусковою ланкою
ГСОУМ вважають середній отит різної форми, в тому числі, і гострий
рецидивуючий середній отит [98-100].
При гострому рецидивуючому середньому отиті у виділеннях із
середнього вуха домінує стафілокок, в тому числі в сполученні з іншими
мікроорганізмами [99]. Бактеріологічні дослідження виділень із середнього
вуха у хворих на рецидивуючий середній отит показали, що в 33,5 % випадків
висівалися стафілококи, у 11,5 % – стрептококи, у 9,0 % – синьогнійна
паличка, у 6,0 % – вульгарний протей, у 5,0 % – кишкова паличка. Не виявлена
мікрофлора в 20,5 % випадків. Серед висіяних мікробів 24,5 % відносяться до
грамнегативної мікрофлори, яка малочутлива чи нечутлива до антибіотиків.
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Різноманітність

мікрофлори

та

часто

її

нечутливість

до

антибактеріальних препаратів викликають труднощі у їх виборі при лікуванні
[99, 270]. В той же час, аналізуючи дані бактеріологічних досліджень виділень
із барабанної порожнини при ГСО, Гінькут В.Н. (2007) констатував
відсутність росту мікрофлори у 61,1 % випадків, у 39,9 % не виявили: Str.
pnevmoniae, Haemoph. influenzae і Moraxella catarrhalis [40]. Але сучасні
роботи зарубіжних авторів навпаки доводять, що Streptococcus pneumoniae
[253, 258, 268, 279] та Moraxella catarrhalis при ГСОУМ можуть бути більш
поширеними патогенами, ніж фіксували раніше [254].
Pumarola F. та співавт. (2016) з 125 підтверджених епізодів ГСОУМ
проаналізовали 117. В 69 % (в 81 з 117 хворих) були і ПЦР – позитивні для
бактеріального патогену в тому числі для Haemophilus influenzae (Hi) і
Streptococcus pneumoniae (Spn) відповідно [215].
Глобальний та тимчасовий моніторинг переважаючих бактеріальних
патогенів є важливим для розробки нових стратегій лікування, таких як
розробки вакцин та їх впливу на глобальну профілактику ГСО. У
систематичному огляді опублікованих звітів про мікробіологію гострого
середнього отиту, в тому числі, ускладненого мастоїдитом з січня 1970 р. по
серпень 2014 р., який проводився з використанням баз даних PubMed,
представлено переважаючі бактерії, виявлені в рідині середнього вуха. Цей
огляд підтвердив, що Streptococcus pneumoniae та Haemophilus influenzae
залишаються переважаючими бактеріальними патогенами. В більшості
випадків

переважала

бактерія

S. pneumoniae.

На

відміну

від

цього,

Haemophilus influenzae є переважною бактерією для хворих, які страждають на
хронічне запалення та рецидивуючі отити з невдачею лікування [263].
Серед можливих збудників ГСОУМ також визначають і Campylobacter
rectus, який походить з людської порожнини рота в випадках захворюваннями
пародонту. Kakuta R. та співавтори (2016) повідомляють про перший випадок
важкого перебігу захворювання саме через Campylobacter rectus у 15-річного
хлопчика [232].
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Таким чином в етіопатогенезі ГСОУМ, крім різнобічної мікрофлори,
вірусів приймають участь комплексні патофізіологічні, біохімічні, та навіть
спадкові механізми, чим і пояснюється складність остаточного вирішення
проблеми попередження виникнення і складності лікування цієї патології
[176].
Moraxella catarrhalis найчастіше зустрічається від 3-4 %, іноді сягає і 27
% [245, 254, 263]. Є поодинокі роботи (Шкорботун Я.В., 2007), що
висвітлюють досвід злоякісного перебігу гострого середнього отиту,
викликаного полірезистентною синьогнійною паличкою [197].
Наявність бактеріальних патогенів, які найчастіше викликають ГСОУМ
підтверджена багатьма дослідниками: Kakuta R. (2014), Bessen D.E. (2015),
Obringer E. (2016), які посилаються на мукозний Streptococcus pneumoniae,
добре відомий як збудник важкого гострого середнього отиту, Streptococcus
pneumoniae (29 %), Streptococcus pyogenes (19 %) та Haemophilus influenzae (14
%) [253, 258, 268]. Рідше висівалися достатньо поширені в отоларингологічній
практиці – Staphylococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, і ентеробактерії, а
також – Mycoplasma pneumoniae і Chlamydia pneumoniae (Крюков А.И., 2015)
[5]. Частота інших видів бактерій була нижче 5 %, який також вважає що
Streptococcus pneumoniae є найбільш поширеним етіологічним агентом при
ГСО (Dojčárová H., 2016) [228]. Але деякі дослідники (Шамансурова Э.А.,
2006) першість віддають Haemophilus influenzaе, що на наш погляд не є
принциповим [194]. В той же час оторея (83 %), та проблеми з слухом (83 %)
були характерними для інфекцій S. pyogenes (H. A. Laulajainen, 2016) [268]. Є
дослідження, автори (Bessen D.E., 2015) якого стверджують, що найбільш
часто розвиток мастоїдиту спостерігається при ГСО, викликаному Вгемолітичним стрептококом [253]. У пацієнтів з середнім отитом також
визначали Helicobacter pylori (НР) (Morinaka S., 2005) [255]. Є поодинокі
спостереження (Mustafa A., 2004.) важкого у діагностиці туберкульозного
гострого мастоїдиту [278].
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Між тим, протягом останніх років був досягнутий значний прогрес у
вивченні природи виникнення гострих середніх отитів з точки зору
молекулярної біології, біохімії, генетики. Ці дослідження дають нові уявлення
про розуміння молекулярних та біохімічних механізмів, що лежать в основі
патогенезу ГСОУМ. Воно було суттєво просунуто, особливо в областях
запалення, природного імунітету, надлишку слизу, гіперплазії слизової
оболонки, ланцюжної системи середнього вуха, генетики, послідовності
геному та таку ін. Хоча ці дослідження все ще перебувають на
експериментальних стадіях [260], вони безумовно мають велике значення для
виявлення нових терапевтичних підходів.
1.1.2. Роль вірусної інфекції у виникненні запалення порожнин
середнього вуха.
Серед етіологічних чинників вірусної природи ГСОУМ найчастіше
називають віруси грипу, парагрипу респіраторно-синцитіальний вірус,
риновірус, аденовірус та ін. [12, 20, 37, 67, 82, 223], що співпадає з нашими
спостереженнями [158]. Заболотним Д.І. та співавт. (2007), в процесі
дослідження, було виявлено наявність маркерів вірусної інфекції у 87 % з 200
обстежених хворих, що переконливо демонструє роль вірусів у виникненні
ГСОУМ [67]. На фоні вірусу грипу може виникати бактеріальний отит.
Зокрема, описані індуковані грипом випадки пневмококового отиту [239-241],
тобто вірусам надається роль пускового механізму із майбутнім приєднанням
бактеріальної

флори.

Тому виникнення

ГСОУМ

звичайно

необхідно

розглядати в цьому контексті [67, 82].
Також Гарюком Г.І. та співавт. (2017) виявлено високий відсоток (22,9
%) інфікованих вірусом Епштейна-Барр у гострій фазі (виникнення
захворювання близько місяця до обстеження) і 20 інфікованих раніше дітей
[27].
Проводячи дослідження етіологічного фактору ГСОУМ Драгнєва М.К.
(1992) не виявила у двох групах хворих (спочатку у 10 із 30, а потім у 34 із 57)
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бактеріального походження отиту [56]. У цих хворих визначено відсоток
висівання бактеріальної флори на рівні 40 %, грибкової - 20 %, що співпадає з
іншими даними (Козлов М.Я., 1986) [82]. Дані співставлення мікробіологічних
досліджень хворих на ГСОУМ у передантибіотиковий та антибіотиковий
періоди, автор наводить порівняльні статистичні показники, за якими
захворюваність в передантибіотиковий період була такою ж, як при отриманні
антибактеріальних препаратів, навіть збільшилась (на 25 %). Автор зробила
висновок, що в етіогенезі ГСОУМ бактеріальний фактор не є провідним [56].
В подальшому Hossain M.M., Kundu S.C., Haque M.R. (2006); Gan R.Z.,
Wang X. (2007) довели, що серед патогенних агентів значне місце займають
віруси (33–55 % випадків), серед яких найчастіше зустрічали parainflucnza,
rhinovirus, adenovirus, enterovirus, coronavirus, cytomegalovirus, а також герпес
simplex. Автори визначають їх як етіологічні фактори ризику виникнення
ГСОУМ [230, 274].
За даними Меркулова Е.П., Баранаева Е.А., Хомичук Т.Н., (2006);
Зенгер В.Г., Самбулов В.И., Селин В.Н. (2007) дихальний синцитіальний вірус
був найбільш поширеним (74 %) при ГСО, ускладнених різними формами
мастоїдитів (74 %) у дітей. В них також виявлялися особливості ускладненого
перебігу захворювання на ГСОУМ [115, 133].
Важливо, що майже завжди при гнійному запаленні середнього вуха
гнійний ексудат виявляється в усіх його порожнинах, у тому числі і в комірках
соскоподібного відростка. Комірки соскоподібного відростка найбільш
віддалені від слухової труби, і при запаленні виявляються ізольованими від
інших відділів середнього вуха в результаті набряку слизової оболонки в
найбільш вузькому місці – у вході в печеру. Це часто сприяє переходу
гострого процесу в хронічний, або ж уповільнює його перебіг розвитком
ускладнень [12, 72, 183].
Почуєва Т.В. (2003, 2006) та Самсигіна Г.А., Мінасян В.С. (2007)
підкреслюють патогенетичне значення адекватного стану бар'єрних функцій
слизової оболонки, збереження нормального біоценозу, активності місцевих
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імунних механізмів у пацієнтів з гострими гнійними та негнійними середніми
отитами, ускладненими церебральним арахноїдитом. Ними визначено роль та
місце антигомотоксичої терапії в лікуванні та профілактиці рецидивів гострих
середніх отитів та отогенних арахноїдитів [143, 147, 161].
В клінічному прояві рецидивуючого середнього отиту має значення
алергія, але її роль оцінюється неоднозначно [159]. Тим не менше, Лайко А.А.,
Заболотний Д.І. (2001, 2006) відмічають, що эозинофілія при рецидивуючому
середньому отиті зустрічається в 8,4 % випадків. Ними визначено залежність
між ексудативним середнім отитом та гіперплазією лімфоїдної тканини
носової частини глотки у дітей, виявлено три основних варіанти цієї
гіперплазії. Розроблено показання для консервативного та хірургічного
втручання лікування при ексудативному отиті [98, 99]. Причини розвитку
ексудативного отиту у дітей висвітлюють Пухлік С.М., Силаков В.И. (2012) та
Шевлюк П.П., Гусаков А.Д. (2017) [155, 195].
Виділяють перфоративний і неперфоративний рецидивуючий середній
отит. Етіологічними чинниками його також є бактерії і віруси, серед яких
переважають наступні: бактеріальні патагенти – Streptococcus pneumoniae (S.
pneumoniae) і Haemophilus influenzae (H. influenzae) (15-20 % випадків), які
були головними причинами мастоїдиту, як ускладнення гострого середнього
отиту, в різних країнах, у різному віці і групах, незалежно від супутнього
захворювання.
Таким чином, до теперішнього часу, незважаючи на факт визнання
головною причиною ГСОУМ різновидів Streptococcus, одностайності в
визначенні патогенного бактеріального агента при цій патології до останнього
часу немає, а велика кількість дослідників вважає вірусну інфекцію основним
етіологічним фактором розвитку гострого середнього отиту, ускладненого
мастоїдитом.
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1.1.3. Ускладнення гострого середнього отиту мастоїдитом.
ГСОУМ в окремих випадках може призводити до тяжких захворювань,
які створюють реальну загрозу для життя, а саме гнійного менінгіту, абсцесу
мозку, тромбозу сигмовидного синусу, парезу лицьового нерву, сепсису та
інших [1, 25, 26, 36, 71, 105, 147].
Треба зазначити, що з удосконаленням методів лікування ГСО
(Бродовская О.Б.,

1998;

Гарюк

Г.І.,

1999)

поступово

спостерігається

зменшення чисельності отогенних гнійних внутрішньочерепних ускладнень
[27, 41]. Разом з тим ряд авторів (Косяков С. Я., 2007; Туровский А.Б., 2008;
Гуров А.В., 2015; Юрочко Ф.Б., 2007) відмічають збільшення кількісті
випадків їх нетипового перебігу [93, 188, 190, 202].
Вважається, що внутрішньочерепні ускладнення мають в основному
отогенну природу [40, 41, 131, 137]. На думку Ю.В. Мітіна (2006), Г.І. Гарюка
та співавт., (2017) останніми роками роль в цьому гострих гнійно-запальних
процесів середнього вуха та соскоподібного відростку збільшилася приблизно
до 65 % [122, 128]. Зокрема, це стосується отогенних менінгітів і
менінгоенцефалітів, абсцесів та емпієми головного мозку (Щурук З.С., 2006;
Туровский А.Б., 2008) [1, 188]. Зустрічаються вони як у дорослих, так і у дітей.
Зокрема Насретдинов Т.Х. та співавт. (2007) спостерігали випадок двобічного
отогенного абсцесу мозку у дитини 14 років [127].
Особливу увагу привертає збільшення кількості так званих «блискавичних» форм отогенних гнійних внутрішньочерепних ускладнень, що
розвиваються протягом перших діб захворювання на гострий отит. На жаль,
тактика ведення таких хворих недостатньо розроблена (Давыдов А.В., 2007;
Енин И. В., 2006) [53, 62].
Разом із тим Гарюк Г.И. та співавт., (2007) відмічається збільшення
церебральних негнійних ускладнень при ГСОУМ [32]. Почуєва Т.В. (2003,
2006, 2007) описує особливості клінічного перебігу отогенної енцефалопатії й
отогенних арахноїдитів, що виникали на тлі гострих гнійних і негнійних
середніх

отитів.

Нею

докладно

розглянуті

загальноінфекційні

й
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отоневрологічні синдроми. На основі накопиченого клінічного матеріалу
зроблений

аналіз

і

узагальнення

причин

виникнення

отогенних

внутрішньочерепних ускладнень у хворих негнійною та гнійною формами
середнього отиту, а також визначено ознаки поєднаної патології вуха та
порожнини черепа на фоні ГРВІ. Відмічена також роль блокади адитусу як
причини розвитку латентного мастоїдиту та переходу гнійно-деструктивних
процесів в середньому вусі та соскоподібному відростку до хронічних [146,
147, 149].
В останні роки зарубіжними авторами описані такі рідкі ускладнення
гострого середнього отиту, як міофібробластний пухлинний мастоїдит
(Rodgers B., 2015) [219], абсцес Люка (Scrafton D.K., 2014) [249], а також низка
захворювань пов’язаних з ГСОУМ, таких як лихоманка, нервовий параліч
очей з блювотою, тромбоз синуса з менінгітом та емпіємою мозочка
(Mariëtte P.E.,

2013)

[251].

Наведені

матеріали

свідчать

про

велику

небезпечність ГСОУМ не тільки для здоров’я, але і для життя людини. Тим
підкреслюється необхідність розробки модифікованих і нових методів
лікування ГСОУМ, цього дуже серйозного і, як бачимо, важкого, з загрозою
для життя людини, захворювання.
1.2.

Сучасний

стан

лікування

гострого

середнього

отиту,

лікування

гострого

середнього

отиту,

ускладненого мастоїдитом.
1.2.1.

Консервативне

ускладненого мастоїдитом.
Лікування хворих на гострий середній отит, в т.ч., ускладнений
мастоїдитом, як правило, за винятком окремих поодиноких випадків таких,
як

наприклад,

блискавичний

розвиток

захворювання,

починають

з

призначення консервативних засобів [16, 183]. Такий підхід є доцільним в
абсолютній більшості випадків у хворих на ГСО, навіть у пацієнтів при
ускладненні цього захворювання мастоїдитом. Разом з тим, захворювання
потребує ретельності і уваги за динамікою клінічного перебігу, стану
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хворого, щоб не пропустити вчасного переходу до оперативної тактики
лікування [15, 17, 183, 277].
У застосуванні консервативного підходу для лікування хворих на
ГСОУМ один з вирішальних кроків належить адекватно обраному
антибіотику

[11,

138,

Більшість

211].

клініцистів

вважають,

що

антибактеріальну терапію слід призначати з перших годин гострого
запального процесу в середньому вусі (Давыдов А.В., 2007; Пухлік С.М.,
2016, 2017) [53, 154, 155], що співпадає з нашим досвідом [15]. Однак, є і
інша думка (Васильев В.М., 2010), суть якої полягає в тому, що раннє
призначення антибіотиків затінює дійсну картину, що може привести до
підвищення ризику ускладнень в подальшому [28].
При ранньому застосуванні антибіотиків частіше за інші застосовують
пеніциліновий

ряд,

бажано

з

клавулановою

кислотою,

«захищені»

цефалоспорини, починаючи з I - ІІ покоління, а при алергії до беталактамаз –
макроліди (Wilkinson E. P., 2008) [283].
Оптимальний вибір антибактеріального препарату має ґрунтуватися на
результатах дослідження виділень з вуха хворого з ідентифікацією збудників і
визначенням їхньої чутливості до антибіотиків. Але зазвичай антибактеріальна
терапія є переважно емпіричною [81, 139].
Антибіотики високоефективні при лікуванні гострого отиту й у
меншому ступені при рецидивуючому отиті. У зв'язку з появою мікрофлори,
малочутливої до антибіотиків, вважають за доцільне переглянути дози
антибіотиків і їхньої комбінації (Пальчун В.Т., 1997; Wilkinson E.P., 2008)
[136, 283].
У лікуванні рецидивуючого середнього отиту варто застосовувати не
емпіричну, а коли це можливо, – цілеспрямовану антибактеріальну терапію,
яка базується на виділенні збудника захворювання, його ідентифікації і
визначенні чутливості до антимікробних препаратів. На жаль, це потребує
додаткового часу, якого немає при інтенсивному розвитку хвороби. Тому ми
вважаємо доцільним призначення одного з наведених препаратів в перші
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години гострого отиту, а з часом, коли будуть відомі результати
мікробіологічних досліджень, вживати засоби в залежності від виявленої
чутливості мікроорганізмів [15-17]. До недоліків лікування хворих з
рецидивуючий середнім отитом відносять, окрім чутливості мікроорганізмів,
мінімальну діючу концентрацію антибактеріальних препаратів, недостатня
тривалість курсу лікування, а також застосування ототоксичних антибіотиків
(Maranhão A.S., 2016; Penido N.O., 2007) [250, 272]. Гоцадзе К.Т., (2005)
пропонує в комплексне лікування ГСОУМ вводити синупрет [45, 46]. В
клінічній практиці знаходять застосування інші антибіотики - напівсинтетичні
пеніциліни (оксацилін, метицилін, ампіцилін, карбеніцилін) у залежності від
даних, отриманих при вивченні антибіотикограм. Зокрема, карбеніцилін
призначали тільки при виявленні у виділеннях із середнього вуха синьогнійної
палички (Шкроботун В. О., 2008; Mustafa A., 2004) [199, 280].
Важливе значення в консервативній терапії ГСО має лікування
тубулярної дисфункції (гострого назофарингіту, загострення хронічного
назофарингіту, синуситу, гострого риніту і т.п.). Для нівелювання симптомів
гострого запалення застосовують антибактеріальну терапію (ерадикація або
знищення збудника), що запобігає переходу гострої форми захворювання в
хронічну. Вона повинна бути адекватною, достатньо тривалою та дієвою.
Разом з тим призначають місцеве лікування, яке знижує інтенсивність
виділень, запалення тощо (Очкасов А.В., 2006). При зниженні температури
тіла, зменшенні оталгії і явищ інтоксикації можна обмежитися тільки
симптоматичною терапією (аналгетики, головним чином парацетамол) [139].
При виборі схеми лікування враховують наступні фактори:
-

тривалість захворювання;

-

вік і соматичний стан хворого;

-

перебіг захворювання і наявність гнійно-септичних ускладнень;

-

застосування антибактеріальних препаратів у попередні 4-6

тижнів.
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Препаратами вибору є β-лактамні антибіотики, зокрема, у дорослих
амоксіцилін по 1,0 х 2 р. рази на добу (дітям - 40 мг/кг у добу в 3 прийоми)
перорально протягом 7-10 днів (Пальчун В.Т., 1997) [136].
Зважаючи на зростаючу поширеність пневмококової резистентності,
безпека застосування амоксіциліну в дозах, що перевищують стандартні, а
також дані про те, що при застосуванні препарату в більш високій дозі можна
досягти його ефективної терапевтичної концентрації в рідині середнього вуха,
початкову дозу амоксіциліну варто підвищити в два рази. У дітей, що часто
хворіють і одержують антибіотики, зростає ризик інфекції, викликаної рлактамазо-продукованими

штамами

Н.

influenzae,

тому

використання

амоксіциліну небажано (Катосова Л.К., 2006; Шамансурова Э.А., 2006) [81,
196].
Вважають, що при відсутності клінічно значимого терапевтичного
ефекту через 3 дні після початку лікування варто призначити альтернативний
препарат. Оптимальними при цьому є 3 препарати: амоксіцилін/клавуланат,
цефуроксим і цефтріаксон. При цьому надлишок клавуланату не сприяє
підвищенню ефективності терапії, але обумовлює збільшення частоти
побічних ефектів, насамперед призводить до виникнення діареї. При алергії до
β-лактамних

антибіотиків

застосовують:

азітроміцин,

кларитроміцин,

левофлоксацин (протипоказаний дітям) [34, 110, 112, 214, 230].
При

виборі

антибіотиків

варто

враховувати,

що

ампіцилін

не

рекомендують застосовувати в амбулаторних умовах, тому що він значно
поступається за біодоступністю (30-40 %) при пероральному прийомі
амоксіциліну (75-93 %). Гентаміцин не можна використовувати для лікування
ГСО, тому що більшість збудників не входять у спектр його антимікробної
активності. Крім того, препарат відрізняється високою нефротоксичністю та
ототоксичністю. Через високу резистентність збудників необхідно обмежити
застосування тетрациклінів. Фторхінолони Ш—IV поколінь (левофлоксацин,
офлоксацин) є препаратами резерву, тому їх можна призначати тільки при
високому ризику ускладнень ГСО, а також у випадку неефективності інших
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антибіотиків. Ці препарати не рекомендують приймати одночасно з
препаратами заліза, комплексними вітамінними препаратами, що містять
залізо або цинк, антацидами, до складу яких входять магній, алюміній та
кальцій. Фторхінолони II покоління (офлоксацин, ципрофлоксацин і ін.)
характеризуються слабкою антимікробною активністю стосовно пневмокока,
тому їх не можна використовувати для лікування ГСО. В амбулаторних
умовах небажано парентеральне застосування антибіотиків, за винятком
цефтріаксону, що призначають раз у добу. Наведені підходи до лікування
ГСО є ефективними також при консервативному лікування ГСОУМ
Широке застосування в клініці знайшли препарати місцевої дії, зокрема
азітроміцин [214, 272]. Ефективність місцевого застосування вушних крапель
з

антибактеріальними

препаратами

часто

сумнівна,

особливо

при

неперфоративному середньому отиті. Антибіотики, що входять до складу цих
крапель, не проникають через неперфоровану барабанну перетинку, а при
перфоративному середньому отиті їхня концентрація в ексудаті барабанної
порожнини порівняно невисока і часто не досягає терапевтичної. До того ж
вушні краплі не впливають на флору порожнини носа, біляносових пазух і
носоглотки. Слід відмітити, що хоча більшість сульфаніламідів не виправдала
покладених на них надій, застосування традиційних препаратів на основі
стрептоциду ще знаходить застосування. Але препарати нового покоління
вважаються більш ефективними, а використовувати їх необхідно адекватно
перебігу захворювання [272].
В тому разі, якщо гнійний ГСО ускладнюється мастоїдитом, часто
виникає необхідність хірургічного втручання та, разом з тим, призначають
такі ж антибактеріальні препарати, що і при ГСО, але в дозах, що
перевищують середньо терапевтичні. Додатково у лікувальні заходи зазвичай
включають протизапальну, гіпосенсибілізуючу терапію, санацію верхніх
дихальних шляхів, фізіотерапевтичні методи і місцеве лікування [180, 181].
Найбільш сприятливі результати при лікуванні ГСОУМ були отримані
при комбінованому методі лікування. Перші комбіновані методи стосувалися
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лише

