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АНОТАЦІЯ 

 

Гринько І. І. Підвищення ефективності тимпанопластики за допомогою вен-

тиляційної трубки у хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній 

отит. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спе-

ціальністю 14.01.19 – «Оториноларингологія» (222 – Медицина). – ДУ «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», Київ, 2019. 

 

Незважаючи на успіхи сучасної медицини у лікуванні хронічних запальних 

захворювань, хронічний туботимпанальний  гнійний середній отит (ХТГСО)  через 

свою поширеність залишається актуальною проблемою. ХТГСО найчастіше спри-

чинений перенесеним гострим гнійним запаленням середнього вуха, або розривом 

барабанної перетинки (БП) при травмах, які можуть бути отримані в побутово-

професійних умовах або можуть бути викликані вибуховою хвилею під час бойо-

вих подій. Дана дисертаційна робота спрямована на поліпшення якості діагностики 

та ефективності лікування хворих на хронічний туботимпанальний гнійний серед-

ній отит з 5-м ступенем дисфункції слухової труби шляхом використання тефлоно-

вих та силіконових вентиляційно-дренажних трубок під час проведення тимпаноп-

ластики і визначення оптимальної тривалості їх знаходження в середньому вусі ба-

зуючись на результатах інфляційно – дефляційного тесту. 

Було обстежено 105 хворих на ХТГСО віком від 20 до 55 років. Усім хворим 

проведено попереднє дослідження носоглотки, глоткових вічок СТ за допомогою 

ендоскопів з оптикою під кутом 0° або 30°, з оцінкою стану слизової оболонки 

трубного валика, функції СТ під час ковтання, наявності рубців та спайок в облас-

ті трубного валика та ямки Розенмюллера. У групи для подальшої тимпаноплас-

тики увійшли лише пацієнти, які не мали патології з боку носоглотки. 
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В дисертаційній роботі доведено, що використання тривалої вентиляції бара-

банної порожнини із застосуванням трубок із тефлону та силікону при лікуванні 

хворих на хронічний туботимпанальний середній отит із 5 ступенем дисфункції 

слухової труби, що дозволяє підвищити ефективність їх хірургічного лікування, 

досягти кращі результати (за даними акустичної імпедансометрії, інфляційно-

дефляційного тесту, суб’єктивної аудіометрії), зменшити ступінь дисфункції слу-

хової труби з 5-го до 1-го – 4-го, надати шанс на одужання пацієнтам з попередньо 

негативним прогнозом тимпанопластики.  

Доповнено наукові дані про використання тривалої вентиляції барабанної 

порожнини при хірургічному лікуванні хворих на хронічний туботимпанальний 

гнійний середній отит із 5-м ступенем порушення функції слухової труби, що до-

зволяє підвищити ефективність тимпанопластики. 

Доведено, що застосування тефлонових вентиляційних трубок у хворих на 

хронічний туботимпанальний гнійний середній отит дозволяє одержати кращі фу-

нкціональні результати порівняно із застосуванням силіконових вентиляційних 

трубок - скорочується термін відновлення функції слухової труби, швидше і 

більш суттєво скорочується кістково – повітряний інтервал за даними 

суб’єктивної аудіометрії, вищий середній показник компліансу за даними імпеда-

нсної тимпанометрії та менша кількість рецидивів перфорації неотимпанальної 

мембрани. 

При оцінці вентиляційної функції слухової труби у пацієнтів з хронічним ту-

ботимпанальним середнім отитом за даними інфляційно – дефляційного тесту 

встановлено: при наявності негативної проби Вальсальва, 1-4 ступінь порушення 

функції слухової труби визначалося в 38,6% випадків, а 5 ступінь в 61,4% випад-

ків. При наявності позитивної проби Вальсальва 1-4 ступінь порушення функції 

слухової труби встановлено в 70,8% випадків, а 5 ступінь порушення функції слу-

хової труби встановлено у 29,2% випадків. Доведено, що проба Вальсальва не ві-

дображає функціональний стан слухової труби і не вирішує проблему її об'єктив-

ної діагностики.  
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Доведено, що застосування вентиляційних трубок у хворих на хронічний ту-