оптимізованого

сполучення

сульфаніламідів,

пеніцилінів,

інших

антибіотиків. Поступово в комбіноване комплексне лікування ввійшли
препарати імуностимуляції, гама-глобулінові та інші. Значне поліпшення
процесу лікування надало застосування таких фізіотерапевтичних засобів як
лазерна та ультразвукова терапія, а також їх модифікації [54, 147].
Повідомлення Garcia de Hombre A.M., (2005); Leskinen K., (2005);
Rathbun K.C., (2005) свідчать про значне зниження смертності за рахунок
широкого застосування антибіотиків при отогенних внутрішньочерепних
ускладненнях [236, 248, 266].
Активне застосування антибактеріальних препаратів при відмові від
хірургічного лікування іноді приводило до обмеження генералізації процесу,
зниженню ступеня запальної реакції, але не усувало вогнища інфекції. Це, на
жаль, призводило до виникнення стертих форм ГСОУМ, а іноді, що дуже
небезпечно, до атипового і безсимптомного перебігу внутрішньочерепних
ускладнень (Сатина О.Ю., 2006; Тарасова Г.Д., 2006; Ткаченко В.Н., 2007)
[164, 181, 185]. Ці ж автори вказували на помилковість завищеної оцінки
антибактеріальних препаратів при гнійних захворюваннях середнього вуха,
підкріплюючи свої висновки зростанням кількості внутрічерепних ускладнень
з часу їх широкого використання. В той же час є дані (Casula S., 2007;
Bravo D., 2007) про запобігання ускладнень гострих отитів «довгостроковими»
антибактеріальними засобами [223, 252].
Існує точка зору (Косяков С.Я., 2007) щодо обов’язкового використання
антибіотиків при ГСО, який виник на фоні бактеріального синуситу, особливо
в амбулаторно-поліклінічній практиці [91]. В якості профілактичних заходів
ускладнень ГСО використовували тимпаностомічні труби і аденоїдектомію.
Препаратами вибору при емпіричній антибактеріальній терапії можуть бути
амоксіцилін і цефалоспорини різних поколінь [245, 264].
Взагалі, запобігання ускладненням ГСОУМ вимагає постійної розробки
нових і удосконалення запропонованих в минулому ефективних методів [247].
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Між іншим, в різних країнах переважають різні підходи – в Фінляндії,
наприклад, використовують антибіотикопрофілактику тільки в 1 % випадків
[229].
Тривале використання сульфаніламідів, пеніцилінів або макролідів для
запобігання рецидивів ГСОУМ в більшості випадків надало позитивні
результати [211, 218, 253, 257]. Відмічають позитивний результат стосовно
застосування амоксіциліну у дітей [213, 218, 222, 223, 253, 257]. В період
рецидиву основним підходом в лікуванні вважають застосування антибіотиків
і сульфаніламідних препаратів, зокрема левофлоксацину [104, 188].
Але треба пам’ятати, що цей підхід може призвести до звикання та
утворення нечутливих до антибіотика штамів [139].
Дієвим профілактичним підходом для запобігання рецидивів ГСО та їх
ускладнення мастоїдитом вважають стимуляцію імунітету. Тому в дітей з
алергічними захворюваннями, у яких часто виникає рецидивуючий середній
отит, починають лікування з нормалізації харчування, усунення харчових
продуктів, що містять алергени, а при гіпогамаглобулінемії застосовують
гаммаглобулін і гістоглобулін [116, 162, 171].
Почуєва Т.В. (2006), для профілактики рецидивів і ускладнень ГСО
пропонує антигомотоксичні препарати лімфоміазот Н, траумель С, енгістол), а
також у період ремісії для профілактики рецидивів (лімфоміазот Н, траумель
С, вертигохель, церебрум-композитум), що

значимо підвищує якість

проведеної терапії, не дає побічних ефектів та не викликає звикання [145].
Вважають, що для успішного консервативного лікування ГСО та
ГСОУМ важливим є призначення антивірусних препаратів. Зокрема, zanamivir
може зменшувати (запобігати) ускладненням від грипу у дітей і дорослих.
Попередні

дослідження

також

показали,

що

oseltamivir,

інгібітор

neuraminidase, може бути ефективним при ГСО грипозної етіології [238].
В зменшенні кількості захворювань на гострий середній отит з
ускладненнями, в першу чергу гострим мастоїдитом, значна роль належить
профілактичним заходам, хоча визнають, що у випадку запалення середнього

35

вуха – це складно [163]. До профілактичних заходів вони відносять
запобігання

інфекційних

захворювань

верхніх

дихальних

шляхів,

а

запобігання виникненню ускладнень – застосуванням антибіотиків. Однак,
остаточного висновку щодо пріоритетності виду профілактики зроблено не
було [84].
В іншому клінічному спостереженні доведено, що amoxicillin-clavulanate
не здатний запобігти розвитку ускладнення – гострого мастоїдиту [245].
Проведено

також

порівняльну

оцінку

ефективності

різних

методів

профілактичного введення антибіотиків для запобігання парезу лицьового
нерва при ГСОУМ [37], але однозначної відповіді не отримано.
При гострому негнійному середньому отиті в типових випадках
показане призначення інтенсивної консервативної терапії, парацентезу
барабанної перетинки, що призводить до поліпшення стану пацієнтів у 63,4 %
випадків. Якщо консервативне лікування не дає позитивних результатів, а на
КТ чи МРТ відсутні ознаки запалення або деструкції в комірковій системі
соскоподібному відростку, не виявляється епідуральний, перисинуозний
абсцес або осередок енцефаліту чи абсцес головного мозку і в той же час
реєструється гіпопневматоз середнього вуха, або підвищення МР-сигналу від
нього – показано проведення діагностичної антромастоїдотомії [32].
Наведені дані літератури свідчать про відсутність одностайності в
питаннях як профілактики, так і в консервативному лікуванні ГСОУМ. Більше
того, є багато протиріч між різними дослідженнями. Все разом безперечно
потребує подальших досліджень цієї проблеми.
В силу особистої зацікавленості окремо зупинимось на місцевій та
системній протизапальній терапії зовнішніх і середніх отитів препаратом
імуномодулюючої дії для місцевої та системної терапії протефлазідом [118].
Він широко застосовуються у лікування багатьох захворювань викликаних
вірусним ураженням. Це препарат, який містить флавоноїдні глікозиди, що
отримують із Deschampsia caespitosa Calamagrostis epigeios. Флавоноїдні
глікозиди мають здатність пригнічувати вірусспецифічні ферменти – ДНК-
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полімеразу та тімідінкіназу в інфікованих клітинах. Васильєв В.М. та
Дєєва Ю.В. (2010) дослідили, що протефлазід одночасно підвищує продукцію
ендогенного

інтерферону,

що

збільшує

неспецифічну

резистентність

макроорганізму до вірусних та бактеріальних збудників. Специфічна
активність препарату підсилюється шляхом впливу на антиоксидантний статус
клітин та тканин організму, внаслідок чого підвищується стійкість до
оксидантного стресу [28].
Пухлик С.М. (2017, 2012) пропонує препарат Кандибіотик при
захворюваннях зовнішнього та середнього вуха та при гострому середньому
отиті та робить його метааналіз [155, 156, 169].
Таким чином можна констатувати, що до сьогодення остаточно не
вирішена проблема консервативного лікування ГСО, і тим більше, ГСОУМ
[16, 18, 183]. Звертає увагу позитивний вплив системного та місцевого
використання

противірусного

препарату

протефлазіду

при

вірусних

ураженнях, що з нашого погляду, може бути в подальшому використано в
консервативному лікуванні ГСОУМ [184].
1.2.2. Хірургічна тактика при гострих середніх отитах, ускладнених
мастоїдитом.
Перші згадки про операцію на соскоподібному відростку зустрічаються
у французького хірурга Ріолана молодшого (1580-1657), який запропонував з
метою ліквідації вушних шумів розкрити соскоподібний відросток, «щоб дати
вихід газам, що шумлять». Однак родоначальником трепанації соскоподібного
відростка вважають Петі (1674-1750). У посмертній його праці (1774 р.)
повідомляється про один випадок, де йому вдалося досягнути вилікування
після того, як він пробуравив кістку соскоподібного відростка, та випустив з
нього гній. У 1873 р. з’явилася перша наукова праця Шварце з цього приводу
«Про штучне розкриття соскоподібного відростка», в якій на основі анатомотопографічних

досліджень

вказується

на

небезпечність

використання

свердлячих інструментів. Замість них він запропонував використовувати
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долота та молоток. Степанов Є.М. майже одночасно зі Шварце почав
використовувати трепанацію соскоподібного відростка при мастоїдиті і
сприяв скорішому широкому впровадженню її в отіатричну практику [164].
З часів Шварце трепанація соскоподібного відростка або антротомія
використовувалася

сотні

тисяч

разів

і

в

більшості

спостережень

супроводжувалася успіхом. Останнім часом, загалом антромастоїдотомія
використовується рідше за рахунок успішного консервативного лікування
ГСО, а іноді і за рахунок парацетезу чи тимпанотомії, в результаті чого
хірургічних втручань з приводу мастоїдитів стає менше. За даними Таннітех
Еяда (2003), хірургічного лікування потребують біля 83 % хворих на гострий
мастоїдит. Техніка операції антротомії або антромастоїдотомії за багато років
її використання майже не змінилася. До цього часу у більшості випадків після
операції трепанаційна рана викладається тампонами і майбутнє лікування
ведеться відкритим шляхом, пластика та закриття завушного дефекту: у 46 %
хворих – на 9-15дн., у 37 % – на 16-25дн. і у 17 % – після 26 дня [179]. Через
декілька днів після операції гноєтеча із середнього вуха припиняється. Для
повного загоєння трепанаційної рани необхідно 4-5 тижнів, протягом яких
проводяться щоденні перев’язки. Тому зрозуміло прагнення спеціалістів
пришвидшити післяопераційний період лікування, тобто оптимізувати його.
Можна стверджувати, що отохірурги застосовували майже всі можливі сучасні
фізичні та медикаментозні засоби, що використовуються в загальній хірургії.
Але через відсутність позитивних результатів прийшли до висновку зміни
хірургічної тактики [179].
Рецидиви мастоїдиту змусили дуже критично віднестися до накладання
первинного шва. І до теперішнього часу ця обставина, а також неможливість
використати первинний шов при наявності обширного некрозу у підшкірній
клітковині та при внутрішньочерепних ускладненнях обмежують його
використання [179].
Накладання первинного шва рекомендували багато вчених. Нюсман
(Nuhsmann) зашивав шкірний розріз, залишаючи в нижньому куті резиновий
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дренаж, через який систематично зрошував післяопераційну порожнину,
Uffenorde розміщував дренаж не внизу, а посередині розрізу. Таким чином
оперували А.Ф. Іванов, Л.Т.Лєвін, Шайбе (Scheibe), та багато інших. Також
первинний шов активно пропагували Блек і Андре (Blak і Andreus), А.А.
Бекрицький, Я.С. Зобін, Я.С. Тьомкін, І.С Алєксандрін, Р.А. Смирнова, Н.В.
Мішенькін, А.Г. Глущенко, А.Л. Носков та ін., а у зв’язку з широким
використанням антибіотиків тепер показання для такої хірургічної тактики ще
більш розширились. Серединну позицію між прибічниками та противниками
первинного шва при антротомії займають І.В. Корсаков, Л.П. Лазоревич та ін.,
які пропонують вторинний або відстрочений шов [164].
Так як операція антромастоїдотомія, яка традиційно виконується при
мастоїдитах, досить травматична. Андреев П.В. (2007); Бобров В.М. (2003);
Сердюк С.М. (2002) вказують на необхідність в сучасних умовах переходити
до більш функціональних мікрохірургічних операцій на вусі [10, 23, 133]. У
повсякденній праці Мішенькін Н.В. та співавт. (1997) після класичної
мастоїдотомії досить часто спостерігали розвиток хронічного гнійного
середнього отиту або рубцьово-адгезивного отиту із різними ступенями
кондуктивної приглухуватості. У зв’язку із цим авторами зроблено та
запропоновано функціональні мікрохірургічні операції, що передбачають
санацію всіх порожнин середнього вуха і зберігають (відновлюють)
нормальну конфігурацію зовнішнього слухового проходу та доопераційного
слуху [97].
У

даний

час

в

оториноларингологічну

практику

впроваджено

органозберігаючі методи хірургічного втручання на середньому вусі. Серед
них – антродренування, що застосовується при лікуванні загострення
хронічного ГСО [26].
Гусаков А.Д. та співав. (2016) та Кокоркин Д.Н., Гусаков А.Д. (2010,
2012) порівнюють ефективність методів хірургічного лікування ексудативних
середніх отитів [51, 87, 89]. А також вони описують хірургічне лікування за
допомогою реконструктивних

операцій

з

використанням

імплантів

з
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пористого політетрафторетилену та губчастої аутокістки, кісткового мозку та
епіфізарного хряща у дітей і підлітків з хронічними гнійними середніми
отитами [52, 85, 86].
Раніше запропоновані методи дозволяли санувати лише барабанну
порожнину, слухову трубу, вхід у печеру і саму печеру соскоподібного
відростка. В той же час в комірках соскоподібного відростка зазвичай
зберігаються острівці хронічної інфекції. Аналіз причин рецидиву гнійного
середнього отиту в післяопераційному періоді без сумніву мав велике
значення для формування правильної лікувальної тактики [167].
Желтов А.Я., Гусаков А.Д. (2017), Кокоркин Д.Н., Гусаков А.Д. (2010)
пропонують

досліджувати

результати

хірургічного

лікування

у

різні

післяопераційні періоди [87, 64]. В різні терміни післяопераційного періоду є
необхідним

вивчати

прохідність

реконструйованого

дренажного

післяопераційного тубо-тимпано-мастоїдального сполучення з дренуванням
адитусу [117], а також застосовувати методи запобігання післяопераційних
спайкових процесів порожнини носу та приносових пазух [17].
За даними Березнюка В.В. та співавт. (2000), шунтування барабанної
порожнини не завжди забезпечує дренування ретротимпанальних анатомічних
структур, у зв’язку із чим ним розроблений метод двійного дренування: коли
одна трубка встановлюється ендаурально у задньому відділі адитусу на межі із
антрумом вище та дорзально від ковадла, а друга через отвір у барабанній
перетинці [133].
У результаті хірургічного втручання часто на місці вилучених каріозних
ділянок скроневої кісти утворюється трепанаційна порожнина. Остання при
сприятливому перебігу раневого процесу покривається тонким шаром
грануляційної тканини, а потім епідермісом. Однак Дубинин И.Ф., (2006);
Журавлев А.С., (2004) дослідили, що такий результат має місце лише в 65-80
% випадків [59, 66].
Однією з причин, що сприяють хронічному запаленню трепанаційної
порожнини,

отохірурги

називають

погрішності

техніки

хірургічного
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втручання. До останнього можна віднести неповне видалення патологічно
змінених тканин із середнього вуха, а також створення анатомічних перешкод
для

самоочищення

Шкроботун В.О.

порожнини,

та

співав.

що

(2008)

сприяє

її

пропонують

інфікуванню
після

[130].

традиційної

антромастоїдотомії для зменшення післяопераційної порожнини на етапі
пластики завушного дефекту виконувати часткову мастоїдопластику у її
нижньому сегменті, використовуючи періостально-м’язовий клапоть та
остеоапатит керамічний [198].
Представлені в роботах Гарюк Г.І. та співавт. (1999) дані не
підтверджують істотної ролі наявності залишків латеральної стінки аттика в
розвитку запалення в післяопераційній порожнині [41].
Як показують інші дослідження (Почуєва Т.В., 2006, 2008) підтримці
запального процесу в середньому вусі сприяє також збереження в барабанній
порожнині відкритої слизової оболонки [147, 148]. Застій слизу в барабанній
порожнині, оптимальна температура сприяють росту мікрофлори, що може
потрапляти як через зовнішній слуховий прохід, так і через слухову трубу із
носоглотки. Вважають, що для попередження зазначеного ускладнення
необхідно

одночасно

із

санацією

середнього

вуха

виконувати

тимпанопластику. Якщо останнє є неможливим з функціональної точки зору,
то варто видалити з барабанної порожнини всю слизову оболонку і закрити
стінки порожнини, а також вхід у слухову трубу фасцією скроневого м'яза чи
іншим аутотрансплантатом [149].
Проблемою також вважають утворення "неконтрольованої” ретракційної
кишені барабанної перетинки в ділянці аттика-адитусу та поява внаслідок
цього ретракційної холестеатоми [105]. Ця проблема може бути розв’язана
різними прокладками, які розміщують в барабанній порожнині, чи введенням
через слухову трубу на тривалий час дренажної трубочки, а також відновлення
латеральної стінки атика за допомогою кісткових, хрящових ауто- або
алотрансплантантів (Гарюк Г. И., Почуева Т. В., 1999, 2007) [32, 41, 173].
Кокоркин Д.Н., Гусаков А.Д., (2017) описують найближчі та віддалені
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результати реконструктивних операцій з використанням губчастої аутокістки,
кісткового мозку та епіфізарного хряща, більшість яких є позитивними [87].
Проведена антротомія у дітей може негативно впливати на розвиток
пневматизації соскоподібного відростку, що особливо добре спостерігається
при односторонній антротомії [60].
Розроблено показання і протипоказання для хірургічного лікування
хворих на гострі і хронічні запалення середнього вуха. За даними
Колядич Ж.В., Меркулова Е. П. (2006); Сердюк С.М. (2002) показаннями до
хірургічного лікування є: відсутність позитивного ефекту при консервативній
терапії гострого гнійного середнього отиту, пульсація гною в барабанній
порожнині протягом 3 діб чи ускладнення мастоїдитом [90, 168].
Оцінку клінічної ефективності лікування гострих і хронічних запалень
середнього вуха надають за даними отоскопії, отомікроскопії, аудіометрії,
імпедансометрії,

рентгенографії,

мікробіологічного

дослідження

патологічного вмісту середнього вуха [60, 90, 171, 179]. Зокрема Гаров Е.В.
(2006), Сердюк С.М. (2002), Таннитех Еяд. (2003) встановили, що введення
лікарських препаратів у порожнини середнього вуха через трансмастоїдальний
шунт перевищує ефект введення традиційним шляхом [38, 168, 179].
Нові

тенденції

в

хірургічному

лікуванні

хворих

з

гнійними

внутрішньочерепними ускладненнями гострого запалення середнього вуха
відмічені в низці робіт, але загальноприйнятого комплексного методу, на
жаль, не сформульовано [59, 94, 149, 209, 267].
Ми теж пропонуємо нові способи хірургічного лікування хворих на
гострий мастоїдит [19, 175, 176].
Широке впровадження компютерно-томографічних методів дослідження
з одночасним використанням високотехнологічних ендоскопічних методик,
сприяло оптимізації лікування пацієнтів із запальними захворюваннями
середнього вуха [1, 38, 122, 103, 179, 193]. Сучасне медикаментозне
забезпечення ЛОР-стаціонарів, сприяло значним позитивним клінічним
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змінам, зменешенню отогенних гнійних внутрішньочерепних ускладнень [16,
41, 103].
Треба враховувати, що рутинні рентгенологічні дані в сумнівних
випадках не дають чіткої відповіді на питання про залучення соскоподібного
відростку в запальний процес [4, 6, 164, 180]. Зазначається достатня
інформативність методу комп'ютерної томографії. Свій досвід використання
рентгенівської комп'ютерної томографії в діагностиці хронічних гнійних
середніх отитів описують Гарюк Г.І., Почуєва Т.В. та співавт. (2002, 2003,
2012) [39. 40, 123].
Як зазначають Кокоркин Д.Н., Гусаков А.Д. та співавт. (1996) КТ дає
високу інформованість про збереження «заднього вентиляційного сектору»,
що впливає на можливість зупинитись на оперативному лікуванні [88].
Сукупність отоневрологічних обстежень і даних КТ та МРТ дозволяють з
великим ступенем вірогідності діагностувати внутрішньочерепні ускладнення
[143, 164]. Наприклад, в роботі Щурук З.С. і співав. (2006) описано
надзвичайно рідкісне спостереження інкапсульованого отогенного абсцесу
мозочка, виявленого тільки завдяки комп’ютерної томографії, яка дала
можливість точно визначити його локалізацію розміри, глибину залягання [1].
З одного боку, можливість швидкої постановки топографічно точного
діагнозу неінвазивним способом є великим і важливим досягненням останніх
десятирічь, але з іншого боку, при скануванні піраміди скроневої кістки
можуть

зустрічатися

непорозуміння,

що

виникають

в

результаті

недиференційованого МР-сигналу при гнійно-ексудативному процесі і при
незначному

набряку

слизової

оболонки

повітровміщуючої

системи

соскоподібного відростку. Це може призводити до поодиноких помилкових
випадків хірургічного втручання при відсутності гнійного запалення вуха,
деструкції прилеглих до головного мозку кісткових утворень, патології
мозкових

оболонок.

А

по

факту

має

місце

тільки

підвищена

кровонаповненість тканин або навіть набряк слизової оболонки [24, 61, 62, 79].
Але наведені спостереження ні в якому разі не нівелюють можливості нових
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радіологічних методів, а тільки підкреслюють необхідність комплексного
лікарського підходу в кожному конкретному випадку.
Клінічні спостереження в залежності від варіанту і перебігу гострого
середнього отиту і його ускладнень диктували підходи при визначенні
клінічного діагнозу і вибір тактики ведення хворих, що базувалося на
результатах отоскопічних, лабораторно-інструментальних, отоневрологічних,
рентгено- і томографічних (СКТ або МРТ) досліджень [111, 141]. Хулугурова
Л.Н. та співавтори (2011) розробили комплекс лікувально-діагностичних
заходів, в який включалися визначення обсягу та методу хірургічного
втручання [131].
Як зазначають Гарюк Г.І., Почуєва Т.В., Шевченко О.М. (1999), значний
прогрес в консервативному та хірургічному лікуванні хворих на ГСО та ХГСО
привів

до

зниження

частоти

виникнення

отогенних

гнійних

внутрішньочерепних ускладнень (менінгіт, менінгоенцефаліт, абсцес мозку та
мозочку), що сприяло стабільному зниженню проценту летальних випадків
[41].
Прогнозування клінічної ефективності можливе як на доопераційному
етапі, так і під час хірургічного втручання [23]. Важливе значення,
безсумнівно, мав правильний вибір хірургічної тактики. Гаров Е.В., (2006)
відмічає, що при гнійному запальному процесі переважали однобічні
перфоративні середні отити, в той час як при негнійному чверть обстежених
мала двобічний середній отит і в більшості випадків - неперфоративний [38].
Ключовими моментами хірургічної тактики при отогенному мастоїдиті
вважають

трансмастоїдальне

симптомах

ексудативного

шунтування,
середнього

яке

отиту

було

необхідним

(Андреев

П.В.,

при
2007;

Гусаков А.Д., 2016; Селезнев К.Г., 2001) [10, 51, 165], гострого отиту,
ускладненого мастоїдитом (Деменков В.Р., 2001) [55].
В процесі хірургічного втручання важливим було реконструювання
латеральної стінки аттика (Яшан А.И., 2015; Косяков С.Я., 2007) [31, 93], та в
цілому хірургічний доступ до структур задньої стінки барабанної порожнини
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(Нечипоренко П.В., 2007) [130]. Згодом Камаловою З.З. (2007) був
розроблений

спосіб

пластики

мастоїдального

відділу

шкірно-окісно-

фасціальним клапотем [80].
Експериментальними дослідженнями (Дубинин И.Ф., 2006) було
розроблено

ефективний

метод

імплантації

керамічного

композиту

"Синтекість", який був вживлений в буллу кролів і виявив високу
біоактивність та біосумісність. "Синтекість" викликав активний остеосинтез з
утворенням нових кісткових структур, що дозволило рекомендувати композит
під час реконструктивних втручань на середньому вусі у хворих [59].
Після радикальної операції на середньому вусі у хворих на гострий
гнійний отит, ускладнений мастоїдитом, був зафіксований парез лицьового
нерву [26, 162].
Камалова З.З. (2007) вважає, що у випадку відсутності гною і каріозних
змін руйнування прилеглих до порожнини черепа кісткових утворень не
потрібне [80]. Але при швидкому погіршенні стану хворого, який за декілька
діб до цього вперше скаржився на захворювання вуха, при прогресуючій
втраті свідомості і клінічного менінгеального симптомокомплексу необхідна
госпіталізація та невідкладне хірургічне лікування зазначають Гарюк Г.І. та
співавт. (1999) [41].
Подальші удосконалення хірургічного підходу в лікуванні мастоїдиту
стосуються врахування обсягу втручання, визначення необхідності видаляти
задню кісткову стінку слухового проходу для доступу до вогнищ ураження в
середнім вусі та зносити латеральну стінку аттика.
Методика розкриття всіх трьох напівкружних каналів лабіринту, що
мало

велике

значення

при

гнійному лабіринтиті

для

попередження

внутрішньочерепних ускладнень, також розроблена досить давно, але пошуки
активного впливу на перебіг отогенного запалення мозкових оболонок триває.
Так в роботах Почуєвої Т.В. (2003, 2006, 2007, 2008) представлено лікування
хворих з гнійними внутрішньочерепними ускладненнями гострого запалення
середнього вуха [146-149]. Хірургія вуха і бічної частини черепа – це
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захоплююче, але складне втручання. Глибоке знання можливих пов'язаних з
цим ускладнень є необхідним для отохірурга, зазначає Schick B. (2013) [268]. З
цим неможливо не погодитись.
Вірусна інфекція верхніх дихальних шляхів може спричинити гострий
серозний середній отит (за відсутності бактеріальної інфекції), що може
супроводжуватися супутнім затемненням клітин мастоїду і викликати
сенсоневральну

приглухуватість.