ботимпанальний середній отит із 5-м ступенем дисфункції слухової труби дозволяє 

досягти покращення її функції і перевести хворих з важким ступенем в групу хво-

рих із менш вираженим порушенням функції. Через 3 місяці після хірургічного 

втручання кількість хворих з 5-м ступенем дисфункції слухової труби в групах із 

використанням тефлонових та силіконових вентиляційних трубок від 100% 

вихідних достовірно (р<0,05) зменшується до 62,1% і 65,0%; через 6 місяців 

достовірно (р<0,05) зменшується до 17,2%  і 25,0%, а через 12 достовірно (р<0,05) 

зменшується і складає 0 і 10,0% випадків відповідно. 

Базуючись на результатах виконаних клініко-лабораторних досліджень дове-

дено доцільність використання способу тривалої вентиляції барабанної порожнини 

за допомогою вентиляційних трубок при хірургічному лікуванні хворих на хроніч-

ний туботимпанальний гнійний середній отит із 5-м ступенем порушення функції 

слухової труби. 

Встановлено, що запропонована методика вентиляції порожнини середнього 

вуха дозволяє підвищити функціональну ефективність лікування хворих на хроніч-

ний туботимпанальний  гнійний середній отит і забезпечити краще відновлення 

слухової функції. Застосування вентиляційних трубок у таких хворих сприяє більш 

динамічному зменшенню кістково – повітряного інтервалу, особливо в ділянці мо-

вних частот 1,0 і 2,0 кГц, та найбільш виражено у перші 3 місяці після операції. До-

ведено, що довгострокове знаходження вентиляційних трубок в барабанній поро-

жнині не викликає негативного впливу на внутрішнє вухо за даними суб’єктивної 

аудіометрії. 

У хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит з 5 ступе-

нем дисфункції слухової труби, після тимпанопластики з використанням тефлоно-

вої та силіконової вентиляційної трубки виявлено збільшення відсотку осіб із тим-

панограмою типу А через 12 місяців до 58,8% та 55,0% випадків відповідно, що 

співмірне з показниками у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит з 

меншим ступенем порушення функції слухової труби в групах із тимпанопласти-



5 
 

кою без вентиляційної трубки, та із сухою перфорацією барабанної перетинки. До-

ведено, що показник компліансу в групі хворих із тефлоновою вентиляційною 

трубкою достовірно (р<0,01) вищий, ніж в групі з силіконовою вентиляційною 

трубкою. 

Доведено, що термін повної епідермізації неотимпанальної мембрани в гру-

пах хворих із використанням тефлонових та силіконових вентиляційних трубок ви-

явлено через 12 місяців після тимпанопластики і спостерігається у 93,1% та 85,0% 

відповідно. Доведено, що у хворих із сухою перфорацією барабанної перетинки, 

процес епідермізації неотимпанальної мембрани перебігає швидше, ніж в групі 

хворих без вентиляційної трубки.  

Встановлено, що частота рецидивів перфорації неотимпанальної мембрани у 

хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит залежить від мате-

ріалу вентиляційної трубки. Так, в групі із використанням тефлонових вентиляцій-

них трубок частота рецидивів через 6 і 12 місяців після операції складає 3,4 %, а в 

групі із використанням силіконових вентиляційних трубок 10% відповідно. 

Вперше встановлено, що оптимальний термін використання вентиляційних 

трубок у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит складає 12 місяців. 

Ефективним та об’єктивним критерієм визначення оптимальних термінів для їх ви-

далення є покращення функції слухової труби (перехід від 5-го до 1го – 4-го ступе-

ню дисфункції слухової труби) за результатом інфляційно – дефляційного тесту. 

Об’єктивними показниками для видалення вентиляційних трубок є такі значення 

інфляційно – дефляційний тесту: при позитивному – до 50 мм. вод. ст., при негати-

вному – 250 мм. вод. ст. і вище. Уточнено особливості інтерпретації результатів 

інфляційно – дефляційного тесту у ранні та віддалені терміни після хірургічного 

лікування хворих на ХТГСО. 

На підставі аналізу даних передопераційного отомікроскопічного обстежен-

ня, інтраопераційних знахідок, клінічних і функціональних результатів хірургічно-

го лікування в ранньому і віддаленому післяопераційному періодах розроблені по-

казання до використання подовженої вентиляції барабанної порожнини у пацієнтів 
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з хронічним туботимпанальним середнім отитом після тимпанопластики з 5-м сту-

пенем тубарної дисфункції. 

Застосування вентиляційних трубок із тефлону та силікону при лікуванні па-

цієнтів із хронічним туботимпанальним середнім отитом дозволяє отримати кращі 

клінічні та функціональні результати, дає можливість перевести пацієнтів з 5-м 

ступенем дисфункції слухової труби (з негативним прогнозом тимпанопластики) до 

групи з менш вираженим ступенем дисфункції, що дає шанс на одужання пацієн-

там із прогностично несприятливим результатом тимпанопластики (закриття пер-

форації БП). 

Встановлено об'єктивний критерій за даними інфляційно – дефляційного тес-

ту для визначення оптимального моменту видалення вентиляційної трубки. При 

позитивному тиску її показник має становити нижче 50 мм. вод. ст., а при негатив-

ному, вище 250 мм. вод. ст. 

Визначено оптимальні терміни для тривалої вентиляції барабанної порожни-

ни при проведенні тимпанопластики у пацієнтів хворих на хронічний туботимпа-

нальний середній отит з дисфункцією слухової труби з урахуванням матеріалу вен-

тиляційної трубки. Для вентиляційних трубок із тефлону та силікону мінімальний 

термін вентиляції складає 6 місяців. У період 6 – 12 місяців після операції слід 

прийняти рішення про вилучення трубки на підставі даних інфляційно – дефляцій-

ного тесту. 

 

Ключові слова: хронічний туботимпанальний гнійний середній отит, дис-

функція слухової труби, тимпанопластика, вентиляційні трубки, інфляційно-

дефляційний тест. 
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SUMMARY 

 

Grynko I. І. Increasing tympanoplasty effectiveness using ventilation tube in pa-

tients with chronic suppurative otitis media. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

 

Thesis for obtaining scientific degree candidate of medical sciences in specialty 

14.01.19 – otorhinolaryngology (222 – Medicine). – State institution «O.S. 

Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy of Medical Science of 

Ukraine», Kyiv, 2019. 

 

Despite the successes of modern medicine in the treatment of chronic 

inflammatory diseases, chronic suppurative otitis media (CSOM), remains an urgent 

problem due to its frequency among the population. Most often, CSOM  is caused by 

acute suppurative inflammation of the middle ear or rupture of the tympanic membrane 

(TM)  in the accidents that can be obtained in household conditions or may be caused 

by an explosive wave during combat events. 

This thesis research is aimed to improve the quality of diagnosis and the 

effectiveness of treatment for patients with CSOM  with a grade 5 dysfunction of the 

auditory tube using teflon and silicone ventilation and drainage tubes during 

tympanoplasty and determining the optimal duration of their location in the middle ear 

based on the results of the inflation-deflation test. 

105 patients with CSOM aged 20-55 years were examined. For all patients, a 

preliminary examination of the nasopharynx, pharyngeal CTs using endoscopes with 

optics at an angle of 0 ° or 30 °, with an assessment of the condition of the mucous 

membrane of the tube roller, the function of CT during swallowing, the presence of 

scars and adhesions in the area of the tube roller and the fossa of Rosenmüller were 

performed. The group for further tympanoplasties included only patients who had no 

pathology of the nasopharynx. 