Остання

пояснюється

супутньою

лабіринтною реакцією, викликаною так званим токсичним ураженням
внутрішнього вуха. Якщо протягом 5 днів після початкового консервативного
лікування (ліків, навіть парацентезу) не відбудеться ремісії, показане
хірургічне лікування, в тому числі і антромастоїдотомія (Wilhelm T., 2016)
[282]. Невідкладне хірургічне втручання показано при ураженні мозку і його
оболонок (Schick B., 2013; Wilhelm T., 2016) [268, 282]. Існують наукові
обґрунтування (Мальована І.В., 2008; Мартынова А.В., 2008) щодо показань
до

вибіркової

трепанації

соскоподібного

відростку

з

врахуванням

індивідуальних даних динаміки процесу [110, 112]. При цьому Шамансурова
Э.А. (2006); Шкорботун Я.В. (2007) зазначають, що незалежно від шляхів
розвитку патологічного процесу, успіх лікування залежить від своєчасного
розкриття уражених клітин соскоподібного відростку [196, 199].
Показання до трепанації соскоподібного відростку при ГСОУМ можуть
бути навіть при відсутності зовнішніх ознак запалення. Почуєва Т.В. (2008)
доводить, що лікування будь-якого внутрішньочерепного ускладнення
отогенної природи повинне починатися з трепанації соскоподібного відростку
[148].
На повне видужання хворого після хірургічного лікування з приводу
ускладнень

середнього

отиту

можуть

впливати

особливості

стану

післяопераційної порожнини, а саме стан зовнішнього слухового проходу,
діаметр входу в зовнішній слуховий прохід, висота задньої стінки зовнішнього
слухового проходу в кістковому відділі, наявність кишені в області верхівки
соскоподібного

відростка

і

його

глибина.

Оцінюється

також

стан
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мезотимпануму: слизова оболонка, епідерміс, неотимпанальний клапоть,
фляки і спайки з залишками слухових кісточок. Гаров Е.В. та співавт. (2006)
звертають увагу на величину залишку латеральної стінки аттика і на
прохідність слухової труби при ендауральному нагнітанні рідких лікарських
речовин і при продуванні за Політцером [38].
Отже, сучасні методи консервативного лікування ГСО, а ще в більшому
ступеню ГСОУМ не завжди досягають бажаного ефекту. На нашу думку, таке
явище

пояснюється

рядом

факторів:

неадекватністю

(емпіричністю)

призначення ліків та лікарських заходів, не обов’язковим включенням в
комплекс заходів противірусних препаратів; не звертанням уваги на стан
порожнини носа та біляносових порожнин та глотки; не врахуванням
топографо-анатомічних особливостей органу слуху; не обов’язковим аудіо- та
тимпанометричним дослідженнями; взагалі відсутністю, чи несвоєчасним
рентген (КТ, МРТ) дослідженням, та таке інше. Тому шляхам оптимізації
комплексного консервативного лікування цієї патології в теперішній час
надається велика увага. Постійно ведеться пошук нових методів діагностики і
лікування, котрі дозволяли б своєчасно та ефективно попереджати та
адекватно лікувати ГСО, особливо в випадках їх загострення мастоїдитом,
зменшувати кількість загострень у разі рецидивуючий середніх отитів. При
цьому нові методи мають бути мінімально травматичними, щоб зберегти слух,
архітектоніку та фізіологію середнього вуха [75, 127].
Треба пам’ятати, що своєчасна діагностика та ефективне лікування ГСО
краще за все попереджають ускладнення (частіше за все мастоїдити) та
найскладніші, внутрішньочерепні (менінгіти, менінгоенцефаліти), парези
лицьового нерву та інші. В абсолютній більшості випадків всі перераховані
ускладнення потребують різного об’єму та складності хірургічні втручання.
Тому, аналізуючи дані літератури, було звернуто увагу, що досі в колах
отоларингологів панують старі оперативні підходи (антромастоїдотомія за
Шварце – більше сторічної давнини), та мало хто застосовує останні надбання
медичної науки – мікроскопи, ендоскопи, КТ, МРТ та інші сучасні заходи. А
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вони відкривають величезні можливості в діагностиці і лікуванні, зокрема
хвороб вуха. Цим питанням присвячені нові розробки в хірургічному
лікуванню ГСОУМ.
Наведені дані про існуючі варіанти консервативного та хірургічного
лікування різних форм гострого запалення структур середнього вуха мають
суттєві розбіжності в поглядах на цю проблему різних авторів. Тому
удосконалення та узагальнення надання допомоги пацієнтам з ГСОУМ є
актуальною

і

вимагає

розробки

більш

ефективних,

етіологічно

та

патогенетично обґрунтованих клінічних підходів, чому і присвячена ця
дисертація.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика досліджуваних пацієнтів.
Клінічні дослідження проведені на двох групах хворих з гострим
середнім отитом, ускладненими мастоїдитом (ГСОУМ), що включає разом 173
пацієнти.
Перша група (основна) – 81 хворий на ГСОУМ, в віці від 19 до 65
років, яких лікували по модифікованому протоколу, запропонованому нами, з
2013 по 2016 рр. Була поділена на 2 підгрупи: «1а» та «1б». Пацієнти підгрупи
«1а» отримували традиційне консервативне лікування з включенням місцевого
і системного противірусного препарату протефлазід (індуктор інтерферону з
імунотропною активністю). Їм також проводилось короткочасне шунтування
барабанної

порожнини.

Пацієнтам

підгрупи

«1б»,

окрім

лікування,

призначеного групі «1а», виконували ендоскопічну тунельну антротомію, а
при необхідності – модифіковану антромастоїдотомію з дренуванням.
Друга група (порівняння) – 92 хворих на ГСОУМ в віці від 19 до 65
років, яких лікували з 2008 по 2012 рр. Застосовували традиційні
консервативні та хірургічні методи. Поділена на 2 підгрупи: «2а» (37 хворих)
та «2б» (55 пацієнтів). Пацієнти підгрупи «2а» отримували традиційне
консервативне лікування і парацентез барабанної перетинки. Пацієнтам
підгрупи «2б», окрім лікування, призначеного хворим підгрупи 2а, виконували
типову антромастоїдотомію за Шварце.
Представлена науково-дослідна робота виконувалась в декількох
лікувальних установах: на базі ЛОР відділення Полтавської обласної клінічної
лікарні, та ЛОР відділення Полтавської 2-ї міської клінічної лікарні. Всього в
обох лікувальних закладах, в період з 2008 по 2016 роки, було обстежено та
проліковано 173 пацієнта хворих на гострий середній отит, ускладнений
мастоїдитом.
Серед них було 84 (48,56 %) чоловіків та 89 (51,44 %) жінок.
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Обстеженню та лікуванню підлягали тільки ті пацієнти, що відповідали
наведеним критеріям.
 Критерії включення пацієнтів у дослідження:
 Чоловіки і жінки віком 18 – 65 років, хворі на гострий середній отит,
ускладнений мастоїдитом.
 Критерії виключення з дослідження:
 Вік до 18 років.
 Вагітність і годування груддю.
 Пацієнти з внутрішньочерепними отогенними ускладненнями (в тому
числі менінгіт, абсцеси мозку чи мозочку тощо).
 Перенесені раніше оперативні втручання на середньому вусі.
 Пацієнти з атиповими формами мастоїдиту.
 Наявність цукрового діабету, ВІЛ-інфекції.
 Пацієнти з хронічними гнійними захворюваннями середнього вуха
(мезо- або епітимпаніт).
 Наявність в анамнезі або в даний час туберкульозу, онкологічного
захворювання.
 Психічні порушення, наркоманія, алкоголізм, які можуть обмежувати
законність інформованої згоди, а іноді спотворювати результати
дослідження.
Розподіл хворих за віком і статтю представлено в таблиці 2.1, з якої
випливає, що серед спостережуваних хворих не відзначалось достовірного
переважання осіб жіночої (р>0,05) чи чоловічої статі, що говорить, за нашими
спостереженнями,

про

практично

однакову

частоту

захворюваності

запаленням середнього вуха, ускладнених мастоїдитом, у осіб обох статей.
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Таблиця 2.1
Розподіл пацієнтів досліджуваних груп за віком та статтю
Вік

19-25

Стать

ж

ч

ж

ч

ж

К-ть

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1 група

ч

46-65

7

4,05

13

7,51

10

5,78

11

6,36

9

5,20

12

6,94

11

6,36

8

4,62

2 група

ж

36-45

11

6,36

12

6,94

14

8,09

12

6,94

11

6,36

12

6,94

11

6,36

9

5,20

Всього

ч

26-35

18

10,40

25

14,45

24

13,87

23

13,29

20

11,56

24

13,87

22

12,72

17

9,83

Виходячи з поданих у таблиці даних, також немає різниці за віковою
ознакою у пацієнтів обох клінічних груп (р>0,05).
При госпіталізації в стаціонар всі пацієнти крім загальноклінічного,
проходили цілеспрямоване отологічне обстеження, яке включало в себе
специфічні методи дослідження: отоскопію за допомогою операційного
мікроскопа, отоендоскопію за допомогою ригідного ендоскопа, дослідження
слухової функції (акуметрія, камертональні обстеження, тональну та мовну
аудіометрію,

комп’ютерну

томографію

(КТ)

або

магнітно-резонансну

томографію (МРТ) скроневої ділянки черепа.
Таблиця 2.2
Розподіл пацієнтів за групами дослідження:
К-ть пацієнтів
Група пацієнтів:
n
%
58,02
основна 1а
47
41,98
основна 1б
34
40,22
порівняння 2а
37
порівняння 2б
55
59,78
Усього
173

Усього
81
92

173
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Схематично дизайн даного дослідження представлено на рис. 2.1.

Гострий середній отит, ускладнений
мастоїдитом
(173 пацієнта)

Стандартне дослідження + КТ

Група основна - 1
(81 пацієнт)

Група 1а
Консервативне
лікування,
противірусна
терапія
Короткотермінове
шунтування
барабанної
порожнини
.

Група 1б
Невідкладне
хірургічне
втручання

(без попередньої
консервативної
терапії)

Група порівняння - 2
(92 пацієнти)

Група 2а
традиційне
консервативне
лікування.
Парацентез
барабанної
перетинки
та
тимпанопункція.

Група 2б
Невідкладне
хірургічне
втручання

(без попередньої
консервативної
терапії)

3 доба: Контроль КТ (ДІП)

.
Група 1а (n=47)
Завершення
консервативного
лікування та
короткотермінового шунтування

Група 1б (n=34)
хірургічне
втручання
тунельна
ендоскопічна
антротомія або
модифікована
антромастоїдотомія

Група 2а (n=37)
Завершення
консервативного
лікування

Група 2 б(n=55)

традиційна
антромастоїдо
томія.

Рис. 2.1 Дизайн клініко-діагностичних підходів до лікування хворих на
ГСОУМ.
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Схематичне відображення дизайну проведеного дослідження відображено
на рис. 2.1. Слід відмітити, що практично усім пацієнтам 1-ї групи, при
госпіталізації призначалась локальна та системна противірусна терапія. З
метою якомога швидшого відновлення аерації порожнин середнього вуха,
більшості пацієнтів 1-ї досліджуваної групи – 56,79 % – було проведено раннє
короткотермінове шунтування (РКШ) барабанної перетинки.
Комп’ютерна томографія (КТ) в усіх випадках гострих середніх отитів,
ускладнених мастоїдитом, була інформативною задля фіксації змін у
барабанній порожнині, в антрумі та соскоподібному відростку. 3-ю добу всім
хворим 1 групи повторювали КТ, і в разі відсутності позитивної динаміки або
при зменшенні величини індексу пневматизації (ІП), хворі переводились до 1ої «б» підгрупи і їм виконувалась ендоскопічна тунельна антротомія або
модифікована антромастоїдотомія з шунтуванням.
В разі важкого клінічного перебігу захворювання, яке потребувало
негайного оперативного втручання, воно проводилось терміново після 1-ї КТ.
Пацієнтам

«1б»

підгрупи,

яким

проводилась

ендоскопічна

тунельна

антротомія, КТ проводили з метою з’ясування перебігу процесу відновлення
аерації клітин соскоподібного відростку – індексу пневматизації.
У зв’язку з вірусною природою середніх отитів, ускладнених мастоїдитом
(див. далі) в комплексне лікування хворих у до- і післяопераційному періоді
додатково до стандартної схеми консервативного лікування додавались
противірусні препарати, необхідність застосування яких було обґрунтовано і
запропоновано у даному дослідженні.
2.2. Методи дослідження пацієнтів з гострим запаленням структур
середнього вуха
Всім пацієнтам 1-ї та 2-ї груп дослідження в умовах ЛОР-стаціонару
провели за розробленою схемою загальноклінічні, ендоскопічні, аудіологічні,
КТ-томографічні обстеження. Серед пацієнтів 2-б клінічної підгрупи
попередньо було проведено морфологічні дослідження слизової оболонки
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барабанної порожнини, антруму та комірок соскоподібного відростку при
проведенні антромастоїдотомії.
2.2.1.

Клінічне

обстеження

пацієнтів

досліджуваних

груп.

Оториноларингологічне обстеження досліджуваних пацієнтів включало збір
скарг та анамнезу захворювання, огляд ЛОР органів рутинним способом і за
допомогою отомікроскопії та ендоскопічної техніки.
В ході огляду та збору даних анамнезу звертали увагу:
запаморочення,

підвищену

стомлюваність,

зниження

на

працездатності,

підвищення температури тіла, колір шкіри обличчя і слизової оболонки глотки
і носа, порушення носового дихання, наявність виділень з порожнини носа та
під середньою носовою раковиною, стан глоткових отворів слухових труб,
головний, вушний біль, закладеність та наявність виділень з вуха і зниження
слуху, шум у вусі. У переважної більшості пацієнтів обох груп відмічено такі
симптоми, як підвищення температури тіла, головний біль, порушення
носового дихання, практично у всіх біль у вусі, закладеність чи виділення із
вуха (вух) та зниження слуху. Інші скарги відзначені значно рідше.
Порушення носового дихання та виділення з порожнини носа слизу
відмічались відповідно в 65,9 % (основна група) та 66,8 % (група порівняння),
р>0,05.
Проводили огляд зовнішнього вуха і завушної області, пальпацію та
перкусію соскоподібного відростка, отоскопію зовнішнього слухового
проходу за допомогою вушної воронки і воронки Зіглє, отомікроскопію за
допомогою мікроскопа фірми Karl Zeiss (Німеччина) зі збільшенням з 1,5 до
20 разів.
Ендоскопічне дослідження порожнини носа і носоглотки виконували із
застосуванням жорстких ендоскопів «KARL STORZ» діаметром 4,0 мм і
ангуляцією 0 °, 30 ° та 45 °. Під час даного дослідження найбільш
детально визначали особливості анатомічної будови внутрішньоносових
структур і носоглотки, перш за все натуральних отворів верхньощелепної
порожнини та стан глоткових отворів слухових труб.
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При огляді глотки (орофарингоскопія) звертали увагу на патологічні
зміни з боку лімфоепітеліального глоткового кільця. Всім пацієнтам з
виявленою

патологією

носа

і

глотки,

при

можливості,

під

час

передопераційної підготовки було проведено відповідне консервативне
лікування.
Проведення ендоскопії порожнини носа, в переважній більшості
випадків, проводили при анемізації порожнини носа. Місцева анестезія
(аплікація слизової оболонки порожнини носа 10 % розчином лідокаїну)
виконувалась, при необхідності, для більш ретельного огляду вузьких щілин і
верхніх відділів порожнини носа. Але проведення ендоскопії починали без
попередньої підготовки порожнини носа. Це важливо для оцінки стану
основного носового клапану, визначення кольору слизової оболонки,
виявлення виділень в порожнині носа.
Ендоскопічне дослідження порожнини носа включала в себе три
основні етапи. Спочатку ендоскоп проводили по нижньому носовому ходу,
оцінюючи стан нижніх носових раковин, глоткового мигдалику і усть
слухових труб, звертаючи увагу на наявність і характер виділень на дні
порожнини носа.
Другий етап – проведення ендоскопа по середньому носовому ходу.
На даному етапі особлива увага приділялась візуалізації стану співусть з
навколоносовими пазухами, наявність патологічного відокремлюваного та
його характер.
Третій

етап

–

уведення

ендоскопа

в

верхній

носовий

хід

і

сфеноетмоїдальний простір, ідентифікація верхньої носової раковини, задніх
комірок етмоїдальної кістки та передньої стінки основної пазухи.
2.2.2. Аудіологічне обстеження. Аудіологічне обстеження включало
тональну порогову аудіометрію та імпедансометрію.
Тональну порогову аудіометрію проводили з використанням аудіометру
клінічного «МА 31» та AD 229 E (Німеччина) з визначенням порогів слуху по
повітряному і кістковому проведенню в діапазоні частот від 0,125 до 8,0 кГц.
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При односторонньому зниженні слуху більш ніж на 30 дБ використовували
маскування здорового вуха.
В усіх досліджуваних осіб також проводилась мовна аудіометрія (50 %
розбірливість тесту числівників за Є.М. Харшаком та 100 % розбірливість
мовного тесту Г.И. Грінберга, Л.Р. Зіндера). Крім того, в області 0,5; 2 та 4 кГц
досліджувались диференціальні пороги (ДП) сили звуку по інтенсивності за
допомогою методу Люшера, а також проводились камертональні проби Бінга і
Федерічі та акуметрія.
Імпедансометрію проводили за допомогою клінічного аудіометру –
імпедансометру Інтеракустик - АА 222 (Данія). Отримані дані інтерпретували
по існуючій класифікації (Jerger S.L. 1979) у вигляді літерного позначення
кривих (А, В, С, D, Е). Крім цього враховували кількісні показники
імпедансометрії: градієнт, акустичний імпеданс, акустичний комплаєнс, поріг
слухового рефлексу.
2.2.3. Морфологічні дослідження.
Для

проведення

гістологічного

дослідження

шматочки

слизової

оболонки барабанної порожнини, адітусу, печери (антруму), комірок
соскоподібного відростка пацієнтів з гострим середнім отитом, ускладненим
мастоїдитом після вилучення фіксували у 10 % розчині нейтрального
формаліну.
Надалі ущільнювали в парафін за загальноприйнятою методикою
(Багрій М.М., Діброва В.А., Попадинець О.Г., Грищук М.І., 2016.) та
виготовляли гістологічні зрізи завтовшки 3-5 мкм.
Зрізи, після забарвлення гематоксилін-еозином, заключали в полістирол
під покривні скельця і, після полімеризації, вивчали в світловому мікроскопі
Biorex – 3 ВМ – 500Т з цифровою мікрофотонасадкою DCM 900.
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2.2.4. Бактеріологічне дослідження вмісту та промивної рідини
барабанної порожнини, антруму, комірок соскоподібного відростку.
Забір матеріалу проводили за методикою необхідної для дослідження
бактеріальної флори. При проведенні хірургічного втручання забирали мазки з
вмісту барабанної порожнини, антруму, комірок соскоподібного відростку.
Після обробки шкірних покривів слухового проходу спиртом, улаштовували
стерильний марлевий тампон на 10 секунд в зовнішній слуховий прохід, а
потім тампони поміщали в стерильну пробірку з напіврідким транспортним
середовищем, і відправляли на бактеріологічне дослідження. Для виділення
факультативно-анаеробних мікроорганізмів посіви сіяли на серцево-мозковий
агар, а для виділення патогенних грибів на живильне середовище Сабуро.
2.2.5. Дослідження ПЛР. Хворим проводили дослідження виділень з
області антрума або соскоподібного відростка методом молекулярної
діагностики, заснований па полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР). Вибір
методу ПЛР заснований на тому, що він є одним з найбільш досконалих
лабораторних методів, що дозволяють специфічно виявляти ДНК збудників
інфекційних захворювань в біологічному матеріалі. Відмінністю методу ПЛР
від інших традиційних методів є те, що він є прямим, що виявляє
безпосередньо

генетичний

матеріал.

ПЛР

має

високу

чутливість

і

специфічність. Забір біоматеріалу проводився зішкрібанням з області антрума
під час хірургічних втручань зондом з ватним тампоном або щіточкою і
дотримуючись стерильності містився в стерильну одноразову пробірку з 0,5
мл

буферного

розчину.

Біоматеріал

містив

максимальну

кількість

епітеліальних клітин і мінімальну кількість слизу, домішок крові та ексудату.
Перш ніж занурювати зібраний матеріал в розчин, його розмазували по сухій
стінці пробірки, потім змочували щіточку в розчині і, обертаючи зонд,
ретельно змивали весь матеріал зі стінки пробірки і щіточки. Далі видаляли
щіточку, відразу закривали пробірку, і протягом 2-3 годин матеріал
доставлявся в лабораторію. Результат аналізу вважався позитивним, якщо
розмір ДНК продукту в клінічному зразку точно відповідав ДНК продукту

57

контрольної проби в пробірці, що містить клінічний зразок і внутрішній
стандарт,

ідентифікувався

специфічний

ДНК-продукт

внутрішнього

стандарту.
Результат аналізу вважався негативним, якщо в пробі специфічних ДНКпродуктів не виявлялося.
2.2.6. Комп’ютерно-томографічне обстеження хворих на гострий
середній отит, ускладнений мастоїдитом.
Відомо, що комп’ютерна томографія (КТ) скроневої кістки є одним з
найбільш інформативних та в той же час об’єктивних діагностичних критеріїв
верифікації середнього отиту, ускладненого мастоїдитом. Підкреслюємо, що
ми зупинились на КТ скроневих кісток, а не черепа, тому що при КТ скроневої
кістки відбувається опромінення набагато меншого об’єму тканин, ніж при
дослідженні черепа в цілому (товщина досліджуваного шару становить
близько 15-20 мм). Це в 10 разів менше ніж при рентгенографії скроневих
кісток за Майєром і Шюллером, не кажучи про КТ черепа в цілому.
Дослідження проводилися на комп'ютерному томографі «СТ МАХ-640»
фірми General Electric методом КТ високої розв'язної здатності за програмою
кісткової реконструкції. Крок томографа 2 мм. Напруга 120 кВ, сила струму 22
мА. Дослідження скроневих кісток проводились в аксіальній, коронарній та
боковій проекціях.
2.3. Статистична обробка результатів досліджень.
Всі отримані результати статистично оброблялись на персональному
комп’ютері з використанням ліцензійного пакету прикладної статистики
«БІОСТАТИСТИКА» за непараметричними критеріями Т и U (Є.В. Гублер,
1978, 1990).
Результати отримані при обстеженні різних груп пацієнтів з ГСО,
ускладненими мастоїдитом, в тих випадках, де проводилося усереднення
цифрового матеріалу, були оброблені статистично. Відповідно основам
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варіаційної

статистики

для

кожної

обстеженої

групи

визначалося

середньоарифметична (М), середньо-квадратичне відхилення (а) і середня
помилка (т).
n – число варіантів в групі (число спостережень), S – сума квадратів
відхилень кожної варіанти від середньоарифметичної.
Дані клінічних та лабораторних досліджень статистично оброблялись за
методом варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента
При цьому різниця середніх величин вважалася достовірною при р<0,05
(95 % рівень значущості).
Для визначення зв'язку між досліджуваними показниками при різних
формах захворювання застосовувався кореляційний аналіз з обчисленням
коефіцієнта кореляції (г) і подальшим встановленням його значущості за
критерієм (t).
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РОЗДІЛ 3
РЕЗУЛЬТАТИ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
СТРУКТУР СЕРЕДНЬОГО ВУХА
Отриманні дані про можливість вірусної етіології захворювання,
потребував подальшої доказової бази. З цією метою, 55 пацієнтам групи
порівняння із гострими середніми отитами, ускладненими мастоїдитом,
прооперованим протягом 2008 – 2012 років, було проведено морфологічне
дослідження

слизової

оболонки

барабанної

порожнини

та

комірок

соскоподібного відростку.
Всім їм було проведено хірургічне втручання – операція типової
антромастоїдотомії (табл. 3.1). Під час оперативного втручання брали
шматочки із видаленої, патологічно зміненої слизової оболонки барабанної
порожнини, ділянки антруму, та комірок соскоподібного відростка (1 – 3
препарати

від

морфологічного

кожного

пацієнта),

дослідження.

які

відправляли

Макроскопічно

ці

для

тканини

проведення
виглядали

повнокровними, набряклими.
Таблиця 3.1
Терміни взяття біопсії структур середнього вуха у досліджуваних пацієнтів
при проведенні антромастоїдотомії (2б).
Строк операції (доба)
1-2
3-4
5 і більше Усього
К-ть пацієнтів
22
9
24
55
%
23,91 %
9,78 %
26,09 %
59,78 %*
*Відсоток пацієнтів по відношенню до усіх пролікованих (40,22 % –
консервативне лікування).
Кількість пацієнтів чоловічої та жіночої статі склали відповідно 27
(49,09 %) та 28 (50,91 %) осіб. Вік прооперованих пацієнтів групи порівняння
від 18 до 65 років (табл. 3.2)
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Таблиця 3.2
Вік пацієнтів групи порівняння, яким проводили забір гістологічного матеріалу.
Вік
Стать
к-ть
%

18-25
ч
4
7,27

ж
6
10,91

26-35
ч
6
10,91

ж
4
7,27

36-45
ч
8
14,55

ж
11
20,00

46-65
ч
9
16,36

ж
7
12,73

Згідно даним, поданим у таблиці 4.2, морфологічне дослідження
охопило усі вікові групи пацієнтів. Достовірного превалювання тієї чи іншої
вікової категорії досліджуваних не відмічалось.

Рис. 3.1 Мікрофотографія дистрофічних змін епітелію слизової
оболонки комірок соскоподібного відростка пацієнта з гострим
середнім отитом, ускладненим мастоїдитом. Забарвлення:
гематоксилін-еозин. Збільшення: Об.:40, Ок.: 10.
1 – власна пластинка;
2 – базальна мембрана;
3 – ядро епітеліоциту;
4 – вакуолі.
При вивченні зрізів, забарвлених гематоксилін- еозином встановлено,
що в клітинах епітеліальної пластинки візуалізувались явища гідропічної
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дистрофії. В цитоплазмі визначались численні вакуолі, які містили оптично
прозору рідину, ядра були зміщені на периферію (рис. 3.1).
Локально визначались ділянки, де дистрофічні явища супроводжувались
десквамацією епітеліоцитів.
Базальні клітини невеликих розмірів із базофільною цитоплазмою і
переважанням конденсованого хроматину в ядрах візуалізувались суцільним
шаром. Подекуди, дистрофічно змінені вставні клітини зберігали зв’язок із
епітеліальною пластинкою.
Келихоподібні і війчасті клітини, морфологічними ознаками не
визначались (рис. 3.2).