8 
 

In this study we proved that the use of long-term venting of the tympanic cavity 

with the use of teflon and silicone tubes during the treatment of patients with CSOM  

with grade 5 dysfunction of the auditory tube allows to increase the efficiency of their 

surgical treatment, and helps to achieve better results (according to acoustic impedance 

measurement, inflation-deflation test, subjective audiometry), reduce the degree of 

dysfunction of the auditory tube from the 5th to the 1st - 4th, give a chance to recover 

from the patient's pre-n a positive prediction of tympanoplasty. 

We complement existing scientific data on the use of prolonged ventilation of the 

tympanic cavity during surgical treatment of CSOM patients with the 5th degree of 

disruption of the auditory tube, which increases the efficacy of tympanoplasty. 

It has been proved that the use of teflon vent tubes in patients with CSOM allows 

obtaining better functional results compared with the use of silicone ventilation tubes - 

the period of restoration of the auditory tube function is shortened, the bone -air interval 

is reduced more rapidly and more significantly according to the data of subjective 

audiometry,  higher average compliment rate was achieved  according to impedance 

tympanometry data and  relapses in perforation of neo tympanic membrane were 

observed less often. 

When assessing the ventilation function of the auditory tube in patients CSOM, 

according to the inflation-deflation test, it was established: in the presence of a negative 

Valsalva maneuver, 1-4 degrees of hearing impairment were determined in 38.6% of 

cases, and the 5th degree in 61.4 % of cases In the presence of a positive Valsalva 

maneuver, the degree of abnormalities in the auditory tube was established in 70.8% of 

cases, and the degree of abnormal hearing tube function was established in 29.2% of 

cases. It is proved that the Valsalva maneuver does not reflect the functional state of the 

auditory tube and does not solve the problem of its objective diagnosis. 

It was proved that the use of ventilation tubes in patients with CSOM with the 5th 

degree of dysfunction of the auditory tube, can help to achieve improvement of its 

function and transfer patients with severe degrees into a group of patients with less 

pronounced functional impairment. 3 months after surgery, the number of patients with 
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the 5th degree of auditory dysfunction in groups using teflon and silicone vents from 

100% of baseline is significantly (p <0.05) decreasing to 62.1% and 65.0%; after 6 

months it is significant (p <0,05) decreases to 17,2% and 25,0%, and after 12 significant 

(p <0,05) decreases and make 0 and 10.0% of cases, respectively. 

Based on the results of performed clinical and laboratory studies the expediency 

of using the method of prolonged ventilation of the tympanic cavity with the help of 

ventilation tubes in the surgical treatment of CSOM with the 5th degree of disruption of 

the auditory tube has been proved. 

We have established that the proposed method of ventilation of the cavity of the 

middle ear allows to increase the functional efficiency of treatment of CSOM patients 

and provide better restoration of auditory function. The use of ventilation tubes in such 

patients contributes to a more dynamic reduction of the bone-air interval, especially in 

the area of speech frequencies of 1,0 and 2,0 kHz, and most pronounced in the first 3 

months after surgery. It is proved that the long-term finding of the ventilation tubes in 

the tympanic cavity does not cause a negative influence on the inner ear according to 

the data of subjective audiometry. 

In CSOM  patients with a grade 5 dysfunction of the auditory tube, followed by 

pneumonia with a teflon and a silicone vent tube, an increase in the percentage of 

persons with type tympanogram was detected in 12 months to 58.8% and 55.0%, 

respectively, that commensurate with indicators in patients with CSOM  with a lower 

degree of abnormalities in the auditory tube in groups with tympanoplasty without a 

vent tube, and with a dry perforation of the tympanic membrane. It has been shown that 

the complication rate in the group of patients with teflon vent tube is significantly (p 

<0.01) higher than in the group with a silicone vent tube. 

It was proved that the term of complete epithelization of the neo tympanic 

membrane in the groups of patients using teflon and silicone vent tubes was detected 12 

months after tympanoplasty and was observed in 93.1% and 85.0% respectively. It has 

been proved that in patients with dry perforation of the tympanic membrane, the process 
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of epithelization of the neo tympanic membrane runs faster than in the group of patients 

without a ventilation tube. 

It was established that the frequency of relapses of perforation of the neo-

tympanic membrane in patients with CSOM depends on the material of the ventilation 

tube. Thus, in the group using teflon vent tubes, the relapse rate after 6 and 12 months 

after surgery was 3.4%, while in the group using silicone vents, 10%, respectively. 

It was first established that the optimal use of ventilation tubes in patients with 

CSOM is 12 months. An effective and objective criterion for determining the optimal 

timing for their removal is the improvement of the auditory tube function (transition 

from the 5th to the 1st - 4th grade of the dysfunction of the auditory tube) as a result of 

the inflation-deflation test. Objective indicators for the removal of ventilation tubes are 

the following values of the inflation-deflation test: for positive - up to 50 mmwc., with 

negative - 250 mmwc. and above. Also, the peculiarities of interpreting the results of the 

inflation-deflation test in the early and remote terms after surgical treatment of patients 

with CSOM were specified. 

Based on the data analysis of preoperative otomicroscopic examination, 

intraoperative findings, clinical and functional results of surgical treatment in the early 

and remote postoperative periods, indications for the use of prolonged ventilation of the 

tympanic cavity in patients with CSOM after tympanoplasty with 5th stage of tube 

dysfunction have been developed. 

The use of vent tubes made of teflon and silicone in the treatment of patients with 

CSOM results in better clinical and functional outcomes, enabling to move patients with 

a 5th grade dysfunction of the auditory tube (with a negative prognosis of tympanoplas-

ty) to a group with less severe degree of dysfunction that gives a chance to recover for 

patients with a prognostically unfavorable result of tympanoplasty (closure of perfora-

tion TM). 

An objective criterion to determine the optimal moment of removal of the vent 

tube was established based on the data of the inflation-deflation test. At positive pres-

sure, its index should be less than 50 mmwc., and at negative, above 250 mmwc. 
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The optimum terms for long-term venting of the tympanic cavity during conduc-

tion of tympanoplasty in patients with CSOM with dysfunction of the auditory tube are 

determined, taking into account the material of the ventilation tube. For ventilation 

tubes made of teflon and silicone, the minimum ventilation time is 6 months. In the pe-

riod of 6-12 months after the operation, it is necessary to decide on the removal of the 

tube based on the data of the inflation-deflation test. 

 

Key words: chronic suppurative otitis media, Eustachian tube dysfunction, tym-

panoplasty, ventilation tube, inflation-deflation test. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Попри поліпшення показників захворюваності на хро-

нічний гнійний середній отит, що пов'язано із своєчасною санацією верхніх диха-

льних шляхів і адекватним медикаментозним та хірургічним лікуванням запален-

ня у гострій стадії, його поширеність серед населення залишається досить висо-

кою і становить від 13,7 до 20,9 випадків на 1000 осіб [65, 94]. Серед захворювань 

ЛОР-органів, які лікуються стаціонарно, частота даної патології становить 20-25% 

[181] і може бути причиною інвалідизації хворих внаслідок приглухуватості та 

розвитку таких небезпечних для здоров'я і життя пацієнта внутрішньочерепних 

ускладнень, як менінгіт, енцефаліт, абсцес мозку та тромбоз сигмовидного синусу 

[139, 171, 238, 248]. 

Хронічний гнійний середній отит найчастіше спричинений перенесеним го-

стрим гнійним запаленням середнього вуха, або розривом барабанної перетинки 

при травмах, які окрім отримання в побутово-професійних умовах, на теперішній 

час, можуть бути викликані вибуховою хвилею під час бойових подій [64, 93, 

200]. 