Рис. 3.2 Мікрофотографія десквамативних змін епітелію
слизової оболонки комірок соскоподібного відростка пацієнта
з гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом.
Забарвлення: гематоксилін-еозин. Збільшення: Об.:40, Ок.: 10.
1– залишки епітеліального шару;
2– базальна мембрана;
3– ядро епітеліоциту;
4– власна пластинка.
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Базальна мембрана у вигляді тонкою базофільної безструктурної смужки
мала підвищену оптичну щільність..
При детальному вивченні серій зрізів, забарвлених гематоксилиіеозином визначались ділянки повної десквамації базальних, вставних,
келихоподібних і війчастих клітин епітеліальної пластинки в просвіти комірок
соскоподібного відростка.
Злущені клітини всіх шарів псевдобагатошарового епітелію, втративши
специфічні ознаки, утворювали скупчення, іноді розміщувались поодинці
(рис. 3.3). Базальна мембрана візуалізувалась як тонка базофільна смужка.
В

підлеглій

сполучній

тканині

власної

пластинки

переповнені кров’ю судини.

Рис. 3.3 Мікрофотографія десквамативних змін епітелію
слизової оболонки печери пацієнта з гострим середнім
отитом,
ускладненим
мастоїдитом.
Забарвлення:
гематоксилін-еозин. Збільшення: Об.:40, Ок.: 10.
1
– власна пластинка;
2
– діапедезні крововиливи;
3
– базальна мембрана;
4
– десквамовані епітеліоцити.

виявлялись
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Локально в слизовій оболонці комірок соскоподібного відростка
визначались ділянки повної десквамації епітелію з поверхні епітеліального
пласта.
На базальній мембрані, яка проявляла ознаки базофілії виявлялись
поодинокі епітеліоцити без специфічних ознак стосовно диференціації в
пласті.
Поверхня слизової оболонки була вкрита шаром фібрину (рис. 3.4).
Тіла фібробластів в поверхневих шарах підлеглої власної пластинки
містили ядра видовженої або веретеноподібної форми, які були орієнтовані
паралельно до базальної мембрани.

Рис. 3.4 Мікрофотографія ділянки десквамованого епітелію
слизової оболонки комірок соскоподібного відростка пацієнта з
гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом.
Забарвлення: гематоксилін-еозин. Збільшення: Об.: 40, Ок.: 10.
1
– серозний ексудат на поверхні слизової оболонки;
2
– епітеліоцит;
3
– базальна мембрана;
4
– власна пластинка.
Поруч

з

ділянками

слизової

оболонки,

на

яких

визначались

десквамативні процеси нами виявлені локуси груп епітеліальних клітин, які
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формували скупчення округлої або овальної форми за типом болюсів (рис.
3.5).
Рис. 3.5 Мікрофотографія локального розростання епітелію
слизової оболонки комірок соскоподібного відростка пацієнта з
гострим
середнім
отитом,
ускладненим
мастоїдитом.

Забарвлення: гематоксилін-еозин. Збільшення: Об.: 40, Ок.: 10.
1
– серозний ексудат на поверхні слизової оболонки;
2
– епітеліоцит;
3
– базальна мембрана;
4
– власна пластинка.
Щільність таких утворень була оптично неоднорідною. Окремі клітини
псевдобагатошарового епітелію зберігали міжклітинні контакти і специфічні
ознаки. Між іншими клітинами визначались оптично прозорі ділянки, що
підтверджувало втрату міжклітинних контактів.
В підлеглій сполучній тканині візуалізувались морфологічні ознаки
гіпергідратації.
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У поверхневих шарах власної пластинки слизової оболонки комірок
соскоподібного відростка визначались явища гіпергідратації аморфної
речовини.
Волокна колагену були потовщені за рахунок інтерстиційного набряку в
ділянках повної десквамації епітеліальних клітин (рис. 3.6).
Ядра фібробластів та фіброцитів у власній пластинці слизової оболонки
комірок
переважно

соскоподібного

лабіринту

конденсований

хроматин,

веретеноподібної
що

свідчить

форми
про

містили

пригнічення

синтетичної активності клітин.

Рис. 3.6 Мікрофотографія набрякових явищ у власній
пластинці слизової оболонки aditusadantrum хворого з
гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом.
Забарвлення: гематоксилін-еозин. Збільшення: Об.:40, Ок.: 10.
1
– колагенові волокна;
2
– венула;
3
– збільшення кількості аморфної речовини;
4
– залишки епітеліального шару.
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Найбільш

вираженими

явища

гіпергідратації

визначались

периваскулярно в судинах поверхневої сітки.
Навколо спазмованих артеріол оптична щільність сполучної тканини
була низькою за рахунок периваскулярного набряку (рис. 3.7).

Рис. 3.7 Мікрофотографія периваскулярного набряку і спазм
артеріол у власній пластинці слизової оболонки комірок
соскоподібного відростка пацієнта з гострим середнім отитом,
ускладненим мастоїдитом. Забарвлення: гематоксилін-еозин.
Збільшення: Об.: 40, Ок.: 10.
1
– колагенові волокна;
2
– артеріола;
3
– фібробласти;
4
– лімфоцити.
Просвіти розширених поверхневих вен були заповнені форменими
елементами крові.
Оточуюча

сполучна

тканина

характеризувалась

морфологічними

ознаками гіпергідратації – колагенові волокна були розпушені, кількість
аморфної речовини збільшилась (рис. 3.8).
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Рис. 3.8 Мікрофотографія венозної гіперемії у поверхневих
шарах власної пластинки слизової оболонки барабанної
порожнини пацієнта з гострим середнім отитом, ускладненим
мастоїдитом. Забарвлення: гематоксилін-еозин. Збільшення:
Об.: 40, Ок.: 10.
1
– колагенові волокна;
2
– венула;
3
– фібробласти;
4
– лімфоцити.
Лімфатичні судини, стінка яких була побудована за класичним
принципом – за відсутністю базальної мембрани також були розширеними.
В оточуючій лімфатичні капіляри і посткапіляри пухкій сполучній
тканині власної пластинки візуалізувались морфологічні ознаки набряку –
розшарування колагенових волокон і зниження оптичної щільності аморфної
речовини.
В шарі ретикулоендотеліоцитів локально виявлялись дефекти вистилки
лімфатичних судин, що свідчило про їх перерозтягнення на тлі застійних явищ
(рис. 3.9).
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Рис. 3.9 Мікрофотографія лімфатичної судини у власній
пластинці слизової оболонки комірок соскоподібного відростка
пацієнта з гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом.
Забарвлення: гематоксилін-еозин. Збільшення: Об.: 40, Ок.: 10.
1
– колагенові волокна;
2
– лімфатична судина;
3
– фібробласти;
4
– аморфна речовина.
Окрім виражених набрякових явищ у поверхневих шарах власної
пластинки соскоподібного відростка виявлялись лейкоцитарні інфільтрати, які
іноді зливались (рис. 3.10).
В складі скупчень лейкоцитів переважали лімфоцити.
Також визначалась незначна кількість макрофагів, які розміщувались
переважно в центрі.
Клітини

гранулоцитарного

ряду

(нейтрофільні,

еозинофільні

та

базофільні гранулоцити) в лімфоцитарних клітинних інфільтратах нами не
визначені. Поряд з скупченнями лімфоцитів візуалізувались переповнені
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кров’ю венули (рис. 3.10), що є морфологічним підтвердженням порушення
перфузії крові у визначених ділянках.

Рис. 3.10 Мікрофотографія лімфоцитарної інфільтрації у
власній пластинці слизової оболонки комірок соскоподібного
відростка пацієнта з гострим середнім отитом, ускладненим
мастоїдитом. Забарвлення: гематоксилін-еозин. Збільшення:
Об.: 40, Ок.: 10.
1 – власна пластинка;
2 – вена;
3 – еритроцити в просвіті;
4 – лімфоцити.
При

вивченні

мікропрепаратів

слизової

оболонки

комірок

соскоподібного відростка на великих збільшеннях світлового мікроскопу
встановлено, що щільність лімфоцитарних інфільтратів в складі яких
переважно визначались лімфоцити була неоднорідною за кількістю клітин, але
вони візуалізувались у всіх вивчених препаратах (рис. 3.11). Найбільша
концентрація лімфоцитів визначалась в проекції ділянок повної десквамації
епітеліоцитів з поверхні слизової оболонки. Найменша концентрація – в
сполучній тканині власної пластинки із збереженим епітелільним покривом.
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Рис. 3.11 Мікрофотографія лімфоцитарної інфільтрації у
власній пластинці слизової оболонки комірок соскоподібного
відростка пацієнта з гострим середнім отитом, ускладненим
мастоїдитом. Забарвлення: гематоксилін-еозин. Збільшення:
Об.: 100, Ок.: 10.
1
– власна пластинка;
2
– венула;
3
– еритроцити в просвіті;
4
– лімфоцити.
В глибоких шарах власної пластинки виявлялись морфологічні ознаки
гіпергідратації, що проявлялось розшаруванням волокон колагену. Окремі
волокна були потовщеними за рахунок активації синтетичної активності
фібробластів у відповідь на запальний процес в сполучній тканині слизової
оболонки комірок соскоподібного відростка (рис. 3.12).
Оптична щільність аморфної речовини у власній пластинці слизової
оболонки комірок соскоподібного відростка також була різною. Поряд з
оптично прозорою периваскулярною аморфною речовиною візуалізувались
ділянки оптично щільні з яскраво вираженою базофілією.
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Рис. 3.12 Мікрофотографія лімфоцитарної інфільтрації у
власній пластинці слизової оболонки комірок соскоподібного
відростка пацієнта з гострим середнім отитом, ускладненим
мастоїдитом. Забарвлення: гематоксилін-еозин. Збільшення:
Об.: 40, Ок.: 10.
1– власна пластинка;
2– колагенові волокна;
3– еритроцити в просвіті венули
4– лімфоцити.
Периваскулярно в глибоких шарах власної пластинки навколо судин
локалізувались клітини лейкоцитарного ряду – макрофаги, лімфоцити,
плазмоцити (рис. 3.13).
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Рис. 3.13 Мікрофотографія лімфоцитарної інфільтрації у власній
пластинці слизової оболонки комірок соскоподібного відростка
пацієнта з гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом.
Забарвлення: гематоксилін-еозин. Збільшення: Об.: 40, Ок.: 10.
1
– власна пластинка;
2
– вена;
3
– еритроцити;
4
– лімфоцити.
Кровонаповнення судин в глибоких шарах слизової оболонки комірок
соскоподібного

відростка

було

нерівномірним.

В

венозних

судинах

спостерігались явища повнокров’я і стазу. Подекуди – діапедезні крововиливи
(рис. 3.14).
В оточуючій сполучній тканині визначались проліферативні зміни.
Пучки колагенових волокон були потовщені. Волокнистий компонент
переважав над клітинним, що свідчило про активацію колагеноутворення у
відповідь на довготривалий вплив порушень кровопостачання сполучної
тканини власної пластинки слизової оболонки.
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Рис. 3.14 Мікрофотографія венозної гіперемії у глибоких
шарах власної пластинки слизової оболонки комірок
соскоподібного відростка пацієнта з гострим середнім
отитом,
ускладненим
мастоїдитом.
Забарвлення:
гематоксилін-еозин. Збільшення: Об.: 40, Ок.: 10.
1 – колагенові волокна;
2 – фібробласт;
3 – макрофаг;
4 – просвіт венули;
5 – еритроцити в просвіті.
Таким чином, проведене гістологічне дослідження встановило, що за
сукупністю встановлених гістологічних змін в слизовій оболонці комірок
соскоподібного відростка – гідропічна дистрофія епітеліальних клітин та їх
локальна десквамація з поверхні, лімфоцитарні інфільтрати у власній
пластинці, венозне повнокров’я та діапедезні крововиливи як у поверхневих,
так і в глибоких судинах слизової оболонки дозволяє стверджувати про
вірусну етіологію запалення у даної групи пацієнтів.
Висновок.
Гістологічним дослідженням встановлено, що в слизовій оболонці
барабанної порожнини та комірок соскоподібного відростка хворих на гостре
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запалення середнього вуха, ускладненого мастоїдитом, з боку епітеліальної
пластинки

визначалась

гідропічна

дистрофія

клітин

та

їх

локальна

десквамація. Характерною особливістю була «строкатість» дистрофічних і
десквамативних

проявів

–

поряд

з

ділянками

неушкодженого

псевдобагатошарового епітелію виявлялись локуси із втраченим епітеліальним
пластом і проміжні варіанти.
У власній пластинці слизової оболонки середнього вуха та комірок
соскоподібного відростка визначені морфологічні ознаки гіпергідратації
аморфної речовини і набряк волокнистого компоненту сполучної тканини.
Периваскулярно (поряд з переповненими кров’ю поверхневими венулами)
виявлені клітинні інфільтрати, в складі яких значно переважали лімфоцити (за
умов відсутності гранулоцитів), що є однією з специфічних морфологічних
ознак для запального процесу вірусної етіології. Найбільша концентрація
лімфоцитів була визначена в проекції ділянок повної десквамації епітелію.
Визначено, що порушення перфузії крові морфологічно проявлялись
нерівномірним кровонаповненням як поверхневих артеріол, капілярів та
венул, так і судин глибокої сітки – артерій і вен. У обмінних і ємнісних ланках
кровоносного русла переважали застійні явища, в артеріях – спазм і
запустіння. Явища венозного повнокров’я супроводжувались діапедезними
крововиливами в оточуючу сполучну тканину, що ініціювало підвищення
синтетичної активності фібробластів і збільшення кількості колагенових
волокон та їх потовщення. Цей факт також є опосередкованою ознакою
запалення вірусної етіології.
Таким чином, морфологічні дослідження, як і клінічні дані стосовно
ПЛР реакції на віруси (див. далі), свідчать про провідну роль різноманітних
вірусів в етіології гострих середніх отитів, ускладнених мастоїдитом.
За матеріалами розділу опубліковано:
1. Безега М. І. Комплексний підхід в лікуванні пацієнтів із гострим
мастоїдитом / М. І. Безега // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. –
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Вип. 4, т. 1. – С. 92–98.
2. Тимен Г. Э. Комплексный подход к лечению пациентов с острым
средним отитом, осложненным мастоидитом / Г. Э. Тимен, М. И. Безега //
Оториноларингология. Восточная Европа. – 2018. – Т. 20, № 1. – С. 56–65.
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РОЗДІЛ 4
ОСОБЛИВОСТІ
СТРУКТУР

ПЕРЕБІГУ

ГОСТРОГО

СЕРЕДНЬОГО

ВУХА,

ЗАПАЛЕННЯ
УСКЛАДНЕНИХ

МАСТОЇДИТОМ, У ПАЦІЄНТІВ ДОСЛІДЖУВАНИХ ГРУП
Дослідження включало 173 пацієнти з гострим середнім отитом,
ускладненим мастоїдитом. Серед них було 84 чоловіків та 89 жінок в віці від
19 до 65 років. Всі хворі в залежності від використання звичайних та
модифікованих протоколів обстеження та лікування були поділені на 2 групи.
Перша група (основна) – 81 хворий на ГСОУМ, яких лікували по
модифікованому протоколу, запропонованому нами, з 2013 по 2016рр. Була
поділена на 2 підгрупи: «1а» та «1б». Пацієнти підгрупи «1а» отримували
традиційне консервативне лікування з включенням місцевого і системного
противірусного

препарату

–

індуктору

інтерферону

з

імунотропною

активністю. Їм також проводилось раннє короткочасне шунтування барабанної
порожнини. Пацієнтам підгрупи «1б», окрім лікування, призначеного групі
«1а», виконували ендоскопічну тунельну антротомію, а в разі необхідності –
модифіковану антромастоїдотомію з дренуванням.
Друга група (порівняння) – 92 хворих на ГСОУМ, яких лікували з 2008
по 2012рр. Застосовували традиційні консервативні та хірургічні методи.
Поділена на 2 підгрупи: «2а» та «2б». Пацієнти підгрупи «2а» отримували
традиційне консервативне лікування і парацентез барабанної перетинки.
Пацієнтам підгрупи «2б», окрім лікування, призначеного хворим підгрупи
«2а», виконували типову антромастоїдотомію по Шварце.
Таблиця 4.1
Розподіл пацієнтів за клінічними групами дослідження:
Група пацієнтів:
досліджувана 1а
досліджувана 1б

К-ть пацієнтів
n

%

47
34

27,17
19,65
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порівняння 2а
порівняння 2б

37
55

21,39
31,79

Усього

173

100

Критерієм відбору пацієнтів була наявність клінічних ознак, що
вказували на наявність гострого середнього отиту, ускладненого запаленням
соскоподібного відростка.
4.1.

Основні

клінічні

прояви

гострого

середнього

отиту,

ускладненого мастоїдитом у пацієнтів досліджуваних груп.
Для проведення клінічної характеристики досліджуваних пацієнтів всі
ознаки ми поділили на такі групи:
 суб’єктивні та об’єктивні;
 місцеві та загальні;
 послідовність і тривалість клінічних проявів;
 ступінь тяжкості;
Серед суб’єктивних ознак найбільш характерними були:
 відчуття болю, тяжкості та закладеності у вусі; у ділянці
соскоподiбного вiдростку, головi, однобічне зниження слуху,
 болючість та набряк при пальпації ділянки соскоподібного відростку.
У пацієнтів групи 1а проведено консервативне лікування з додатковим
застосуванням

РКШ

барабанної

порожнини

та,

окрім

традиційного

протизапального лікування призначався (мiсцево та системно) противірусний
імуномодулюючий препарат.
У пацієнтів групи 1б проводили ендоскопічну тунельну антротомію або
модифіковану

антромастоїдотомію.

Ця

група

хворих

в

комплексі

консервативної терапії теж отримувала противірусну терапію.
Пацієнтам групи 2а проводили парацентез барабанної перетинки,
призначали традиційне консервативне лікування. Хворим групи 2б, у різні
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терміни було проведено антромастоїдотомію за Шварце. В залежності від
ступеню тяжкості основних клінічних проявів захворювання, строки
проведення хірургічного втручання суттєво варіювали. В окремих випадках
антромастоїдотомія проводилась за ургентними показаннями в перші години
після госпіталізації. В інших – у віддалені терміни, при недостатній
ефективності

консервативної

терапії

(застосовували

очікувально

–

спостережну клінічну тактику). Співвідношення пацієнтів досліджуваних груп
представлено на рис. 4.1.

Рис. 4.1 Співвідношення пацієнтів 1-ї та 2-ї груп дослідження (%).
Привертає увагу той факт, що у групі порівняння (2), пацієнти, що
перенесли хірургічне втручання – антромастоїдотомію, складають достовірно
більшу кількість (р<0,05), ніж у групі дослідження – 1б, що є свідченням
позитивної дії впровадженої схеми консервативної терапії. Ми вважаємо, що
цей факт в основному пов’язаний із застосованим пацієнтами групи 1а
противірусного препарату з імунотропною властивістю (системно та місцево).
Пацієнтам цієї ж групи, проводили раннє короткотермінове шунтування
барабанної порожнини.
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У 56 % пацієнтів в минулому, за даними анамнезу, спостерігався
гострий рецидивуючий середній отит (ГРСО). У осіб вікової групи 19-35 років
гострий мастоїдит виникав на фонi уперше виявленого гострого середнього
отиту (більше 60 % пацієнтів обох досліджуваних груп), а у осіб більш
старших вікових груп (36-65 років) – гострий мастоїдит на фоні гострого
середнього отиту виникав лише у 29,7 % пацієнтів, в той же час при
рецидивуючих

формах

Співвідношення

гострого

частоти

запалення

виникнення

–

у

рецидивів

70,3

%

пацієнтів.

запалення

структур

середнього вуха по групах представлено у таблиці 4.2.
Таблиця. 4.2
Частота виникнення рецидивів запалення структур середнього вуха у пацієнтів
порівнюваних групах.
18-25

Вік
Групи
дослідж.

1
група

Стать
частота
Вперше
Повторно
3 і більше

Усього:

2
група
Усього:

Вперше
Повторно
3 і більше

ч

26-35
ж

ч

36-45
ж

ч

46-65
ж

ч

ж

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

5
1
1

3
1
1

8
2
3

5
1
2

7
2
1

4
1
1

5
4
2

3
2
1

4
2
3

2
1
2

5
3
4

3
2
2

2
4
5

1
2
3

2
3
3

1
2
2

7

4

13

8

10

6

11

6

9

5

12

7

11

6

8

5

6
2
3

3
1
2

7
2
3

4
1
2

8
4
2

5
2
1

7
3
2

4
2
1

4
4
3

2
2
2

3
3
6

2
2
3

2
4
4

1
2
3

3
4
2

2
2
1

11

6

12

7

14

8

12

7

11

10

6

6

12

7

9

5

Дані, наведені у таблиці 4.2 свідчать, що з віком кількість захворювань
на гострий мастоїдит, якому передували рецидивуючі форми середніх отитів,
достовірно (р<0,05) збільшується. Перебіг запального процесу в більшості з
них був більш важким і вимагав раннього проведення хірургічного втручання.
При зборі анамнезу ми з’ясовували про всі епізоди виникнення гострого
запалення середнього вуха в минулому. Відокремлювали пацієнтів з
повторним, рецидивуючим характером патологічного процесу протягом 1
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року, а також пацієнтів, кількість епізодів захворювання у яких, перевищувала
3 рецидиви. В останніх випадках можна було прогнозувати більш стійкі
морфологічні та функціональні порушення антро-мастоїдальної та антротимпанальної ділянок. В таких випадках виявлялась потреба у хірургічній
лікувальній тактиці.

а

б
Рис. 4.2 Повторюваність гострого запалення структур середнього
вуха у пацієнтів 1-ї та 2-ї клінічних груп дослідження.
а) перша група; б) друга група
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Якщо проводити порівняльний аналіз між обома групами дослідження,
то виявляється, що достовірної різниці в даних анамнезу, які стосуються
захворюваності на гострий середній отит, що передував гострому мастоїдиту,
немає (р>0,05). Це говорить про практичну однорідність груп спостереження,
можливість проводити порівняльний аналіз між ними з отриманням вірогідних
результатів.
Загалом, коли розглядати пацієнтів усіх досліджуваних груп (рис. 4.2),
стає зрозуміло, що кількість пацієнтів, у яких гостре запалення середнього
вуха виникло вперше, дорівнює 45 %. Серед яких на долю пацієнтів молодших
вікових груп припадає 78 %, а на долю старших – 32 %. На долю ж
рецидивуючих форм гострого запалення середнього вуха припадає близько 55
%, серед яких достовірно переважають пацієнти старших вікових груп (61 %).
Двобічний запальний процес у середньому вусі, ускладнений двобічним
мастоїдитом, виявлено у 5 пацієнтів (2,89 %), у 2-х (1,16 %) – він вимагав
проведення хірургічного лікування.
Таблиця 4.3

№
53,26 77,17 89,13 95,65 27,17

39,13

4,35

39,13

72,83 65,22

Виділ. з носу

Виділ. з вух

65,43 66,67

Поруш нос/дих

Головокруж.

46,91

Зн. слуху

3,70

Завушний біль

39,51

Біль у вусі

Пульсац. у вусі

№2

Шум

№1

1
54,32 79,01 86,42 93,83 41,98

Головний біль

Група дослідж.

Основні скарги пацієнтів з гострим запаленням структур середнього вуха (%).
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Згідно з даними, представленими у таблиці 4.3, найбільш характерними
скаргами пацієнтів з гострим мастоїдитом були (у порядку зменшення частоти
прояву скарги):
-

Погіршення слуху на хворе вухо (93,83 %)

-

Завушний біль (86,42 %);

-

Біль у вусі (79,01 %);

-

Головний біль (54,32 %);

-

Виділення з вух (46, 91 %).

Порушення носового дихання та виділення з носа слизового або
слизово-гнійного характеру виявлялися у досліджуваних нами пацієнтів
відповідно в 65,43 % та 66,67 % у пацієнтів 1-і групи, 72,83 % та 65,22 % – 2-ї
групи дослідження. Саме між цими показниками відмічався найбільший
рівень кореляції, коефіцієнт котрої дорівнював 0,97 та 0,84 відповідно.
Звичайно, що ці прояви спільно відбивають характерні клінічні ознаки
одного й того ж захворювання – вірусного або поствірусного риносинуситу, на
тлі якого найбільш часто виникає гостре запалення структур середнього вуха.
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Рис. 4.4 Співвідношення проявів основних скарг пацієнтів з гострим
запаленням структур середнього вуха 1 та 2 досліджуваних груп (%).

Згідно з діаграмою, представленою на рис. 4.4, можна зробити висновок
про відсутність достовірної різниці в показниках основних скарг пацієнтів
досліджуваних груп.
Згідно з регламентом даного дослідження та клінічними вимогами, усім
пацієнтам було проведено об’єктивні дослідження, результати найбільш
вагомих з яких, представлені в таблиці 4.4.
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Таблиця. 4.4
Основні об’єктивні ознаки, виявлені у пацієнтів обох груп з гострим

Пульсуючий Рефл

Рідини в Сл Прох

Перф. Б/П

67,90

46,91

28,40

28,40

17,28 39,51

2
гр.

57,61 51,09

64,13

60,87

54,35

58,70

25,00

25,00

15,22 42,39

За

поданими

даними,

у

таблиці

4.4,

найбільш

Набр.завушн зони

Просвічув. ексудату

64,20

Навис. З/стінки СП

Вибухан. Б/Пер

65,43

Гіперемія, інф. Б/П

51,85 28,40

Наявність Р/Син (КТ)

1
гр.

Клінічна ознака

Відсутн. Контурів БП

запаленням структур середнього вуха (%).

характерними

об’єктивними клінічними ознаками у пацієнтів з гострими середніми отитами,
ускладненими мастоїдитом, були: згладженість кута переходу та «нависання»
задньої стінки слухового проходу, порушення анатомічної конфігурації
пізнавальних контурів останньої – 64,78 %, вибухання барабанної перетинки –
62,54 %, просвічування ексудату крізь барабанну перетинку – 61,1 %.
Достовірної різниці між основними об’єктивними клінічними проявами
у пацієнтів порівнюваних груп не спостерігалось. Показники, які мали суттєву
різницю: нависання, гіперемія та інфільтрація барабанної перетинки, який
склав у пацієнтів 1 (першої) групи – 28,4 %, а у групі порівняння – (2-й) – 51
%. Серед інших об’єктивних симптомів спостерігалась кореляція об’єктивних
ознак, що ілюструється даними діаграми, представленими на рис. 4.5.
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Рис. 4.5 Співвідношення основних об’єктивних ознак, виявлених у пацієнтів з
гострим запаленням структур середнього вуха (%).

Проводячи порівняльний аналіз даних основних суб’єктивних та
об’єктивних клінічних ознак гострого запалення структур середнього вуха,
приходимо до висновку про відсутність достовірних відмінностей у пацієнтів
порівнюваних груп. А це свідчить про статистичну достовірність порівняння
результатів пацієнтів обох груп і в подальшому об’єктивну вірогідність
отриманих результатів проведеного дослідження.
Але співвідношення між основними суб’єктивними та об’єктивними
ознаками пацієнтів кожної групи, яким було проведено тільки консервативне
лікування та тими, у яких лікування хірургічне втручання вірогідно
відрізнялись між собою, як в підгрупах 1а та 1б, так і підгрупах 2а та 2б
(р<0,05) (рис. 4.6 а, б).
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а

б
Рис. 4.6 Співвідношення суб’єктивних ознак у пацієнтів досліджуваних
груп: а) консервативне лікування; б) хірургічне лікування.
Згідно з даними, представленими на рис. 4.6, суттєві відмінності в
суб’єктивних ознаках пацієнтів з середнім гострим отитом, ускладненим
мастоїдитом відмічаються у показниках:
 Головний біль;
 Пульсація у вусі;
 Запаморочення
 Порушення носового дихання;
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 Виділення з носа.
У групах пацієнтів, яким було застосовано хірургічне лікування,
кількісний відсоток цих показників був більшим і достовірно відрізнялись
(р<0,05) від показників хворих, яким проводилось консервативне лікування.

а

б
Рис. 4.7 Співвідношення об’єктивних ознак у пацієнтів досліджуваних
груп: а) консервативне лікування; б) хірургічне лікування.
Згідно з даними, представленими на рис. 4.7, достовірні відмінності в
об’єктивних ознаках пацієнтів з гострим мастоїдитом відмічаються у
показниках:
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 Гіперемія барабанної перетинки;
 Нависання задньо-верхньої стінки зовнішнього слухового
проходу;
 Набряк завушної ділянки.
У пацієнтів, яким було застосовано хірургічне лікування, ці показники
були більш характерними і достовірно відрізнялись (р<0,05) від показників
консервативної групи пацієнтів.
4.2. Показники гемограм та ПЛР на різні види вірусів у хворих на
гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом.
Найбільш характерними відхиленнями від норми у загальному аналізі
крові були такі показники: підвищення рівня ШОЕ, лейкоцитоз, лімфоцитоз
(р<0,05), та паличкоядерний зсув (табл. 4.5). Інші показники також мали
відхилення від норми, але вони не мали достовірної різниці (P>0,2).
Таблиця. 4.5
Окремі показники гемограми у пацієнтів досліджуваних груп
Дослідж.
група

1 група

2 група

Термін
дослідження

Загальна кть пацієнтів
у
групі

Лабораторний показник
Підвищена ШОЕ

Лімфоцитоз

П/ядерний зсув

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

1день конс.
лікування

65

48

73,85

25

38,46

35

53,85

Оперовані
на 1 добу

16

15

93,75

9

56,25

12

75,00

3 доба консервати
вно

50

28

56,00

21

42,00

19

38,00

3 доба –
хірургічне
лікування

15

13

86,67

11

73,33

12

80,00

1день конс.
Лікування.

82

53

64,63

42

51,22

56

68,29

Оперовані
на 1 добу

10

8

80,00

7

70,00

9

90,00

89

3 доба –
консервати
вно.

69

31

44,93

20

28,99

22

31,88

3 доба –
хірургічне
лікування

13

13

100,00

9

69,23

12

92,31

Відмічався достовірно вищий рівень порушень окремих параметрів
загального аналізу крові у пацієнтів з вираженими клінічними проявами
захворювання (p<0,05), яким планувалось проведення хірургічного втручання.
В 67% випадків спостерігалась кореляція між окремими показниками
гемограми. У 64 % хворих така кореляція відмічалась між показниками
кількості лейкоцитів та паличкоядерних гранулоцитів (нейтрофіли), де
коефіцієнт кореляції дорівнював 0,65.
Вибрані показники гемограми у пацієнтів 1-ї, досліджуваної групи, на 3
добу достовірно (р<0,05) відрізнялись від аналогічних показників у групі
порівняння, пацієнтам котрої не застосовувалась противірусна терапія.
У 21,3 % хворих 1-ої та у 22,7 % 2-ої групи пацієнтів обох
досліджуваних груп достовірних відхилень у гемограмі не відмічалось ні в
одному з досліджуваних лабораторних показників.
На основі позитивних результатів ПЛР (65,7 % – в другій групі; 69 % – в
першій), при дуже малих відсотках кокової флори – у пацієнтів другої групи –
у 8 хворих (8,6 %), а першої групи – у 6 (7,4 %) та лімфоцитоз у хворих обох
груп (р<0,05) можливо думати про визначену роль вірусів у виникненні
гострих середніх отитів, ускладнених мастоїдитом.
Таблиця 4.6
Результати ПЛР у досліджуваних пацієнтів
вид.збуд.
Група №

Герпес-вірус 1
типу
к-ть
%

Герпес-вірус
2 типу
к-ть
%

Цитомегаловірус
к-ть
%

вірус ЕпштейнаБарра
к-ть
%

Усього
к-ть

%

1

11

13,58

14

17,28

12

14,81

19

23,46

56 69,14

2

19

20,65

10

10,87

14

15,22

18

19,57

61 66,30

30

17,34

24

11,56

26

15,03

37

21,39

117 67,63

Усього
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В той же час, проведені нами бактеріологічні дослідження мазків з
барабанної порожнини, антруму, комірок соскоподібного відростку, кокову
мікрофлору, в цій же групі, зафіксували лише у 7 хворих (7,6 %). Це
дослідження показує, що комплексне лікування хворих на гострий середній
отит, ускладнений мастоїдитом, повинно включати противірусну терапію.
Аналіз лабораторних показників також дозволив встановити певну
кореляцію між клінічним станом пацієнта з ГСОУМ і окремими даними
гемограми, окрім лейкоцитозу і збільшення кількості паличкоядерних
нейтрофілів, підвищення ШОЕ, виявлявся лімфоцитоз.
Більше того, усім пацієнтам досліджуваних груп, яким було розпочато
консервативне лікування, на 3 добу паралельно з повторенням КТ скроневої
кістки проводився також повторний загальний аналіз крові. Найбільш
характерними відхиленнями від норми у загальному аналізі крові були такі
показники: підвищення рівня ШОЕ, лейкоцитоз і, що найбільш цікаво,
лімфоцитоз (р<0,05) та паличкоядерний зсув. Інші показники також мали
відхилення від норми, але вони як правило, носили безсистемний, не
достовірний (р>0,2) характер. Закономірність у їх динаміці або важкості
клінічних проявів захворювання нами виявлено не було.
4.3. Ендоскопічні дослідження.
В сучасній отоларингології особливе значення для адекватного діагнозу,
подальших дій та свідчень про ефективність проведеного лікування надається
ендоскопічним методам дослідження: мікроскопії та ендоскопії вуха,
порожнини носа, носоглотки, гортаноглотки.
Проведення мікроотоскопії в поєднані з ендоскопією дає можливість
точно оцінювати, а при необхідності – фіксувати і порівнювати з нормальною
картиною патологічні зміни барабанної перетинки, ступінь її гіперемії,
наявність
вибухання

нависання
або

задньої

втяжіння,

стінки
рубців,

слухового

проходу,

обмеженості

інфільтрації,

рухливості;

стан
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розпізнавальних знаків; наявність бульозних утворень ретракційних кишень,
рідину, чи її відсутність за перетинкою та таке інше.

Рис. 4.6 Наявність прояву вірусного ураження середнього
вуха – бульозний отит з серозним випотом в барабанній
порожнині.
Клінічна картина захворювання таких пацієнтів характеризувалась
вираженим больовим синдромом як у вусі, так і в завушній ділянці з
іррадіацією у відповідну половину голови. В завушній ділянці виявляли
помірний набряк м’яких тканин, різку болісність при пальпації. При
проведенні парацентезу барабанної перетинки з барабанної порожнини
повільно виділявся в’язкий серозно-геморагічний ексудат, який видаляли за
допомогою відсмоктувача з відповідними насадками. Проводити шунтування
таким пацієнтам було складніше: потовщена барабанна перетинка заважала
проводити стабільну фіксацію шунта.
У пацієнтів з наявністю серозно-геморагічного випоту в барабанній
порожнині спостерігались більш виражені явища набряку та інфільтрації
барабанної перетинки (рис. 4.7).
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Рис. 4.7 Бульозний отит з наявністю серозногеморагічного випоту в барабанній порожнині.
У 71 % всіх пацієнтів крізь барабанну перетинку при отомікроскопії
просвічувався

серозний

або

серозно-геморагічний

ексудат

барабанної

порожнини з наявністю пухирців повітря (рис. 4.8), що розглядалось як
свідчення часткового збереження функції слухової труби. При проведенні
парацентезу ексудат як правило проходив достатньо вільно. При шунтуванні
барабанної перетинки технічних перешкод як правило не виникало.
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Рис. 4.8 Отомікроскопія: наявність серозного
ексудату в барабанній порожнині.
Ендоскопічне дослідження порожнини носа і носоглотки дозволяло
детально оцінити стан слизової оболонки, носових раковин, перегородки носа;
оглянути лімфоїдні структури носоглотки – аденоїди, чи їх залишки, або їх
повну відсутність, трубні мигдалини та їх валики, оцінити прохідність
глоткового гирла слухової труби.
Негативна ендоскопічна динаміка змін в носоглотці, яка співпадала з
суб’єктивними та об’єктивними даними ЛОР-огляду та підтверджена КТ, була
підґрунтям для переходу від консервативного до хірургічного етапу лікування
(полісинусотомії, аденотомії).
Ендоскопічний огляд носоглотки дозволив у 3-х пацієнтів виявити
механічну

обструкцію

слухової

труби

гіпертрофованим

глотковим

мигдаликом (рис. 4.9). У всіх цих хворих глотковий мигдалик був видалений.
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Рис. 4.9 Ендоскопія носоглотки. Гіпертрофія
глоткового мигдалика у пацієнта з гострим
середнім отитом, ускладненим мастоїдитом.
Ендоскопічно були вивчені та зафіксовані шляхи переміщення слизу з
навколоносових пазух і можливий розвиток рефлюксу в глоткові гирла
слухових труб.
Таким чином, особлива цінність ендоскопії порожнини носа та
носоглотки проявляється в комплексі з даними отоендоскопії та КТ скроневої
кістки i навколоносових пазух в динаміці лікування. Вирішити, чи необхідно
застосовувати хірургічну тактику, або продовжувати консервативну терапію
може базуватись тільки на комплексі динамічних результатів отомікроскопії,
отоендоскопії, ендоскопії порожнини носа та носоглотки і комп’ютернотомографічного дослідження соскоподібних паростків.
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4.4. Результати даних комп'ютерної томографії.
Аналіз КТ стосовно анатомічних ділянок середнього вуха, а саме
сполучених між собою повітроносних порожнин: барабанної порожнини
(cavum tympani), слухової труби (tuba auditiva), входу в печеру (aditus ad
antrum), самої печери (antrum) і пов'язаних з нею всіх повітроносних комірок
соскоподібного відростка (cellulae mastoidea).
Для

контролю

проведено

аналіз

комп’ютерно-томографічних

досліджень черепа 30 пацієнтам, які не мали патології скроневої кістки.
Основними орієнтирами на КТ скроневої кістки, є барабанна
порожнина та антрум. Верхня і нижня стінки барабанної порожнини краще
візуалізуються в коронарній проекції, а передня і задня – в аксіальній.
Медіальна (лабіринтна) і зовнішня (перетинкова) знаходили відображення, як
в коронарній, так і в аксіальній проекціях. Але структурні особливості
перетинкової стінки (наявність потовщень, перфорацій, кишень) визначити за
даними КТ як правило не вдається.
На рівні вікон лабіринту в задній стінці в окремих випадках визначався
пірамідальний виступ, від якого відходить сухожилля стременцевого м'язу. У
верхніх відділах задньої стінки візуалізується хід, що веде з аттика до печери і
створює разом з аттиком та антрумом на томограмах фігуру, що нагадує
пісочний годинник.
Задня (промонторіальна) стінка на КТ характеризується однорідною
структурою і високими показниками щільності, оскільки утворена кістковою
капсулою лабіринту.
Одночасно візуалізувати всі три відділи барабанної порожнини
(епітимпанум,

мезотимпанум

і

гіпотимпанум)

дозволяють

томограми,

виконані в коронарній проекції.
У барабанній порожнині можна виділити кілька кишень. У нижніх
відділах аттика візуалізували верхню кишеню барабанної перетинки або
простір Пруссака, що розташований між ненатягнутою частиною барабанної
перетинкою,

шийкою

і

латеральною

зв'язкою

молоточка.

Найбільш

96

оптимальною для вивчення простору Пруссака була коронарна проекція.
Тимпанальна кишеня барабанної порожнини візуалізувалась на томограмах
від пірамідального виступу до лабіринтної стінки, її глибина варіювала: від 2
до 9 мм.
Антрум, як і барабанна порожнина, є клінічно важливою структурною
одиницею середнього вуха. Він є найбільшою і постійно візуалізованою
клітиною соскоподібного відростка, сполученою з аттиком за допомогою
входу в нього – aditus ad antrum (рис. 4.10).

Рис. 4.10 КТ скроневої кістки. Профільна проекція. Барабанна
порожнина, надбарабанний простір, вхід до антруму.
Антрум добре візуалізувався як в аксіальній, так і в коронарній
проекціях; дах антруму, як і дах барабанної порожнини, краще вивчати в
коронарній проекції, в той час як медіальна і латеральна стінки видні рельєфні
в обох проекціях (рис. 4.11).
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Рис. 4.11 КТ скроневої кістки. Коронарна
проекція.

Барабанна

порожнина,

вхід

до

антруму.
Розміри антруму і товщина його стінок широко різнились і, як правило,
відповідали

типу

будови

комiрок

соскоподібного

відростку,

які

диференціювалися на комп’ютерних томограмах. Пневматичному типу будови
соскоподібного відростка в КТ-зображенні була властива добре розвинена
ґратчаста структура. Добре розвинені комірки соскоподібного відростка були
виявлені у 24 досліджуваних (73,33 % спостережень). В абсолютній більшості
випадків

соскоподібний

відросток

характеризувався

повітряносними

клітинами правильної конфігурації. Комірки розташовувалися в певному
порядку, причому величина їх починала збільшуватись у напрямку до
периферії

відростку.

Міжклітинні

перегородки

і

кортикальний

шар

соскоподібного відростка, як правило, були тонкими. Частина повітряносних
клітин виходила за межі соскоподібного відростка і візуалізувалась в різних
ділянках – лусці, виличному відростку, на верхівці і основі піраміди.
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Згідно класифікації J.D. Swartz, H.R. Harnsberger (1998), якої ми
притримувались, в скроневій кістці виділяють п'ять зон пневматизації:
1. барабанна порожнина і аттик; 2. соскоподібний відросток; 3.
перилабіринтні клітини; 4. апікальні клітини; 5. додаткові клітини (лускові,
виличні, потиличні).
На задній поверхні соскоподібного відростка в більшості випадків
візуалізувалось поглиблення сигмовидного синусу. Розташування синусу
визначалось ступенем розвитку порогових клітин, розташованих між задньою
стінкою

зовнішнього

слухового

проходу,

кортикальним

шаром

соскоподібного відростку. Проведені комп’ютерно-томографічні дослідження
виявили передлежання сигмовидного синусу (наближення до зовнішнього
слухового проходу на відстань менше 10 міліметрів) у 13,3% досліджуваних
пацієнтів.
Нами було підтверджено, що саме КТ скроневої кістки дає можливість
найбільш повноцінно оцінити стан всіх структурних елементів середнього
вуха.
Хворі на гостре запалення структур середнього вуха, що входили до
проведеного нами дослідження, склали 173 особи. З них конусно-променеву
КТ скроневої кістки проведено 48 пацієнтам, спіральну КТ – 107, і
рентгенографію скроневих кісток за Шюллером – 18.
В тих випадках, коли було потрібно повторне рентгенологічне
дослідження, пацієнтам, яким проводилась рентгенографія за Шюллером,
удруге проводилась спіральна КТ (5 осіб). Повторні КТ (конусно-променеву
або спіральну) 84 (48,55 %) пацієнтам проводили на 3-4 добу дослідження для
визначення динаміки процесу по величині індексу пневматизації (ІП). Втретє
КТ проводилась 9 (5,2 %) пацієнтам (таб. 4.7).

Велику вагу у вирішенні

тактики

мали

лікування

досліджуваних

пацієнтів

пневматизації антруму, адитусу та барабанної порожнини.

також

показники
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Таблиця. 4.7
Загальна кількість КТ досліджень пацієнтів на ГСОУМ та строки їх
проведення
Група дослідження

І
47
34
37
55
173

1а
1б
2а
2б
Усього:

Кількість КТ досліджень
ІІ
16
11
26
9
84

ІІІ
1
3
2
3
9

Слід зазначити, що повторні КТ скроневої кістки проводились пацієнтам
обох груп для визначення динаміки запального процесу на фоні розпочатого
консервативного лікування, і тільки в тих випадках, коли дані КТ були
клінічно необхідні.
Використовуючи можливості сучасного компютерного томографу, а
саме Siemens Somatom Emotion, у співпраці із лікарем-радіологом ми виявили
можливість визначати сумарний об’єм пневматизованих та апневматизованих
клітин соскоподібного відростку. Маючи таку спроможність, ми ввели
поняття індексу пневматизації (ІП) соскоподібного відростку, який визначався
шляхом розрахунку співвідношення пневматизованих повітроносних клітин
соскоподібного відростку до апневматизованих.

ІП

(Індекс пневматизації) =

Об’єм пневматизованих клітин
Об’єм апневматизованих клітин

Величина даного показника не мала для нас принципового клінічного
значення, але зміна її в часі (при повторному КТ дослідженні) стала однією з
головних

ознак

консервативного

позитивних
лікування.

чи
Ми

негативних
стали

результатів

визначати

проведеного

динаміку

індексу

пневматизації (ДІП), маючи на увазі її як показник функціонування атикоантрального сполучення. В разі, коли ДІП була позитивною, а разом із клініколабораторною динамікою, ми продовжували консервативне лікування, при
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негативнй ДІП та погіршенні клініко-лабораторних даних проводилось
хірургічне втручання.
Згідно з цим алгоритмом, на 3 добу визначалась тактика подальшого
лікування пацієнтів 1-ї групи. Наведені дані проілюстровано на рис. 4.12.

Рис. 4.12 Кількість КТ досліджень, проведена у різні терміни
дослідження: 1 – 1 доба, 2 – 3-4доба, 3 – 5-7 доба.
У підгрупах пацієнтів, лікування яких було проведено із застосуванням
консервативних методик, динамічна КТ виявила збільшення величини індексу
пневматизації, що відповідало позитивному клінічному перебігу і можливості
подальшої консервативної терапії.
Загалом, характеризуючи дані КТ-досліджень пацієнтів з гострим
середнім отитом, ускладненим мастоїдитом ми виявили, що практично у всіх з
них пневматизація печери і периантральних клітин були знижені, в барабанній
порожнині визначався ексудат з рівнем рідини. Останній можна було
спостерігати також і в деяких клітинах соскоподібного відростка. Міжклітинні
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стінки частіше були майже без деструктивних змін, не визначалось порушень
з боку ланцюга слухових кісточок.
Оцінюючи стан антруму виявлено, що у 158 (91,3 %) пацієнтів, антрум
був добре розвиненим, у 15 (8,75) – малорозвиненим, і у 9 з них (5,2 %) – із
щілиноподібною формою. Пневматизація антруму була порушена у всіх
досліджуваних хворих.
Ретельний аналіз даних КТ у передопераційному обстеженні хворих і
оцінка анатомо-топографічної будови і співвідношення структур середнього
вуха поруч з клiнiчною картиною грає визначальну роль при вирiшеннi
питання про хірургічне втручання, дозволяє планувати операцію і уникнути
інтраопераційних ускладнень.

Рис. 4.13 Комп’ютерна томографія хворого П., 36
років. Поряд з пневматизованими, відмічається
наявність

апневматизованих

комірок

соскоподібного відростку зліва.
При наявності на КТ-знімках затемнення комірок соскоподібного
відростка (рис. 4.13) з присутністю навіть 1-2 інтактних пневматизованих
клітин, отриманні серозного вмісту при парацентезі, протягом 2-3 днів
проводилась консервативна терапія, потім повторно виконувалась конусно-
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променева томографія. При поліпшенні клінічних та лабораторних даних, при
позитивній ДІП консервативне лікування тривало далі до одужання.
Хірургічний метод стосовно таких пацієнтів не використовувався.
Отже, проведення КТ досліджень з розрахунком динаміки індексу
пневматизації в комплексi з аналізом клінічної картини та результатів
лабораторних досліджень дозволяло вирішити питання про необхідність
переходу до активної, хірургічної тактики або визначалась можливість
продовжувати консервативне лікування в разі його ефективності. У всіх
випадках

домінуючим

показником

вважалась

саме

динаміка

індексу

пневматизації.
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РОЗДІЛ 5
РОЗРОБЛЕНІ І ВПРОВАДЖЕНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА
ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ, УСКЛАДНЕНИЙ МАСТОЇДИТОМ
Нами запропоновано комплексну модифіковану методику лікування
хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, котра містить такі
складові компоненти:
1.

В комплекс консервативного лікування хворих, з названою патологією, на
патогенетичній основі, включили противірусний препарат для місцевого
та системного використання.

2.

Раннє

короткотермінове

шунтування

барабанної

порожнини,

що

проводиться на початковій стадії лікування, забезпечуючи достатнє
дренування та аерацію барабанної порожнини із можливістю уведення
лікарських речовин.
3.

Ендоскопічну тунельну антротомію, як найбільш ощадний метод антромії
з

можливістю

відновлення

функціонування

атико-антрального

сполучення.
4.

Модифіковану антромастоїдотомію із дренуванням післяопераційної та
барабанної порожнини тефлоновими трубками та смужкою силіконової
резини із одночасним закриттям післяопераційної рани (на запропоновану
операцію отримано деклараційний патент №0201187);
5.1. Противірусний препарат у лікуванні хворих на гострий середній

отит, ускладнений мастоїдитом.
З ряду противірусних препаратів, індукторів інтерферону, нами був
обраний «Протефлазід». За інструкцією, його застосування може мати як
системний, так і місцевий характер.
Схема дозування препарату наступна: перорально по 5 крапель тричі на
добу три дні; по 7 крапель тричі на добу 3 дні; по 8-10 крапель тричі на добу
протягом двох тижнів.

104

Місцево проводилось застосування препарату (у розведенні 1:8) у
барабанну порожнину шляхом його уведення через шунт по 1,5 мл 2 рази на
день протягом усього короткочасного періоду (3-5 днів) знаходження шунта в
барабанній перетинці.
Додатково до стандартної схеми консервативного лікування хворих на
гострий

мастоїдит,

дезінтоксикаційні,

яка

включала

протинабрякові,

антибактеріальні,
антигістамінні

протизапальні,
препарати,

ми

використовували противірусний прерарат. При цьому ми спиралися на дані
літератури про роль вірусних інфекцій у виникненні ГСО та ГМ, також на
відсутність росту бактеріальної флори у мазках із вуха та соскоподібного
відростка, на недостатню ефективність антибактеріальної терапії, ПЛР та на
дані морфологічних змін слизової оболонки, характерних для вірусного
ураження.
Проводячи пошуки противірусного препарату, необхідного нам для
включення в схему комплексного лікування, ми зупинили свій вибір на
препараті «Протефлазід». Цей препарат має форму водно-спиртового розчину,
що дозволило нам використовувати його як у загальній, так і в місцевій
терапії.
5.2. Раннє короткотермінове шунтування барабанної перетинки.
Головне

призначення

раннього

короткотермінового

шунтування

барабанної перетинки є:
-

евакуація ексудату з барабанної порожнини;

-

аерація повітроносних порожнин середнього вуха;

-

можливість багатократного промивання барабанної порожнини;

-

уведення медикаментозних засобів до барабанної порожнини,

середнього вуха, а через її посередництво – до слухової труби та
соскоподібного відростку.
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Одним з головних напрямків лікування були: елімінація вогнища
запалення та відновлення (заміщення) функції слухової труби та аерації
порожнин середнього вуха.
Пацієнтам групи порівняння (група 2), за даними історій хвороб, в
аналогічних випадках проводився парацентез барабанної перетинки чи
тимпанопункція.