Виникнення, підтримка і прогресування запального процесу зумовлено ін-

фікуванням порожнин середнього вуха умовно-патогенними і патогенними бакте-

ріями. Однак, лише одного мікробного чинника для розвитку патологічного про-

цесу середнього вуха недостатньо. Більшість дослідників вважають дисфункцію 

слухової труби (ДСТ) і наявність перфорації барабанної перетинки основними 

факторами, що викликають захворювання даного характеру [53, 164, 180, 187]. На 

сьогодні вже доведено, що саме вчасно неліквідована ДСТ є основною причиною 

виникнення, або ж рецидиву хронічного гнійного середнього отиту [115, 147, 151, 

253]. 

За даними багатьох авторів [181, 230], у хворих з достатньою функцією слу-

хової труби (СТ), після усунення запального процесу в ділянці середнього вуха, 

носа та носоглотки, прогнози хірургічного лікування найбільш оптимістичні. Та-
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кож такі пацієнти мають гарний прогноз і для закриття перфорації барабанної пе-

ретинки та відновлення слухової функції. 

Однак, ситуація у хворих із значним ступенем порушення тубарної функції 

діаметрально протилежна. До тепер арсенал хірургічних маніпуляцій для таких 

пацієнтів був вкрай обмеженим. У більшості випадків це було серйозним обме-

женням та навіть протипоказанням до хірургічного втручання [99, 218, 223, 224]. 

Вирішальним досягненням в цьому плані стало тривале дренування бара-

банної порожнини, завдяки якому порушується ланцюг патологічних змін, що ро-

звиваються в порожнині середнього вуха при обструкції СТ в розрахунку на те, 

що за час даної маніпуляції функція СТ покращиться [46, 99, 146, 215]. Порушен-

ня цілісності барабанної перетинки у пацієнтів із хронічним туботимпанальним 

гнійним середнім отитом (ХТГСО) призводить до перманентного подразнення 

слизової оболонки барабанної порожнини та СТ холодним або гарячим повітрям, 

контактом із пилом, водою, вмістом зовнішнього слухового проходу. Саме ізоля-

ція барабанної порожнини від зовнішнього слухового ходу шляхом відновлення 

барабанної перетинки і є однією із основних умов відновлення функції середнього 

вуха та СТ [25, 95, 146, 183]. 

Виходячи з цього, постало питання, яким чином без порушення відновленої 

хірургічним шляхом барабанної перетинки проводити успішну вентиляцію, дре-

нування ексудату, а також здійснювати контроль за вище вказаними функціями, 

що, власне, і привело до пошуку оптимальних способів вентиляції, дренування та 

оцінки функції СТ після тимпанопластики. За даними літератури [38, 45, 63, 154], 

вентиляційні трубки (ВТ) та шунти широко використовуються лікарями отолари-

нгологами при лікуванні рецидивуючих секреторних отитів. Вони бувають різних 

розмірів та форм і використовуються для тривалої вентиляції та дренування по-

рожнини середнього вуха. До того ж, важливим є матеріал, з якого зроблена вен-

тиляційно-дренажна трубка, що має значення для тривалості її перебування в се-

редньому вусі [142, 181]. Як правило, матеріал повинен бути інертним, не викли-

кати реакцію непереносимості, забезпечувати хороший дренаж та не викликати 
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ускладнень [245, 247]. Даним вимогам найкраще відповідають дренажні системи з 

тефлону та силікону [142, 181]. При дослідженні бактеріальних біоплівок було 

встановлено, що ступінь адгезії з послідуючим формуванням біоплівок найбільш 

виражений до таких матеріалів як латекс, силікон, полівінілхлорид. Адгезія до те-

флону, поліуритану, нержавіючої сталі та титану проявлялася в меншому ступені 

[26, 260]. 

Відомо, що хворі з 5-м ступенем порушення функції СТ мало сумнівний або 

негативний прогноз для відновлення барабанної перетинки шляхом тимпаноплас-

тики. Проте, використання ВТ суттєво підвищувало шанс на одужання пацієнтам 

даної групи [99, 245]. 