а

б

Рис. 5.1 а) Отомікроскопія. Наявність ексудату в барабанній
порожнині; б) Встановлений шунт цьому ж пацієнту (серозногеморагічний ексудат видалено).
В ході надання медичної допомоги пацієнтам з ГСОУМ, маніпуляція
проводилась після ретельного огляду пацієнта і визначенні показань, в тому
числі тимпанометрії типу «В» чи «ВС» до її проведення. За допомогою
мікрохірургічного ножа під отомікроскопією в задньо-нижньому або
передньо-нижньому квадранті барабанної перетинки робили розтин близько 3
мм та після аспірації вмісту барабанної порожнини в отвір встановлювали
вушний шунт. Операцію, як правило, проводили в перші години після
госпіталізації під місцевим знеболенням.
Шунтування мало короткотерміновий характер (в переважній більшості
випадків), шунт видаляли на 3 – 5 добу лікування (рис. 5.2).
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Рис.

5.2

Отомікроскопія.

Видалення

шунта з барабанної порожнини на 4
добу.
5.3. Ендоскопічна тунельна антротомія.
Ендоскопічна тунельна антротомія виконується після КТ соскоподібного
відростка під місцевою, чи загальною анестезією. Після завушного розтину
шкіри і періосту з подальшим їх розведенням, бором Ø5 мм, під нижньою
межею spina suprameatum Henle, перпендикулярно кістці, паралельно задній
стінці зовнішнього слухового проходу, в напрямку до печери робиться тунель.
Досягнувши антруму, у тунель вводиться ендоскоп Ø4 мм з кутом обзору 30 °,
за допомогою якого оглядають стан слизової оболонки печери, з’ясовують
функціонування атико-антрального та мастоїдо-антрального сполучень. Коли
є показання, інструментально проводяться спроби їх відновлення. Контроль за
відновленням

аттико-антрального

сполучення

проводимо

шляхом

меатотимпанальної пневматичної проби: після введення розчину протефлазіду
(1:8) у зовнішній слуховий прохід нагнітаємо за допомогою воронки Зігля
спостерігаючи ендоскопічно за потраплянням розчину в антрум (рис. 5.5). В
разі, коли це вдається (спроби мають позитивні функціональні наслідки),
хірургічне втручання закінчується введенням смужки силіконової резини в
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адитус та двох трубок у новостворений тунель. Коли ж цього ощадливого
об’єму втручання виявляється недостатньо, переходимо до наступного, більш
радикального,

але

також

малоінвазивного

підходу

–

модифікованої

антромастоїдотомії.

а

б

Рис. 5.3 Вигляд операційної рани при проведенні ендоскопічної тунельної
антротомії. а) за допомогою фрези знято кортикальний шар кістки в
ділянці planum mastoideum; б) зроблено тунель до антруму.

а

б

Рис. 5.4 Ендоскопічна візуалізація антральної ділянки при проведенні
тунельній антротомії: а) загальний вигляд; б) досягнуто сполучення з
антрумом.
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б

а

Рис 5.5 пневматична проба при відновленні антро-тимпанального
сполучення.

а)

загальний

вигляд;

б)

проходження

повітря

при

меатотимпанальній пробі.
5.4. Модифікована антромастоїдотомія.
Нами розроблено нову методику хірургічної санації соскоподібного
відростку із дренуванням післяопераційної та барабанної порожнин та
одночасним накладанням первинного шва (Деклараційний патент №0201187).
Метою операції було створення повітроносної порожнини в соскоподібному
відростку після його санації шляхом розблокування aditus ad antrum, recessus
epitympanicus

для

відновлення

(збереження)

тубо-тимпано-антрального

дренажного шляху. Запропонований підхід дозволяє майже повністю зберегти
фізіологічні

особливості

середнього вуха. Одночасно

операція

надає

можливість попередити рубцювання в aditus ad antrum (див. далі). Як відомо,
типова

антромастоїдотомія

частіше

за

все

приводить

до

ліквідації

повітряносного резерву соскоподібного відростку. Відсутність резерву повітря
в останньому найчастіше призводить до тимпаносклерозу або до утворення
втяжінь та інверсійних кишень в барабанній перетинці, що є прямим шляхом
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до

переходу

гострого

процесу

до

хронічного

отиту,

ускладненого

холестеатомою.
Крім того, запропонована нами модифікована мастоїдотомія забезпечує
збереження та максимальне відновлення функціональних можливостей
середнього вуха за рахунок максимальної атравматичності по відношенню до
ланцюга слухових кісточок, мікротравм під час перев’язок, що часом виникає
при відкритому веденні післяопераційної рани.
Також за рахунок накладання «косметичного» первинного шва
створювався звичний для середнього вуха мікроклімат, тобто ліквідовувався
тривалий контакт слизової оболонки та структур середнього вуха із зовнішнім
середовищем і в тому числі попереджалось можливе вторинне інфікування
післяопераційної порожнини. В додаток до цього, накладання після закінчення
операції антисептичної пов’язки забезпечувало не тільки стерильність, але
мікротравмування шкіри завушної ділянки.
В ранньому післяопераційному періоді після проведеної модифікованої
антромастоїдотомії за нашою методикою створюються умови для швидкого
загоєння післяопераційної рани, що звичайно наступало на 7-8 добу.
Під час перев’язок хірургу забезпечений контроль за збереженням
функції

тубо-тимпано-мастоїдального

шляху,

визначенням

витікання

промивної рідини через шунт в зовнішній слуховий прохід чи в глотковий
отвір слухової труби.
Одним із важливих аспектів ведення післяопераційного періоду у
хворих, що перенесли типову антромастоїдотомію з відкритим веденням рани
є тривале (до 3-4 тижнів) та болісне відчуття в ділянці вуха під час перев’язок,
коли свіжогранулююча рана щоденно травмується тампонами, а хворий
вимушений носити пов’язку та знаходитися у стаціонарі близько місяця. В той
же час запропоноване нами хірургічне втручання, як і перев’язки, є
ощадливими та недовготривалими для пацієнта, а його знаходження у
стаціонарі обмежується 7-8 днями, коли видаляються дренажі, трубки та
шунти з мастоїдальної порожнини.
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Техніка хірургічного втручання. Після розтину шкіри та окістя по
завушній складці виконується тунельна антротомія, після чого під контролем
ендоскопу проводиться ревізія адитусу. В разі його блокування розширюємо
аттико-антральне сполучення, не травмуючи ланцюг слухових кісточок. Потім
з боку трепанаційної порожнини в даний отвір вводимо смужку силіконової
резини, шириною до 4 мм, для запобігання блокування аттико-антрального
сполучення у післяопераційному періоді (наприклад, згустком крові тощо).

а

б

в

Рис.5.6 Завершальний етап хірургічного втручання: а) уведення силіконової
смужки та дренажів; б) уведення дренажів; в) ушивання завушної рани.
Зазвичай протягом тижня завдяки цьому через адитус із барабанної
порожнини проростає слизова оболонка та формується пневматизована
порожнина соскоподібного відростка, яка аерується натуральним шляхом:
слухова труба – барабанна та післяопераційна порожнини. Проксимальний
кінець смужки виводиться зовні через додатковий розріз шкіри у завушній
ділянці на 0.5 см дозаду від основного розрізу. Через той же отвір у
післяопераційну порожнину вводимо дві тефлонові трубки, одну у нижній кут
порожнини, а другу разом із силіконовою смужкою ближче до аттикоантрального сполучення (рис. 5.6). Після промивання післяопераційної та
барабанної порожнин розчином противірусного, імунотропного препарату
(протефлазід) в розведенні 1:8 з суспензією гідрокортизону, розріз ушиваємо.
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В

післяопераційному

періоді

щоденно

проводимо

промивання

операційної та барабанної порожнин через тефлонові трубки вищевказаним
розчином,

контролюючи

при

цьому

прохідність

тубо

-

тимпано-

мастоїдального сполучення, що проявляється у витіканні промивної рідини
через шунт у зовнішній слуховий прохід та глотковий отвір слухової труби.
Тефлонові трубки та силіконову смужку видаляємо на 7-й день після
операції, в цей же час знімаємо завушні шви. Наступного дня хворий
виписується для амбулаторного спостереження.
Таким чином, представлені дані є свідченням, що застосоввані у
дослідженні хірургічні методики – ендоскопічна тунельна антротомія та
модифіковано антромастоїдотомія з шунтуванням є мінімально інвазивними і
патогенетично обгрунтованими. В разі неускладнених мастоїдітів, ірургічне
втручання повинно разпочинатись з виконання ендоскопічної тунельної
антротомії, і тільки в разі наявності розповсюдження патологічного процесу
на комірки соскоподібного відростку з іх руйнацією – слід переходити до
модифікованої антромастоїдотомії з дренуванням.
За матеріалами розділу опубліковано:
1. Безега М. І. Етіопатогенетичний підхід до надання допомоги пацієнтам
із гострим запаленням структур середнього вуха / М. І. Безега //
Проблеми екології та медицини. – 2017. – Т. 20, № 5-6. – С. 3–13.
2. Timen H. Ye. Peculiarities of help management to patients with acute
otitis media complicated by mastoiditis / H. Ye. Timen, M. I. Bezeha //
Проблеми екології та медицини. – 2017. – Т. 21, № 5-6. – С. 40–45.
3. Безега М. І. Гострий мастоїдит – нова тактика консервативного та

хірургічного лікування / М. І. Безега // Журн. вушн., носов. і горлов.
Хвороб. – 2008. – № 6. – С. 28–31.
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РОЗДІЛ 6
РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ,
УСКЛАДНЕНИЙ МАСТОЇДИТОМ
При госпіталізації в максимально короткий термін, - протягом перших
годин перебування в стаціонарних умовах, - проводився скринінг пацієнтів,
головним призначенням якого було обґрунтування їх відповідності критеріям
включення до груп дослідження. З цією метою проводилось проведення
загальноклінічних та спеціально запланованих додаткових діагностичних
методик, а саме: отомікроскопії, отоендоскопії, аудіометрії, імпедансометрії,
КТ соскоподібних відростків та інше.
Першочерговим тактичним спрямуванням відносно усіх досліджуваних
пацієнтів було вирішення питання про необхідність термінового хірургічного
втручання: антромастоїдотомії – для пацієнтів 2б групи, або ендоскопічної
тунельної антротомії чи модифікованої антромастоїдотомії з дренуванням –
для пацієнтів групи 1-б. Вирішення цього питання базувалось на даних
наведеного об’єктивного обстеження, наявності специфічних клінічних
проявів: розвитку менінгізму, парезу лицевого нерва, тромбозу сигмовидного
синусу. Пацієнти, яким термінове хірургічне втручання при госпіталізації не
проводилось, призначалась консервативна терапія, що відповідала нормативам
протоколів надання медичної допомоги. Вони залучались до підгруп
консервативного лікування – «1а» або «2а». Але у частини пацієнтів, у котрих
протягом певного проміжку часу (від 1 до 7 діб) не було позитивної динаміки
виникала необхідність в застосуванні хірургічного методу лікування і тому
вони переводились до підгруп «1б» або «2б» відповідно. Для хворих останньої
підгрупи

застосовували

лише

один

вид

хірургічного

втручання:

антромастоїдотомія за традиційною методикою по Шварце.
Серед пацієнтів групи 1б характер хірургічного втручання мав два
основних спрямування. Практично усім хворим спочатку проводилась
ендоскопічна тунельна антротомія (ЕТАТ), яка дозволяла зорієнтуватись, чи
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може вона бути достатньою для адекватного відновлення аерації клітин
соскоподібного відростку. В тих випадках, коли мали місце ускладнені форми
гострого

мастоїдиту,

при

наявності

деструктивних

змін

комірок

соскоподібного відростка, ендоскопічна тунельна антротомія являла собою
лише початковий етап операції. Від неї зразу ж здійснювався перехід до
модифікованої нами антромастоїдотомії з дренуванням. Тобто в таких
випадках ендоскопічна тунельна антротомія стає першим, діагностичнолікувальним, початковим етапом хірургічного втручання. Але, враховуючи
єдиний патогенетичний і клінічний підхід до пацієнтів цієї підгрупи, ми не
піддали подальшому розподіленню і залишили в межах однієї підгрупи – 1б.
46 хворим (56,79 %) 1-ї групи при госпіталізації проведено раннє
короткотермінове шунтування. 6 пацієнтам (7,4 %) провести його не вдалося,
(табл. 6.1), а 29 пацієнтам (35,80 %) шунтування барабанної перетинки в
зв’язку з різними причинами не проводилось. Найбільш характерними
причинами не здійсненого шунтування були:


проведення розширеного хірургічного втручання;

 наявність герпетичних змін або булл у зовнішньому слуховому
проході або на барабанній перетинці;
 вузькість слухового проходу обумовлена набряком (найчастішезміщенням задньої стінки слухового проходу) або наявністю
екзостозів;
 відмова пацієнтів від проведення шунтування.
Таблиця 6.1
Раннє короткотермінове шунтування барабанної перетинки пацієнтам 1-ї
досліджуваної групи.
Шунтування б/п:

Проведено

Не проводилось

Не здійснено

Кількість
пацієнтів

46

29

6

%

56,79

35,80

7,41
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При наявності бульозних елементів на барабанній перетинці (рис. 6.1)
шунтування свідомо не проводили. Власний досвід попередніх шунтувань
показав, що їх проведення при цій патології супроводжувалось значними
технічними труднощами. В одних випадках шунти не фіксувались у
барабанній перетинці, в інших – фіксація була надто ненадійною, що
призводило до їх самовільного виходу в слуховий прохід або навпаки –
потрапляння до барабанної порожнини.
При екстреному виконанні хірургічного втручання (в перші години
після госпіталізації) РКШ барабанної порожнини виконувалось вже в ході
операції і було одним з початкових його етапів. Це стосується як пацієнтів, у
котрих попередньо вже була невдала спроба шунтування, так і тих, яким
шунтування при госпіталізації не проводилось. У 6 пацієнтів (7,4 %) з різних
причин ефективне інтраопераційне шунтування здійснити не вдалось.

Рис. 6.1 Отомікроскопія. Двобічний бульозний отит, ускладнений
мастоїдитом. Наявність бульозних утворень на барабанній перетинці,
при яких шунтування не проводилось.
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Як правило на 3-4 добу при успішно проведеному шунтуванні
барабанної перетинки у пацієнтів групи 1а відновлювалась аерація барабанної
порожнини, зменшувались запальні явища (рис. 6.1).
Тим пацієнтам 1-ї групи, яким з різних причин шунтування так і не
вдалось провести (6 осіб, 7,4 %), з метою санації барабанної порожнини та
уведення

медикаментозних

засобів

виконувалась

тимпанопункція

за

допомогою якої в барабанну порожнину вводились ті ж самі ліки, як при
шунтуванні. А саме промивання барабанної порожнини здійснювали методом
нагнітання фізіологічного розчину з суспензією гідрокортизону (20:1) в
кількості 5 мл, один раз на день протягом усього терміну лікування. В
більшості випадків попередньо пацієнтам проводилась анемізація порожнини
носа та носоглотки в ділянці глоткового отвору слухової труби розчином.
Слід зазначити, що місцеве застосування протефлазіду у фізіологічному
розчині 1:8 розпочинали на 2 добу після проведення РКШ. Близько 1,5 мл
цього розчину вводили у слуховий прохід двічі на день.
Якщо проводити порівняння серед пацієнтів обох підгруп, можна зробити
висновок, що у пацієнтів групи 1а кількість проведених шунтувань було
більшим, ніж у пацієнтів групи 1б (рис.6.2).

Рис. 6.2 Проведення короткотермінового шунтування
барабанної перетикни пацієнтам 1а та 1б підгруп.
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Видалення шунта проводилось у пацієнтів на 3-5 добу після його
встановлення. В більшості випадків за цей проміжок часу не виникало стійкої
його фіксації до барабанної перетинки і технічних проблем при виконанні цієї
маніпуляції у досліджуваних нами пацієнтів не виникало. Облітерація
штучного перфораційного отвору в більшості випадків виникала на 2-3 добу
після видалення шунта. Динаміка процесу облітерації перфораційного отвору
після шунтування барабанної перетинки проілюстрована на серії знімків
(рис.6.4). В жодному з наших спостережень парацентез та шунтування
барабанної перетинки не призвели до виникнення стійкої перфорації чи до
переходу гострого середнього отиту у хронічну форму,

а

б

в

Рис. 6.4 Облітерація перфорації барабанної перетинки після видалення
шунта: а) 1 доба; б) 3 доба; в) 5 доба.
Спостереження за станом облітерації перфораційного отвору дозволило
зробити висновок, що щоденний двократний контакт з розчином протефлазіду
не викликає пригнічення репаративних здібностей барабанної перетинки.
6.1. Результати проведення хірургічних втручань.
Нами розроблено нову методику хірургічної санації соскоподібного
відростку із дренуванням післяопераційної та барабанної порожнин з
одночасним накладанням первинного завушного шва (див. розділ 5).
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Хірургічне втручання є ощадливоим і дозволяє зберегти слухові кісточки,
абсолютну більшість комірок соскоподібного відростку, печеру та aditus ad
antrum. Одночасне накладання завушного шва запобігає травматизації під час
перев’язок та забезпечує заживлення первинним натяжінням.
Метою

операції

було

створення

повітроносної

порожнини

в

соскоподібному відростку після його санації шляхом розблокування aditus ad
antrum, recessus epitympanicus та збереження тубо-тимпано-антрального
дренажного шляху. Таким чином, зберігаються анатомічні структури
середнього вуха, попереджається рубцювання у ділянці aditus ad antrum, яке
при типовій антромастоїдотомії веде до ліквідації резерву повітря у ділянці
соскоподібного відростку, що у майбутньому після перенесеної типової
антромастоїдотомії часто призводить до тимпаносклерозу або до утворення
втяжінь та кишень в барабанній перетинці. Це є прямим шляхом переходу до
хронічної форми захворювання з можливим утворенням холестеатоми.
Крім того, проводячи розробку запропонованої методики, ми дбали про
збереження та максимальне відновлення функціональних можливостей
середнього вуха за рахунок відсутності травматичного ураження ланцюга
слухових

кісточок.

Також,

за

рахунок

накладання

первинного

шва

створювався звичний для середнього вуха мікроклімат, тобто ліквідовувався
тривалий контакт слизової оболонки та структур середнього вуха із зовнішнім
середовищем і в тому числі попереджалось можливе вторинне інфікування
післяопераційної порожнини.
В ранньому післяопераційному періоді після проведеної модифікованої
антромастоїдотомії за нашою методикою створюються умови для швидкого
загоєння післяопераційної рани, що наступає на 7-8 добу. Під час перев’язок
хірург може постійно контролювати збереження функції тубо-тимпаномастоїдального шляху, виявляючи витікання промивної рідини через
зовнішній слуховий прохід та глотковий отвір слухової труби.
Одним із важливих аспектів ведення післяопераційного періоду у
хворих, що перенесли типову антромастоїдотомію (група порівняння №2) з
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відкритим веденням рани є тривале (до 3-4 тижнів) та болісне відчуття в
ділянці вуха під час перев’язок, коли свіжогранулююча рана щоденно
травмується тампонами, а хворий вимушений носити пов’язку та знаходитися
у стаціонарі близько 3-х тижнів.
Модифікована нами антромастоїдотомія з одночасним накладанням
первинного шва є ощадливою і забезпечує безболісні, недовготривалі
перев’язки, заживлення первинним натяжінням. Знаходження у стаціонарі
обмежується 7-8 днями, коли видаляються силіконова смужка, дренажні
трубки та знімаються шви.
Після проведення запропонованої нами хірургічної операції хворий
знаходився в стаціонарі, в середньому, 8,8 днів – «група 1б». В той же час,
пацієнтів групи 2 виписували із стаціонару, в середньому, на 16,4 день, тобто
ліжко-день в них був більше, ніж в 2 рази (р<0,05). Терміни проведення
хірургічних втручань пацієнтам досліджуваних груп представлено в таблиці
6.2.
Таблиця 6.2
Терміни проведення хірургічних втручань пацієнтам досліджуваних груп.

Строк провед.
оперативн. втручань

Кількість хірургічних втручань
1-2 доба

3-4 доба

з 5 доби

Усього

1 група (к-ть, %)

9 (26,47 %)

20 (58,82 %) 5 (14,47 %)

2 група (к-ть, %)

16 (29,09 %)

13 (23,64 %) 26 (47,27 %) 55 (59,78 %)

34 (41,9 %)

Структура розподілу пацієнтів, яким було проведено консервативне та
хірургічне лікування у досліджуваних групах – 1а, 1б та групах порівняння 2а,
2б, представлено на у таблиці 6.3 та на рис. 6.6.
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Таблиця 6.3
Розподіл пацієнтів, яким було проведено консервативне та хірургічне
лікування (%).
Група дослідження
Вид лікування

1
абс.

%

абс.

%

47

58,02

37

40,22

1-2 доба

9

11,11

16

17,39

3-4 доба

20

24,69

13

14,13

5і>

5

6,17

26

28,26

81

100

92

100

Консервне лікування

Хірургічне лікування

Усього:

2

Згідно з представленими даними достовірної різниці у пацієнтів
порівнюваних груп у проведенні хірургічного втручання в ранні строки після
госпіталізації (1-2 доба) не відмічалось (р>0,05). Це є свідченням практично
однакового клінічного підходу до визначення показань для проведення
екстреного хірургічного втручання у всіх досліджуваних пацієнтів. Як вже
зазначалось,

основним,

першочерговим,

критерієм

для

проведення

термінового хірургічного втручання є наявність важкої форми гострого
середнього отиту, ускладненого мастоїдитом.
Але в подальшому, на 3 - 5 добу перебування у стаціонарі структура
хірургічних втручань суттєво змінюється. Близько 58,82 % оперованих хворих
в групі «1б» проти 23,64 % групи порівняння – «2б» (більше, ніж у 2 рази
(р<0,05).
У віддаленому періоді структура оперативних втручань суттєво
змінювалась навпаки, з явним превалюванням пацієнтів групи 2б (1б – 14,47%
та 2б – 47,27%) (р<0,05).
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На нашу думку, велике значення мало визначення ДІП, дослідження якої
проводилось в останні чотири роки у пацієнтів 1-ї групи. Як зазначалось,
завдяки цьому стало можливим об’єктивізувати стан відновлення дренажу та
вентиляції антруму та повітроносних клітин соскоподібного відростку, що
разом з даними клінічної картини, динамікою лабораторних показників,
дозволяло визначитись з оптимальною формою лікування.
В тих випадках, коли ми не спостерігали у хворих першої групи
відновлення

повітроносності

клітин

соскоподібного

відростку

(індекс

пневматизації або залишався на попередньому рівні або погіршувався),
клінічні прояви не покращувались, або навпаки ставали гіршими –
проводилось хірургічне втручання.

Рис. 6.5 Співвідношення видів хірургічних втручань у пацієнтів групи
1б.
Вірогідна різниця в кількості хірургічних втручань у строк – після 5
доби (в першій групі – в три рази менше, ніж в другій (р<0,05) є свідченням
дієвості використання алгоритму визначення критеріїв вчасного переходу від
консервативної до хірургічної тактики, а також позитивного результату
запропонованих

лікувальних

методик:

короткотермінового

шунтування

барабанної перетинки та місцеве і системне застосування противірусних
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препаратів, зокрема, протефлазіду, одночасно, що як згадувалось, має
імунотропні властивості.
Співвідношення видів хірургічних втручань представлено на рис. 6.5.
Представлені дані свідчать про суттєве кількісне превалювання
малоінвазивної

ендоскопічної

тунельної

антротомії

–

67,65

%

над

модифікованою антромастоїдотомією з дренуванням – 32,35 % - (р<0,05).

Рис. 6.6. Середні терміни перебування (ліжко/день) в умовах стаціонару
пацієнтів порівнюваних груп з ГСОУМ.
На рис. 6.6. продемонстровано достовірно нижчі показники зайнятості
ліжка хворими першої групи (1а та 1б), порівняно з другою (2а та 2б) (р<0,05).
Наводимо клінічний приклад лікування хворої за запропонованою
методикою.
Хвора Є., 52р., госпіталізована до ЛОР-відділення Полтавської ОКЛ
28.03.2013р. Скарги на виражений біль у ділянці лівого вуха та у лівій
завушній ділянці, «перекіс обличчя», неможливість закривання лівого ока,
різке зниження слуху на ліве вухо, підвищення температури до 38,2 ºС,
загальну слабкість, періодичне запаморочення. З анамнезу стало відомо, що
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тиждень назад на фоні ГРВІ хвора відмітила біль та закладання лівого вуха.
Після звернення до отоларинголога встановлено діагноз: Гострий середній
лівобічний отит. Було призначено лікування, яке включало: антибіотик
(амоксіцилін),

німесулід,

фармазолін

(деконгестант

-

для

анемізації

порожнини носа) та спиртові краплі (фурациліновий спирт) у ліве вухо. На 6-у
добу хвороби, стан пацієнтки погіршився: інтенсивність болю у вусі
збільшилася, температура зросла до 39,0 ºС, а також хвора відмітила «перекіс
обличчя» та неможливість закривання лівого ока. У зв’язку із виникненням
вищевказаних симптомів повторно звернулася до отоларинголога поліклініки,
яким терміново була направлена на стаціонарне лікування до ЛОР-відділення.
Пацієнтка госпіталізована ургентно. При надходженні в клініку хворій
проведено

отоларингологічні

дослідження:

риноскопію,

отоскопію,

отомікроскопію, аудіометрію, імпедансометрію. Призначено загально-клінічне
лабораторне обстеження; комп’ютерну томографію соскоподібних відростків;
консультації суміжними спеціалістами: офтальмологом, невропатологом,
терапевтом.
Під час огляду визначено наявність ураження лицьового нерва зліва, за
периферичним типом, 3-ого ступеню по класифікації House-Braecman. При
риноскопії виявлено залишкові ознаки перенесеного гострого риніту.
Отоскопія та отомікроскопія: незначна пастозність без гіперемії
завушної ділянки зліва, помірний біль при пальпації у ділянці planum
mastoideum. У зовнішньому слуховому проході виділення відсутні, барабанна
перетинка гіперемійована, інфільтрована, випнута (переважно у ненатягнутій
частині), контури не визначаються, рухливість різко обмежена. Акуметрія:
ШМ: AD=5 м; AS=0,5 м; РМ: AS=2 м. При аудіметричному дослідженні
виявлено звукопровідну приглухуватість, із елементами незначного ураження
звукосприймаючого апарату, зліва (кістково-повітряний розрив на різних
частотах сягав 40-50 Дб). Імпедансометрія: ліворуч-тип «В», праворуч- тип
«А». Зроблена КТ соскоподібних відростків, яка показала зниження
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пневматизації його клітин, наявність деструкції міжклітинних перегородок
зліва.
Діагноз: Гострий середній отит зліва, ускладнений мастоїдитом.
Отогенний парез лицьового нерву зліва за периферичним типом.
Хворій призначено консервативне лікування: антибактеріальну терапію
(внутрішньовенно, крапельно: цефтріаксон по 1,0 гр. через 12 год., метрагіл
100,0 мл через 12 год., ципринол 10,0 мл через 12 год.), протинабрякову
терапію – дексаметазон 1,0 мл (0.04 мг) на 100,0 мл 0.9 % хлориду натрію в/в,
нестероїдний протизапальний препарат – кетанов по 1,0 мл х 2 р. на день,
діакарб 1т. х 2 р в день; дезінтоксикаційна терапія – неогемодез 200,0 мл в/в,
димедрол 1 % 1,0 мл х в/м., противірусна – протефлазід, по загальноприйнятій
методиці (по 5 кр. х 3 р. на день - 1-й тиждень; по 8 кр. х 3р. на день-2-й
тиждень та по 10 кр. х 3р. на день - 3-4-й тиждень).
На

фоні

призначеної

терапії

пацієнтці

проведено

раннє

короткотермінове шунтування барабанної перетинки зліва. При промиванні
барабанної порожнини через розріз визначився блок тубо-тимпанального
шляху, потрапляння промивної рідини у носоглотку не зафіксовано.
Протягом доби після госпіталізації стан хворої залишався без позитивної
динаміки. За даними КТ відмічалась повна апневматизація усіх клітин
середнього вуха, у зв’язку з чим хворій було запропоновано хірургічне
лікування, Після отримання згоди – операція антромастоїдотомія за
розробленою модифікацією: після розрізу шкіри по завушній складці
проведено

поділення

м’язево-окістного

клапотя

на

три

зустрічних

трикутноподібних частини, які необхідні для ушивання післяопераційної рани.
Трепанацію соскоподібного відростку проведено за допомогою борів різного
калібру. Після зняття кортикального шару було виявлено, що всі клітини
соскоподібного відростку заповнені слизеподібною масою густої консистенції.
Зафіксовані дві великі порожнини, що утворилися за рахунок деструкції
міжкоміркових стінок відростка, за розмірами вони були більшими ніж
антрум. Вони також заповнені тягучим слизом. Після розкриття антруму
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виявлено блок аттико-антрального сполучення. Слизова оболонка комірок
соскоподібного відростку – різко потовщена, міжклітинні переділки частково
зруйновані, кісткова тканина розм’якшена та легко видалялася під час
кюретажу ложкою. Санація проводилася у межах всіх вражених патологічним
процесом клітин. Під контролем ендоскопа (0 º та 30 º) проведено видалення
патологічних тканин із адитусу з одночасним ощадливим розширенням атикоантрального сполучення. Інтраопераційно було взято вміст та тканини
соскоподібного

відростку

для

бактеріологічного,

вірусологічного

та

гістологічного дослідження. Після санації трепанаційну та барабанну
порожнини промито розчином протефлазіду у розведенні 1:8 із додаванням
суспензії гідрокортизону 1:1.
Через додатковий розріз (до 0,5 см) у завушній ділянці, трохи позаду
основного розтину, у розширене під час операції аттико-антральне сполучення
введено смужку силіконової резини шириною близько 0,4 см. Через цей же
розріз у післяопераційну порожнину введені дві тефлонові трубки діаметром
до 0,2 см, одну із яких підведено до адитусу поряд із резиновою смужкою, а
друга – у нижній кут післяопераційної порожнини. Проксимальні кінці
останніх при цьому виведені зовні та підшиті до шкіри у місці розрізу.
Силіконова

смужка

служить

для

попередження

блоку

адитусу

у

післяопераційному періоді згустком крові тощо. Операцію завершено
накладанням проленових швів на м’язево-окістні лоскути і атравматичних
швів на шкіру та введенням у зовнішній слуховий прохід турунди із розчином
протефлазіду у розведенні 1:8 із додаванням суспензії гідрокортизону 1:1.
Після виходу з наркозу та екстубації, у задовільному стані хвору переведено
до палати.
На 2-й день після операції відмічалось суттєве покращення стану
хворої: температура нормалізувалася, біль у ділянці вуха відсутній, почали
рухатись повіки лівого ока. Через тефлонові трубки під час перев’язки
проведено

промивання

післяопераційної

та

барабанної

порожнин

вищевказаним розчином протефлазіду 1:8 із додаванням гідрокортизону 1:1,
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контролюючи при цьому прохідність тубо-тимпано-мастоїдального шляху
(витіканням промивної рідини через зовнішній слуховий прохід та глотковий
отвір

слухової

труби).

Але

прохідність

слухової

труби

залишалась

відсутня,витікання промивної рідини здійснювалось через шунт у барабанній
перетинці у зовнішній слуховий прохід. Асептичну пов’язку замінено на
аплікаційну – серветки змочувались сумішшю: протефлазід (1:8) та суспензією
гідрокортизону 2,5 % у співвідношенні 1:1.
Щоденні перев’язки повторювали у звичному режимі. Відновлення
прохідності тубо-тимпано-мастоїдального шляху відмічено на 4-й день.
Щоденно покращується функція усіх трьох гілок лицьового нерву. На 4 добу
проведено

видалення

шунта

з

барабанної

перетинки.

Одночасно

невропатологом призначено додаткове лікування для подальшого покращення
функції лицьового нерву: вінпоцетин, прозерин, пірацетам.
Отримані результати бактеріологічного дослідження: росту мікрофлори
не виявлено.
Суб’єктивно пацієнтка відзначила покращення слухової функції.
На 7-й день після операції відмічено нормалізацію отоскопічної
картини: барабанна перетинка сірого кольору, місце розрізу закрито ніжним
рубцем, контури визначаються, рухливість задовільна, шепітна мова до 4,5 м.
При промиванні через трубки відмічається повне відновлення тубо-тимпаномастоїдального шляху, завушна рана зажила первинним натягом, шви знято,
трубки та резинову смужку видалено.
На 8-й день проведено аудіометричне обстеження: виявлено залишкові
явища ураження звукопровідного апарату зліва, шепітна мова на ліве вухо –
до 4 м. Хвору консультовано невропатологом, констатовано значне
покращення функції лицьового нерву (до рівня 1-го ступеню ураження по
класифікації House-Braecman) та запропоновано перевід для доліковування у
неврологічне відділення. У зв’язку із відмовою хворої від подальшого
стаціонарного лікування у неврологічному відділенні її виписано для
амбулаторного доліковування у отоларинголога та невропатолога.
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При огляді хворої через 1 місяць відмічено повне відновлення слухової
функції та функції лицевого нерва, були відсутніми будь-які скарги з боку
ЛОР-органів. Під час проведення отомікроскопії констатовано повне
відновлення нормальних орієнтирів барабанної перетинки із збереженням
рухливості останньої у повному об’ємі. Завушна ділянка із післяопераційним
рубцем, утягнутість якого не відмічалася. Шепітна та розмовна мова в межах
норми. Аудіометричне обстеження підтвердило відновлення слухової функції
у

повному

об’ємі

та

відсутність

кістково-повітряного

розриву.

Імпедансометрія з обох боків – тип «А». Функція лицьового нерва без ознак
ураження.
Контрольні огляди проведено на 3-й та 12-й місяці після операції. У
майбутньому хвору консультували 1 раз на рік. Огляди констатували повне
одужання, як з боку отоларингологічної, так і з боку неврологічної
симптоматики. Отоскопія, аудіометрія та імпедансометрія відповідали віковій
нормі здорової людини. На проведеній магнітно-резонансній томограмі через
2 роки після операції не виявлено патологічних відхилень, а у ділянці раніше
розташованого антруму – повітряна порожнина майже нормальних розмірів.
6.2. Віддалені результати спостережень за хворими після лікування,
по запропонованій нами методиці.
Контрольний огляд хворих проводився через 1, 3 місяця та через 1 рік
після виписки з ЛОР-відділення. У всіх оглянутих хворих (38 осіб) в кінці 1-го
місяця

відмічалося

відновлення

слухової

функції

(аудіометрично,

імпедансометрично). Під час проведення отомікроскопії відмічалося повне
відновлення

нормальних

контурів та пізнавальних знаків барабанної

перетинки із збереженням рухливості останньої у повному об’ємі. Завушна
ділянка із післяопераційним рубцем, утягнутість якого жодного разу не
відмічена.
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Таблиця 6.4
Частота виникнення рецидивів запальних захворювань структур середнього
вуха у пацієнтів основної та порівняльної груп.
%

Операції,
реоперації
(к-ть)

Операції,
реоперації
(%)

3

6,38

1

2,13

34

1

2,94

2а

37

6

16,22

4

10,81

2б

55

4

7,27

2

3,64

Досліджувана
група:

усього:

Рецидив

1а

47

1б

0

Дані, наведені в табл. 6.4 вказують на вірогідне (р<0,05) зменшення
рецидивів і реоперацій гострого середнього отиту, ускладненого мастоїдитом
в основній групі – 1а і 1б по відношенню до групи порівняння – 2а і 2б.
На 3-й місяць після операції було оглянуто 18 хворих. Скарги у хворих
були відсутні. Загострень захворювання не відмічали. Патологічних змін з
боку барабанної перетинки та завушної ділянки виявлено не було. Слухова
функція відповідала віковій нормі. Під час огляду через рік отримані
позитивні результати зберігались, та у майбутньому, коли хворі 1-ої групи
з’являлись для конролю

протягом 2-4 років (17 пацієнтів), – щорічно

виявлялась відсутність скарг. Найбільший термін спостережень – 5 років. При
отомікроскопії

фіксували

нормальні

анатомічні

орієнтири

барабанної

перетинки у всіх оглянутих хворих. У жодному випадку не зафіксовано будьяких втягнень та кишень при збереженні повної рухливості барабанної
перетинки, слух постійно залишався в межах вікової норми.
У 5 хворих основної групи через рік, після їх згоди, проведено магнітнорезонансну томограму соскоподібних відростків, яка показала наявність
нормальної анатомічної будови середнього вуха із збереженням повітряного
резервуару у ділянці антруму.
Таким чином, завдяки порівнянню всебічних результатів клінічних та
діагностичних спостережень у хворих двох груп можна з впевненістю
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констатувати, що запрапоноване нами комплексне обстеження та лікування
хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, яке включає
розроблений
динаміки

алгоритм

індексу

патогенетичне
протефлазіду,

показань до хірургічної тактики із визначенням

пневматизації

призначення
разом

шунтування,

із

соскоподібного

противірусного

розробленими

ендоскопічна

відростку,

імунотропного

операціями

тунельна

а

також

препарата

(короткотермінове

антротомія,

модифікована

антромастоїдотомія – дозволило вирішити актуальне наукове медичне
завдання, а саме оптимізувати лікування хворих з одним із розповсюджених та
небезпечних отологічних захворювань.

6.3. Результати аудіологічного обстеження пацієнтів порівнюваних
груп.
Аудіологічні дослідження проводили усім пацієнтам на початку
лікування і через 1 місяць після завершення строку стаціонарного лікування.
Згідно з представленими даними видно, що показники повітряної провідності
у пацієнтів перших підгруп (1а і 1б) достовірно (р<0,05) позитивно
відрізняються від других (2а і 2б), що свідчить про об’єктивну перевагу
запропонованого

нами

комплексу

впроваджень

перед

традиційними

методиками лікування.

Таблиця 6.5
Аудіологічні показники пацієнтів досліджуваних груп: 1а та 2а при
госпіталізації та через 1 місяць після виписки, (M±m).
Група
Група 1а (n =47)
Група 2а (n =37)
Вид
До
Після
До
Після
дослідження Частота
ГЦ
лікування
лікування
лікування
лікування
Кісткова
провідність

125

4,74±0,90

3,17±0,61

4,73±1,04

3,51±0,67

250

5,53±0,70

3,85±0,53

5,73±0,80

4,51±0,55

500

4,49±0,73

2,64±0,63

4,76±0,82

3,03±0,68
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Повітряна
провідність

1000

6,40±0,72

4,06±0,65

6,65±0,84

4,57±0,72

2000

8,68±0,97

5,28±0,90

8,38±0,97

5,89±0,92

4000

11,98±1,09

8,17±0,83

11,59±1,15

8,57±0,94

8000

8,98±0,94

6,28±0,76

8,49±1,06

6,24±0,56

125

28,57±2,25

8,79±0,88*

24,35±2,03

12,95±1,10*

250

31,45±1,86

7,83±0,51*

30,00±1,87

11,08±0,70*

500

31,30±1,55

6,40±0,61*

29,59±1,56

9,81±0,86*

1000

28,89±1,15

5,40±0,64*

28,41±1,27

8,59±0,81*

2000

26,28±1,22

6,57±0,92*

26,16±1,21

9,16±0,93*

4000

24,77±1,18

9,38±0,95

23,78±1,25

10,35±0,95

8000

20,23±1,97

6,85±0,83

19,78±1,85

6,81±0,56

Примітка: * – достовірність відмінностей між аудіологічними показниками пацієнтів
порівнюваних груп 1а та 2а до початку лікування та після лікування (р<0,05).

Аналіз даних аудіологічного обстеження у пацієнтів досліджуваних
підгруп «1а» та «2а», через місяць після лікування, виявив вірогідну (р<0,05)
різницю результатів (таб. 2 та таб. 3).

Таблиця 6.6
Аудіологічні показники пацієнтів досліджуваних груп: 1б та 2б при
госпіталізації та через 1 місяць після виписки із стаціонару. (M±m).
Група

Група 1 б (n = 34)

Група 2 б (n = 55)

Вид
До
дослідження Частота
лікування
ГЦ

Після
лікування

До
лікування

Після
лікування

125

5,94±1,34

4,29±0,83

5,85±0,93

3,85±0,61

250

6,94±0,94

5,12±0,68

6,69±0,71

4,95±0,48

500

6,65±1,01

3,94±0,88

5,31±0,72

3,44±0,64

1000

8,68±1,16

5,12±0,92

7,33±0,67

4,93±0,61

Кісткова
провідність
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Повітряна
провідність

2000

10,47±1,30

7,12±1,23

9,62±0,88

6,60±0,87

4000

13,26±1,41

9,59±1,21

12,55±1,06

9,53±0,91

8000

10,15±1,39

7,26±0,92

9,47±0,90

7,00±0,72

125

34,21±2,69 9,44±1,11* 36,84±2,00 15,20±1,59*

250

36,88±2,09 8,82±0,77* 37,00±1,56 13,82±1,40*

500

35,32±1,52 7,97±0,92* 33,09±1,30 11,93±1,18*

1000

32,15±1,19 7,26±0,95* 30,16±1,00 10,78±1,22*

2000

30,15±1,28 8,65±1,21* 27,42±1,00 11,55±1,17*

4000

27,06±1,36 11,15±1,21 25,62±1,05

13,53±1,14

8000

26,12±2,30

8,24±0,81

7,76±0,93

20,71±1,68

Примітка: * – достовірність відмінностей між аудіологічними показниками пацієнтів
порівнюваних груп 1б та 2б до початку лікування та після лікування (р<0,05).

Сурдологічні дослідження пацієнтів з ГСОУМ завжди включали
проведення імпедансометрії паралельно з аудіологічним дослідженням двічі за
період спосереження: при госпіталізації та через 1 місяць після після першого
дослідження, як об'єктивний метод дослідження, що дозволяє визначити стан
барабанної перетинки, порожнини середнього вуха, виявляти наявність
перфорації, прохідність слухової труби, мобільність ланцюга слухових кістчок
та наявність рідини в барабанній порожнині. У таблиці представлено 6.7
загальний результат цих досліджень.
Таблиця 6.7
Результати даних імпедансометрії пацієнтів досліджуваних груп.
Група

1а

1б

2а

2б

тип

До
лікування

Після
лікування

До
лікування

Після
лікування

До
лікування

Після
лікування

До
лікування

Після
лікування

А

0

41

0

27

0

27

0

36

В

15

1

13

2

15

3

22

10
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С

9

2

6

3

3

2

10

3

ВС

11

2

9

1

9

3

12

3

П*

12

1

6

1

10

2

11

3

усього

47

47

34

34

37

37

55

55

%

100

12,77

100

20,59

100

27,03

100

30,91

П* - прерфорація барабанної перепонки.
При імпедансометрії тип «А», що відповідав варіанту норми, не був
виявлений у жодного з пацієнтів з ГСОУМ обстежуваних при госпіталізації. У
них спостерігались різні види порушення функції слухової труби, наявність
рідини у барабанній порожнині, перфорація барабанної перетинки.

Рис. 6.7 Динаміка показників імпедансометрії у пацієнтів порівнюваних груп.
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Таким чином, представлені дані розділу, дозволяють стверджувати про
високу клінічну ефективність запропонованого комплексного підходу до
надання допомоги пацієнтам з гострим середнім отитом, ускладненим
мастоїдитом. Її застосування сприяло статистично достовірному зменшенню
кількості рецидивів та необхідності проведення реоперацій у віддаленому
періоді після проведеного лікування.
Запропоноване

комплексне

лікування

достовірно

покращує

функціональні результати пацієнтів досліджуваної групи, жо підтверджується
даними аудіологічного обстеження в динаміці.
За матеріалами розділу опубліковано:
1. Тимен Г. Э. Комплексный подход к лечению пациентов с острым
средним

отитом,

осложненным

мастоидитом

/

Г. Э. Тимен,

М. И. Безега // Оториноларингология. Восточная Европа. – 2018. –
Т. 20, № 1. – С. 56–65.
2. Безега М. І. Етіопатогенетичний

підхід

до

надання допомоги

пацієнтам із гострим запаленням структур середнього вуха /
М. І. Безега // Проблеми екології та медицини. – 2017. – Т. 20, № 5-6.
– С. 3–13.
3. Безшапочный
хирургическое

С. Б.

Острый

лечение

/

мастоидит:

консервативное

С. Б. Безшапочный,

и

М. И. Безега,

В. В. Римар // Отоларингология – хирургия головы и шеи. – 2011. –
№ 1-2. – С. 100.
4. Римар В. В. Антромастоидэктомия – первичный или вторичный шов?
/

В. В. Римар,

М. І. Безега

оториноларингологии:

//

Актуальные

материалы

конференции. – Витебск, 2010. – С. 87–90.

вопросы

детской

научно-практической
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Гострий

середній

отит,

ускладнений

мастоїдитом

є

одним

з

розповсюджених, важких, захворювань вуха. За даними E. Tunkel, M.
Rozenfeldetother, 2013, гострі середні отити, один раз за три перші роки життя
виникають у 90 % дітей. Навіть в такій розвинутій країні, як Швейцарія,
(Сaye-Thomasenaal., 1998) гострий середній отит хоча б один раз фіксується у
90 % дитячого населення. На жаль, жоден з авторів не вказує на кількість
ускладнень мастоїдитами. Ми спробували на прикладі Полтавської області
підрахувати відсоток дорослих хворих з гострими середніми отитами,
ускладненими мастоїдитом.
Спираючись на дані літературних джерел (Тимен Г, Э. 1999-2016, 2017,
А.Ю. Запорощенко, Пухлик, 2016, Кузык И.В. 2001-2016. В.В Березнюк, 2010;
Еремеев К.В., Кулакова Р.А., Лопатин А.С, 2009; 17,T Marom, 2012;
Chonmaitree, 2013; S.S. Chbetry, 2014; та інші) та керуючись результатами
власних спостережень, визначили, що кількість ускладнень середнього отиту,
особливо на фоні ГРВІ, за останні п’ять років не мала тенденції до зниження.
Між тим, існуючий рівень лікарської допомоги при ГСОУМ, як було показано
в попередніх розділах, потребує суттєвого покращення. Справа, на нашу
думку, полягає в відсутності патогенетичної терапії та гальмуванні
впровадження сучасних хірургічних підходів. Недосканалість лікування
данної патології часто призводить до погіршення слуху, не кажучи про інші
негативні наслідки. Тому протягом останніх 4 років (з 2013 по 2016 рр.),
завдяки

проведеним

розроблено

ефективне

нами

клініко-лабораторним

оперативне

втручання

дослідженням,

(деклараційний

нами
патент

№02001187) і патогенетичні консервативні заходи, які дозволили (в порівняні
з періодом 2008 – 2012 рр.) суттєво покращити результати лікування хворих з
гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом.
Дослідження включало 173 пацієнти з гострим середнім отитом,
ускладненим мастоїдитом, серед яких було 84 чоловіків та 89 жінок в віці від
19 до 65 років. Всі хворі були поділені на 2 групи залежно від часу лікування.
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Перша досліджувана група включала 81 пацієнта хворого на ГСОУМ,
яких лікували за модифікованим нами протоколом протягом 2013-2016 рр.,
застосовували

консервативні

та

хірургічні

засоби

із

застосуванням

розроблених лікувальних технологій, була поділена на 2 підгрупи: «1а» та
«1б». Пацієнти підгрупи «1а» отримували традиційне консервативне
лікування з включенням місцевого і системного противірусного препарату
(протефлазід - індуктор інтерферону, який має імунотропність), та раннього
короткотермінового шунтування барабанної порожнини. Пацієнтам підгрупи
«1б», окрім лікування, призначеного групі «1а», проводили ендоскопічну
тунельну антротомію, а при необхідності – модифіковану антромастоїдотомію
з дренуванням.
Друга група (порівняння) – 92 хворих на ГСОУМ, яких лікували з 2008
по 2012 рр. Застосовували традиційні консервативні та хірургічні методи.
Поділена на 2 підгрупи 2а та 2б. Пацієнти підгрупи «2а» отримували
традиційне консервативне лікування і парацентез барабанної перетинки.
Пацієнтам підгрупи «2б», окрім лікування, призначеного хворим підгрупи
«2а», виконували типову антромастоїдотомію за Шварце.
При дослідженні обох груп хворих, ми отримали клінічні та лабораторні
результати, які в значній кількості розходились з традиційним уявленням про
перебіг запального процесу у структурах середнього вуха. А саме: при
визначенні бактеріальної чи грибкової флори в мазках, взятих при
госпіталізації в випадках отореї чи під час термінової операції (до
антибіотикотерапії)

з

слизової

оболонки

барабанній

порожнині

та

післяопераційних структурах середнього вуха, ріст бактеріальної флори був
зафіксований нами лише від 7,5 % до 8,19 % хворих. Спираючись на останні
дані щодо вірусної та поствірусної природи риносинуситів та в ряді
спостережень – гострих середніх отитів (Попович В.І., 2016, 2017, Пухлік
С.М., 2016, Bulut, 2007,; HeikinenT, Chonmaitree, 2000, 2012,; et. oth.), у нас
виникла думка, що і в етіогенезі ГСОУМ, провідну роль також можуть мати
віруси.
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Для її підтверджння спочатку було проведено ретельне морфологічне
дослідження слизової оболонки структур соскоподібного відростку та
антруму, взятих під час антромастоїдотомій у хворих на ГСОУМ, яке довело,
що за сукупністю гістологічних змін, а саме: гідропічної дистрофії
епітеліальних клітин та їх локальної десквамації з поверхні, лімфоцитарної
інфільтрації у власній пластинці, венозного повнокров’я та діапедезних
крововиливах як у поверхневих, так і в глибоких судинах слизової оболонки,
дозволяє припустити про вірусну етіологію запалення. По заключенню
морфолога характерною особливістю також була «строкатість» дистрофічних і
десквамаційних

проявів

–

поряд

з

ділянками

неушкодженого

псевдобагаторядного епітелію, виявлялись локуси із втраченим епітеліальним
пластом і проміжним станом. Периваскулярно (поряд) з поверхневими
застійним венулами виявлені клітинні інфільтрати, в складі яких значно
переважали лімфоцити (при відсутністі гранулоцитів). На його думку, все в
сукупності є однією з специфічних морфологічних ознак для запалення
вірусної етіології. Найбільша концентрація лімфоцитів визначалась в ділянках
повної десквамації епітелію. Отримані дані, поруч з позитивними ПЛР у
більшості хворих (67 %), (див. далі) та деякі дані гемограм, в першу чергу
пов’язані з лімфоцитозом (р<0,05), лягли в основу доказової доцільності
призначення хворим на ГСОУМ противірусних препаратів. Ще раз
наголошуємо, що проведені нами бактеріологічні дослідження мазків з
слизової оболонки барабанної порожнини, антруму, комірок соскоподібного
відростку, кокову мікрофлору зафіксували лише у 8 (8,6 %) хворих групи
порівняння і у 6 пацієнтів 6 (7,4 %) основної групи (р>0,05). Тобто, і в цьому
плані, групи майже ідентичні. З іншого боку, бактеріологічні дослідження
виявили бактеріального збудника у мазках з антруму або барабанної
порожнини лише у 7,19 % пацієнтів.
Дане дослідження дає можливість стверджувати, що при лікувані хворих
на

гострий

середній

отит,

ускладненений

використовувати противірусні препарати.