Все вищевикладене свідчить про доцільність проведення даної науково-

дослідної роботи, її прикладну значимість та знаходиться у тісному взаємозв’язку 

з вирішенням наукового завдання – діагностики та лікування хворих на ХТГСО з 

тубарною дисфункцією. 

Мета дослідження – підвищення якості діагностики та ефективності ліку-

вання хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит з 5-м ступе-

нем дисфункції слухової труби шляхом використання тефлонових та силіконових 

вентиляційно-дренажних трубок під час проведення тимпано-пластики і визначен-

ня оптимальної тривалості їх знаходження в середньому вусі базуючись на резуль-

татах інфляційно-дефляційного тесту. 

Для досягнення мети були вирішені наступні завдання: 

1. Оцінити вентиляційну функцію слухової труби за результатами інфляційно-

дефляційного тесту та визначити ступінь її порушення у хворих на хронічний тубо-

тимпанальний гнійний середній отит з урахуванням наявності або відсутності у них 

прохідності слухової труби за даними проби Вальсальва.  

2. Вивчити зміну функціонального стану слухової труби після тимпанопласти-

ки у хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит із 5-м ступенем 

її дисфункції, після застосуванням вентиляційних трубок із тефлону та силікону. 

3. Провести порівняльну оцінку стану слухової функції у хворих на хронічний 
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туботимпанальний гнійний середній отит до та після тимпанопластики з застосу-

ванням вентиляційних трубок із різних матеріалів. 

4. Оцінити результати імпедансної аудіометрії в післяопераційному періоді у 

хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит, при застосуванні 

вентиляційних трубки із тефлону та силікону та без їх використання. 

5. Провести порівняльний аналіз результатів тимпанопластики з пролонгова-

ною вентиляцією барабанної порожнини вентиляційними трубками із різних матері-

алів. 

6. Визначити об'єктивні критерії строків знаходження вентиляційних трубок у 

пацієнтів з хронічним туботимпанальним гнійним середнім отитом з 5-м ступенем 

дисфункції слухової труби за результатами інфляційно – дефляційного тесту.  

Об’єкт дослідження: хронічний туботимпанальний гнійний середній отит. 

Предмет дослідження: функція слухової труби, результати тимпанопластики, 

стан слухової функції після тимпаноплатики. 

Методи дослідження: отомікроскопічні – визначення локалізації перфорації 

барабанної перетинки (БП) і оцінки стану слизової оболонки барабанної порожни-

ни; ендоскопічні – оцінка стану слизової оболонки трубного валика та його рухо-

мості, наявності рубців та спайок в ділянці трубного валика; електрофізіологічні: 

інфляційно-дефляційний тест (ІДТ) – визначення ступеня дисфункції СТ; імпедан-

сної тимпанометрії – визначення внутрішньобарабанного тиску і оцінки функції 

СТ; порогової аудіометрії – для оцінки слухової функції; математичні – для стати-

стичної обробки отриманих результатів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисер-

тації затверджена вченою радою ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Ко-

ломійченка НАМН України» (протокол № 9 від 23 грудня 2014 р.). Робота є фраг-

ментом науково-дослідної роботи “Удосконалити методи діагностики та лікування 

хворих на рецидивуючі секреторні середні отити” (№ державної реєстрації: 

0113U000118). 
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Наукова новизна одержаних результатів.  

В дисертаційній роботі доведено, що використання тривалої вентиляції бара-

банної порожнини із застосуванням трубок із тефлону та силікону при лікуванні 

хворих на хронічний туботимпанальний середній отит із 5 ступенем дисфункції 

слухової труби, що дозволяє підвищити ефективність їх хірургічного лікування, 

досягти кращі результати (за даними акустичної імпедансометрії, інфляційно-

дефляційного тесту, суб’єктивної аудіометрії), зменшити ступінь дисфункції слу-

хової труби з 5-го до 1-го – 4-го, надати шанс на одужання пацієнтам з попередньо 

негативним прогнозом тимпанопластики.  