мастоїдитом,

необхідно
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Під час проведення хірургічних втручань, зокрема, антромастоїдотомій
(АМТ, друга група) були зафіксовані деякі особливості ураження клітин
соскоподібного відростку, а саме: формування 2-3 порожнин заповнених
густою, в’язкою, слизеподібною рідиною (не гнійної природи, для якої більш
характерно бактеріальне ураження), що не мала самовільно дренуватись через
частковий або повний блок антротимпанального шляху (тільки видалення
цього патологічного вмісту з уражених клітин соскоподібного відростку та
відновлення отвору адитусу давало можливість відновити анатомічний
порядок функціонування природного повітряносного шляху).
Співставлення клінічних досліджень в обох групах (основної та групи
порівняння – контрольної) дозволило виявити недосконалість стандартної
схеми обстеження та лікування хворих на ГСОУМ. Це приводило в окремих
випадках до необхідності проведення операцій, навіть після 5-ї доби
перебування у ЛОР-стаціонарі та віддалених строках – через місяці. Відносно
високий

рівень

рецидивів,

незадовільні

функціональні

результати

(аудіометричні), довгий час перебування в стаціонарі (12,5 ліжко-дня в групі
порівняння проти 8,5 в основній групі, р<0,05) спонукало розробкУ більш
досконалого комплекса лікування хворих на ГСОУМ.
За Jerger, 2000 проводили імпедансометрію, звичайну тональну та мовну
аудіометрію, а також радіологічні дослідження: КТ (як виключення МРТ),
рентгенографію по Шуллеру. Погіршення слуху (підвищення порогів по
повітряній провідності від 15-30 дБ до 40-55 дБ, в ряді випадків – підвищення
порогів і по кістковій провідності (змішана приглухуватість) до 15-35 дБ,
виявлено у 93,8 % (узагальнено обидві групи спостережень). Тимпанограми
типу «В»; «ВС»; «С» - у 67,1 %, завушний біль - у 86,42 %, біль у вусі – у 79
%, виділення з вух у 32,9 (по групах – без вірогідної різниці). Порушення
носового дихання та виділення з носу – у 71 % хворих ( в обох групах без
вірогідної різниці). Недостовірні розбіжності між двома групами виявились і
при аналізі аудіограм, тимпанограм, даних ендоотоскопії, отомікроскопії та
аналізів крові.
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Радіологічні методи дослідження включали комп’ютерну томографію
(КТ): конусно-променева – 48 досліджень, спіральна – 107; рентгенографію по
Шуллєру – 18. В усіх випдках виявлено зниження пневматизації (різного
ступеню) барабанної порожнини, антрума та комірок соскоподібного
відростку. Для визначення та об’єктивізації ступеню затемнення ми
пропонуємо використовувати «індекс пневматизації» - ІП – співвдношення
об’єму пневматизованих клітин до апневматизованих. Завдяки визначенню
ДІП об’єктивизується можливість висновку про позитивну або негативну
динаміку хвороби на ГСОУМ під час лікування, в т.ч. в післяоопераційному
періоді.
В ході лікування таких пацієнтів ми зробили висновок про необхідність
розробити більш ефективні, клінічно обґрунтовані діагностичні та лікувальні
критерії для покращення рівня їх реабілітації. З цією метою був розроблений
лікувально-діагностичний алгоритм, який враховував клінічні, лабораторні та
комп’ютерно-томографічні параметри, що визначили оптимальну лікувальну
тактику стосовно пацієнтів з гострим запаленням структур середнього вуха.
Впровадивши ці критерії стало можливим більш обґрунтовано підійти до
застосування тієї чи іншої лікувальної тактики стосовно пацієнтів з гострими
середніми отитами, ускладненими мастоїдитами.
Одним з супутніх характерних симптомів було порушення носового
дихання та виділення з носа слизового або слизово-гнійного характеру, які
виявлялись відповідно в 65,43 % та 66,67 % у пацієнтів 1-ї групи, 72,83 % та
65,22 % – 2-ї групи дослідження. Саме між цими показниками відмічався
найбільший рівень кореляції, коефіцієнт котрої дорівнював 0,97 та 0,84
відповідно.
Аналіз перебігу гострого середнього отиту, ускладненого мастоїдитом, у
пацієнтів досліджуваних груп показав, що у 55 % пацієнтів в анамнезі
спостерігався рецидивуючий гострий середній отит. У осіб в віці 19-35 років з
ГСОУМ після першого гострого середнього отиту він зустрічався частіше, ніж
в віковій групі 36-65 років (60 % і 29,7 % відповідно). Вивчення пацієнтів обох
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досліджуваних груп показало, що кількість хворих, у яких гостре запалення
середнього вуха виникло вперше, дорівнює 45 %. Серед яких, на долю
пацієнтів молодших вікових груп (до 36 років) припадає 78 %, а на долю
старших – 32 %. Вважаємо, що цей факт може бути пов’язаний з
диференційованою активністю імунітету у старших вікових групах, що треба
враховувати для призначення консервативного лікування. Перебіг запального
процесу в переважаючій більшості з них був більш важким і частіше за все
вимагав проведення хірургічного утручання.
Аналіз лабораторних показників дозволив встановити певну кореляцію
між клінічним станом пацієнта і окремими даними гемограми. Усім пацієнтам
досліджуваних груп, яких лікували консервативно, на 3 добу паралельно з
повторенням КТ скроневої кістки, проводився повторний загальний аналіз
крові (пацієнтам, яким було проведено хірургічне втручання в першу добу,
дослідження загального аналізу крові повторювались лише перед випискою з
ЛОР-відділення). Найбільш характерними відхиленнями від норми у
загальному аналізі крові хворих обох груп було підвищення ШОЕ, лейкоцитоз
(р<0,05), збільшений палочкоядерний зсув. Інші показники також мали
відхилення від норми, але вони, як правило, носили безсистемний, не
достовірний (р>0,2) характер. Виявити якусь закономірність у їх змінах в
залежності

від

затемнених

(апневматизованих)

клітин

соскоподібного

відростку не вдалось.
У достатньо великій кількості випадків (21,3 %) у пацієнтів обох
досліджуваних груп відхилень у гемограмі не відмічалось ні в одному з
досліджуваних лабораторних показників. Більшою мірою це стосувалось
пацієнтів, яких лікували консервативно.
У більшості випадків (64 %) спостерігалась кореляція між показниками
кількості лейкоцитів та паличкоядерних гранулоцитів (нейтрофіли), де
коефіцієнт кореляції дорівнював 0,65. Серед інших показників гемограми
корелятивного зв’язку встановити не вдалось.
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Слід також зазначити, що вибрані показники гемограми у пацієнтів 1-ї,
досліджуваної групи, на 3 добу достовірно відрізнялись від аналогічних
показників у групі порівняння, пацієнтам котрої не застосовувалась
противірусна терапія та виявлялась потреба у переході до хірургічної
лікувальної тактики.
Найбільш характерними об’єктивними клінічними ознаками у пацієнтів
з ГСОУМ були: зглаженість кута між барабанною пертинкою і задньою
стінкою слухового проходу, порушення анатомічної конфігурації контурів
барабанної перетинки – 64,78 %, вибухання барабанної перетинки – 62,54 %,
та просвічування ексудату крізь барабанну перетинку – 61,1 % (дані
усереднені серед пацієнтів 1 та 2 груп дослідження).
Достовірної різниці між основними об’єктивними клінічними проявами
у пацієнтів порівнюваних груп не спостерігалось. Єдиний показник, котрий
мав достовірну відміну – це гіперемія та інфільтрація барабанної перетинки,
який склав у пацієнтів групи – 28,4 %, а у групі порівняння – 51 %, що, між
іншим, можно пояснити більш раннім звертанням по допомогу хворих першої
групи.
Таким чином, при аналізі основних суб’єктивних та об’єктивних
клінічних ознак хворих на ГСОУМ першої (основна) та другої (група
порівняння чи контрольна) при поступленні в стаціонар на лікування
достовірних відмінностей між групами не було. Це свідчить про вірогідність
порівняння всіх наведених клінічних ознак першої (1) та другої (2) з такими,
але після лікування.
Вірогідною є різниця за кількістю оперцій в підгрупах «2а» та «2б». В
останній їх було набагато більше, в тому числі - реоперацій, що є прямим
свідоцтвом доцільності запропанованих консервативних та хірургічних
методів.
В тих випадках, коли було потрібно повторне рентгенологічне
дослідження, пацієнтам, яким проводилась рентгенографія за Шюллером,
удруге проводилась спіральна КТ (5 осіб). Повторні КТ пацієнтам проводили
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на 3-4 добу дослідження для визначення динаміки процесу по величині
індексу пневматизації (ІП). Втретє КТ проводилась у 9 хворих (5,2 %).
Оцінюючи стан антруму виявлено, що у 158 (91,3 %) пацієнтів, антрум
був добре розвиненим, у 15 (8,75) – малорозвиненим, і у 9 з них (5,2 %) – із
щілиноподібною формою. Пневматизація антруму в тій чи іншій мірі була
порушена у всіх досліджуваних хворих.
Співвідношення пневматизованих повітроносних клітин соскоподібного
відростку до апневматизованих ми назвали індексом пневматизації (ІП).
Проведені серед пацієнтів групи порівняння 2а і 2б – 92 хворих,
досліження ПЛР-тест на виявлення антитіл до різних типів вірусів – був
позитивним у більшості з них (65,07 %). Так, герпес-вірус І та ІІ типу у хворих
групі порівняння було виявлено у 29 (31,5 %), цитомегаловірус – у 14 (15,2 %),
вірус Епштейна-Барра у 18 (19,56 %). Відповідно, у хворих на ГСОУМ
основної групи (81 пацієнт) було виявлено герпес-вірус І та ІІ групи – у 25,
цитомегаловірус – у 12 , та вірус – Епштейна-Барра – у 19 пацієнтів (загалом
69 %). Між цими показниками немає вірогідної різниці (р>0,05). В той же час,
проведені нами бактеріологічні дослідження мазків з слизової оболонки
барабанної порожнини, антруму, комірок соскоподібного відростку, кокову
мікрофлору зафіксували лише у 8 (8,6 %) хворих групи порівняння і у 6
пацієнтів 6 (7,4 %) основної групи (р>0,05). Тобто і в цьому плані групи
ідентичні. З іншого боку, в мазках із слизової оболонки барабанної порожнини
та антрума, кокова флора висівалась тільки в 7,19 %. Це дослідження показує,
що комплексне лікування хворих на гострий середній отит, ускладненений
мастоїдитом повинно включати противірусні препарати.
Одним з головних напрямків патогенетичної терапії досліджуваних
пацієнтів було відновлення аерації порожнин середнього вуха. З цією метою
наші дії були спрямовані на відновлення функції слухової труби та
забезпечення вентиляції барабанної порожнини. Коли це не вдавалось
вирішити консеравтивно, то пацієнтам групи порівняння (2а та 2б) проводився
парацентез барабанної перетинки та тимпанопункція. В основній групі (1а та
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1б) – раннє короткотермінове шунтування барабанної перетинки. Причому
мета проведення такого шунтування полягала не тільки у дренажній функції
та відновленні аерації, а також і в забезпеченні можливості прямого уведення
медикаментозних засобів до барабанної порожнини, а через її посередництво –
і до інших структурних елементів середнього вуха.
В 2012 році нами було розроблено та отримано деклараційний патент
№0201187 на хірургічне втручання ощадливого характеру: модифіковану
антромастоїдотомію із дренуванням та накладенням первинних швів. Разом із
цим, для консервативної терапії в схему лікування хворих на гострий
мастоїдит, як вже згадували, включили препарати із противірусною та
імунотропною дією для комплексного загального та місцевого застосування.
Причому

місцеве

використання

препарату

найбільш

оптимально

застосовувати шляхом уведення в барабанну порожнину під час і після
проведення РКШ або після, чи під час ЕТАТ або МАМТ.
Метою

операції

було

створення

повітряносної

порожнини

в

соскоподібному відростку після його санації шляхом розблокування ходу
aditus ad antrum (recessus epitympanicus) та збереження тубо-тимпаноантрального дренажного шляху. Таким чином зберігаються анатомічні
особливості середнього вуха, попереджається рубцювання у ділянці aditus ad
antrum, що при типовій антромастоїдотомії веде до ліквідації резерву повітря у
ділянці соскоподібного відростку. Як відомо, відсутність резерву повітря у
соскоподібному

відростку

у

майбутньому

після

перенесеної

типової

антромастоїдотомії часто призводить до тимпаносклерозу або до утворення
втяжінь та кишень в барабанній перетинці, що є прямим шляхом до переходу
до хронічної форми захворювання з можливим утворенням холестеатоми.
Крім того, проводячи розробку запропонованої методики, ми дбали про
збереження та максимальне відновлення функціональних можливостей
середнього вуха за рахунок відсутності травматичного ураження ланцюга
слухових кісточок під час операції та можливих мікротравм під час
перев’язок, що можливе при відкритому веденні післяопераційної рани.
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Також за рахунок накладання первинного шва створювався звичний для
середнього вуха мікроклімат, тобто ліквідовувався тривалий контакт слизової
оболонки та структур середнього вуха із зовнішнім середовищем і в тому
числі попереджалось можливе вторинне інфікування післяопераційної
порожнини.
В ранньому післяопераційному періоді після проведеної модифікованої
антромастоїдотомії за нашою методикою створюються умови для швидкого
загоєння післяопераційної рани, що наступає на 7-8 добу. Під час перев’язок
хірург може постійно контролювати збереження функції тубо-тимпаномастоїдального шляху, виявляючи витікання промивної рідини через
зовнішній слуховий прохід та глотковий отвір слухової труби.
Одним із важливих аспектів ведення післяопераційного періоду у
пацієнтів, що перенесли типову антромастоїдотомію з відкритим веденням
рани є достатньо тривалим (до 3-4 тижнів) та виражені болісні відчуття в
ділянці вуха під час перев’язок, коли свіжогранулююча рана щоденно
травмується тампонами, а хворий вимушений носити пов’язку та знаходитися
у стаціонарі тривалий час.
А стосовно розробленого нами хірургічного

Втручання,

перев’язки є

ощадливими та недовготривалими для пацієнта (його знаходження у
стаціонарі обмежується 7-8 днями), коли видаляються дренажні трубки і шунт
з

барабанної

перетинки

і

хворий

виписується

для

амбулаторного

доліковування.
Запропонований метод лікування скорочує перебування хворого у
стаціонарі (згідно сучасним стандартам лікування, перебування хворого на
ГСОУМ у стаціонарі дорівнює 3-4 тижням). Середній ліжко-день перебування
хворих у стаціонарі після запропонованого нами комплекса лікувальних дій
склав 8,8 дня, а в групі порівняння 12,5 (р<0,05).
Строки проведення хірургічних втручань широко варіювали в обох
досліджуваних групах, що залежало від конкретної клінічної ситуації.
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Для визначення ефективності проведеного лікування через 1, 3 та 12
місяців після виписки з ЛОР-відділення ми проводили контрольний огляд
хворих. В досліджених пацієнтів, оперованих за розробленою методикою (38
осіб), в кінці 1-го місяця майже всі хворі відмічали відновлення слухової
функції, були відсутніми будь-які скарги з боку ЛОР органів. Під час
проведення отомікроскопії фіксували відновлення нормальних орієнтирів
барабанної перетинки із збереженням рухливості останньої у повному об’ємі.
Завушна ділянка із післяопераційним рубцем, утягнутість якого не відмічалася
в

жодному

з

випадків.

Аудіометричне

обстеження

підтверджувало

покращення слухової функції, майже у всіх хворих (в більшості при
відсутністі кістково-повітряного розриву). У 3 пацієнтів зі змішаною
приглухуватістю (скалярна), крива кісткової провідності піднялась до норми.
Згідно з даними катамнезу, 1 пацієнту (2,13 %) 1а групи, котрому
попередньо проводилась консервативна терапія, протягом 1 року було
проведено МАМТ. У групі порівняння їх було 4 (10,81 %), що достовірно
відрізняється від кількості пацієнтів основної групи, а 2 хворим 2-ої групи
(групи порівняння) реоперацію було проведено через 1,5 роки після
попередньої типової антромастоїдотомії.
Отже, результати морфологічних та імунологічних (ПЛР) досліджень,
особливостей рівня лімфоцитів у гемограмах, низький відсоток виявленого
росту мікрофлори при проведенні бактеріальних досліджень вказують на
вірусний етіогенез ГСОУМ. Зважаючи на це, нами було обгрунтовано
включення в консервативну терапію противірусного препарату, який має
імунотропні властивості. За інструкцією дозволено користуватись ним як
системно, так і місцево. Разом з тим, в комплекс лікувальних заходів було
включено раннє короткотермінове шунтування, яке, за нашими даними,
вірогідно (р<0,05) зменшує відсоток пацієнтів із необхідністю переходу до
хірургічного

лікування.

Використання

розроблених

та

впроваджених

ощадливих оперативних втручань: ЕТАТ та МАМТ із дренуванням покращує
кінцеві функціональні трезультати, вірогідно скорочує термін перебування в
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стаціонарі (до 8,8 проти 12,5, р<0,05), зменшує кількість реоперацій (р<0,05) в
ближньому та віддаленому періоді, дозволяє контролювати стан дренажної
функції структур середнього вуха у ранньому післяопераційному періоді та
швидко повертає тимчасово втрачену якість життя.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішене актуальне науково-практичне завдання
отоларингології – підвищена ефективність лікування хворих на гострий
середній

отит,

етіопатогенетичного

ускладнений
призначення

мастоїдитом,

шляхом

противірусного

застосування

препарату,

а

також

запропонованих і запроваджених модифікованих хірургічних втручань.
1. Морфологічне дослідження слизової оболонки барабанної порожнини і
тканин соскоподібного відростку, видалених під час операцій у хворих на
гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, виявило характерні для
вірусів запальні прояви з боку епітеліальної та власної пластинок та
зафіксувало клітинні інфільтрати, в складі яких значно переважали лімфоцити,
при практичній відсутності гранулоцитів, що є специфічними ознаками
вірусної інвазії.
2. Полімеразні ланцюгові реакції (ПЛР) на герпес-вірус I-II типів,
цитомегаловірус, вірус Епштейна-Барра сумарно у більшості хворих (67 %) на
гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, виявились позитивними. У
загальному аналізу крові зафіксований лімфоцитоз у 72,8 % пацієнтів. Обидва
факти також є свідченням участі вірусів в етіогенезі гострого середнього
отиту, ускладненого мастоїдитом.
3. На основі морфологічних досліджень, даних ПЛР, лімфоцитозу крові,
пацієнтам основної групи, в схему лікування включено противірусний
препарат та застосування раннього короткотермінового шунтування, що
привело до зменшення кількості необхідних оперативних втручань із 59,78 %
в групі порівняння до 41,98 % у основній групі (p<0,05).
4. У визначені критеріїв показань переходу від консервативної тактики
лікування хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом до
хірургічної,

особливо

значущим,

є

динаміка

індексу

пневматизації

соскоподібного відростку (ІП). Завдяки його використанню, разом із оцінкою
клініко-лабораторних змін вдалося зменшити кількість пізніх оперативних
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втручань (після 5-ї доби лікування) – до 14,7 % (основна група) відносно до –
47,27 % (група порівняння), (p<0,05).
5. Для початкового етапу хірургічного лікування хворих основної групи на
гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, з наявним блоком
антротимпанального сполучення, при умові відсутності деструктивних змін
комірок соскоподібного відростку, запропонована і впроваджена ендоскопічна
тунельна антротомія з дренуванням тимпано-антрального сполучення та
накладанням первинного шва. Співставлення післяопераційних результатів
аудіометрії та імпедансометрії хворих на гострий середній отит, ускладнений
мастоїдитом основної групи з хворими групи порівняння, довело достовірне
покращення функціональних показників у хворих основної групи (p<0,05).
6. Розроблена та впроваджена методика модифікованої антромастоїдотомії
з дренуванням для хірургічного лікування хворих на гострий середній отит,
ускладнений мастоїдитом, яка від традиційних операцій відрізняється
максимальним
подвійним

збереженням

дренуванням

анатомічних

структур

середнього

тимпано-антромастоїдальних

вуха,

порожнин

та

накладанням первинного завушного шва. Запропоноване хірургічне втручання
достовірно покращує функціональні результати у хворих основної «1б»
підгрупи

(співставлення

з контрольною групою), скорочують термін

перебування в стаціонарі з 12,5 до 8,8 діб (p<0,05).
7. Запропоноване комплексне лікування хворих на гострий середній отит,
ускладнений

мастоїдитом,

а

саме включення

до

лікарських

засобів

противірусного препарату, а також розроблені і впроваджені: раннє
короткотермінове

шунтування,

ендоскопічна

тунельна

антротомія,

модифікована антромастоїдотомія, зменшують к-ть рецидивів захворювання у
ближньому та віддаленому періодах спостереження з 23,49 % до 9,32 %, а
кількість реоперацій та відтермінованих хірургічних втручань – з 14,45 % до
2,13 % (p<0,05).
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.

Визначена роль вірусів у виникненні гострого середнього отиту,
ускладненого
лікарських

мастоїдитом,

засобів

обґрунтовує

противірусних

включення

препаратів,

в

комплекс

починаючи

вже

з

амбулаторного етапу лікування.
2.

Призначення противірусного препарату, з одночасним проведенням
раннього короткотермінового шунтування, зменшує кількість необхідних
розширених хірургічних втручань, про що свідчить позитивна динаміка
індексу пневматизації разом із позитивними клініко-лабораторними
змінами, що є об’єктивним критерієм ефективності консервативного
лікування хворих на ГСОУМ, тобто свідченням відновлення функції
тимпано-антрального сполучення.

3.

Негативна динаміка індексу пневматизації, навпаки, свідчить про
доцільність переходу до активних хірургічних дій (ендоскопічна тунельна
антротомія, модифікована антромастоїдотомія з дренуванням). Термін
критеріїв

визначення

необхідності

хірургічного

втручання,

окрім

невідкладного при ГСОУМ, визначається – на 3-4 добу лікування.
4.

Застосування запропонованої і впровадженої ендоскопічної тунельної
антротомії або модифікованої антромастоїдотомії із дренуванням при
хірургічному

лікуванні

ГСОУМ

сприяє

збереженню

анатомічних

елементів середнього вуха, повноцінному відновленню резервного об`єму
повітря у ділянці післяопераційної порожнини середнього вуха, що
суттєво скорочує термін перебування пацієнта в стаціонарі, дозволяє
уникнути погіршення слухової функції, пов`язаного із вторинним
втяжінням барабанної перетинки.
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дослідження та лікування пацієнтів).
12. Безега М.И. Тактика консервативного и хирургического лечения
острого мастоидита / М. И. Безега, А. И. Розкладка, В. В. Римар //
Матеріали 11-го з'їзду отоларингологів України. – Судак, 2010. –
С. 238. (Особисто дисертантом проведено відбір хворих, клінічні
дослідження та лікування пацієнтів).
13. Безшапочный

С.Б.

Острый

мастоидит:

консервативное

и

хирургическое лечение / С.Б. Безшапочный, М.И. Безега, В.В. Римар //
Отоларингология – хирургия головы и шеи. – 2011. – № 1-2. – С. 100.
(Особисто дисертантом проведено відбір хворих, клінічні дослідження
та лікування пацієнтів).
Апробація результатів дисертації.
Основні ідеї та результати дисертаційної роботи доповідалися і
обговорювалися на наукових конференціях медичної спрямованості:
-

Щорічній традиційній осінній конференції Українського наукового
медичного товариства лікарів-оториноларингологів «Сучасні методи
консервативного та хірургічного лікування в оториноларингології», 3-4
жовтня 2016 р.; Доповідь.

-

на міжобласних конференціях лікарів оториноларингологів: «Нові
наукові

та

організаційні

отоларингологічного

профілю»,

підходи
12 червня

до

лікування
2015 р.,

хворих

м. Кременчук.

Доповідь.
-

«Невідкладна допомога в оториноларингологічній практиці», 8 липня
2016 р., м. Миргород, «Діагностика та лікування захворювань верхніх
дихальних шляхів та вуха», 22 вересня 2016 р., м. Лубни; Доповідь.

-

на наукових семінарах кафедри оториноларингології з офтальмологією
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія (2015-2017 рр.). 7
Доповідей.
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