Доповнено наукові дані про використання тривалої вентиляції барабанної 

порожнини при хірургічному лікуванні хворих на хронічний туботимпанальний 

гнійний середній отит із 5-м ступенем порушення функції слухової труби, що до-

зволяє підвищити ефективність тимпанопластики. 

Доведено, що застосування тефлонових вентиляційних трубок у хворих на 

хронічний туботимпанальний гнійний середній отит дозволяє одержати кращі фу-

нкціональні результати порівняно із застосуванням силіконових вентиляційних 

трубок - скорочується термін відновлення функції слухової труби, швидше і 

більш суттєво скорочується кістково – повітряний інтервал за даними 

суб’єктивної аудіометрії, вищий середній показник компліансу за даними імпеда-

нсної тимпанометрії та менша кількість рецидивів перфорації неотимпанальної 

мембрани. 

Практичне значення одержаних результатів.  

Запропоновано новий спосіб динамічного спостереження за станом функції 

слухової труби при наявності вентиляційної трубки після тимпанопластики за да-

ними інфляційно – дефляційного тесту. Уточнено особливості інтерпретації ре-

зультатів інфляційно – дефляційного тесту у ранні та віддалені терміни після хірур-

гічного лікування хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит.  

На підставі аналізу даних передопераційного отомікроскопічного обстежен-

ня, інтраопераційних знахідок, клінічних і функціональних результатів хірургічно-
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го лікування в ранньому і віддаленому післяопераційному періодах розроблені по-

казання до використання подовженої вентиляції барабанної порожнини у пацієнтів 

з хронічним туботимпанальним середнім отитом після тимпанопластики з 5-м сту-

пенем тубарної дисфункції.  

Застосування вентиляційних трубок із тефлону та силікону при лікуванні па-

цієнтів із хронічним туботимпанальним середнім отитом дозволяє отримати кращі 

клінічні та функціональні результати дозволяючи перевести пацієнтів з 5-м ступе-

нем дисфункції слухової труби (з негативним прогнозом тимпанопластики) до гру-

пи з менш вираженим ступенем дисфункції, що дає шанс на одужання пацієнтам із 

прогностично несприятливим результатом тимпанопластики (закриття перфорації 

БП). 

Встановлено об'єктивний критерій за даними інфляційно – дефляційного тес-

ту для визначення оптимального моменту видалення вентиляційної трубки. При 

позитивному тиску її показник має становити нижче 50 мм. вод. ст., а  при негатив-

ному, вище 250 мм. вод. ст. 

Визначено оптимальні терміни для тривалої вентиляції барабанної порожни-

ни при проведенні тимпанопластики у пацієнтів хворих на хронічний туботимпа-

нальний середній отит з дисфункцією слухової труби з урахуванням матеріалу вен-

тиляційної трубки. Для вентиляційних трубок із тефлону та силікону мінімальний 

термін вентиляції складає 6 місяців. У період 6 – 12 місяців після операції слід 

прийняти рішення про вилучення трубки на підставі даних інфляційно – дефляцій-

ного тесту. 

Отримані результати використовуються в лекційних курсах та практичній 

роботі кафедр Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Ха-

рківської медичної академії післядипломної освіти, ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України», Вінницького національного медичного університету імені 

М. І. Пирогова, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. 

Я. Горбачевського МОЗ України», а також у практичній діяльності лікарів отола-

рингологів (м. Київ). 
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Особистий внесок здобувача. Автором здійснено розробку основних теоре-

тичних і практичних положень проведеного дисертаційного дослідження. Дисерта-

нтом самостійно проведений клінічний відбір хворих та їх обстеження; проведе-

ний статистичний аналіз отриманих результатів; написані розділи «Огляд літерату-

ри», «Загальна методика й основні методи дослідження» та усі розділи власних до-

сліджень. Разом із науковим керівником проведено аналіз та узагальнення резуль-

татів роботи, а також сформульовані висновки. У публікаціях дисертанту належать 

основні ідеї та розробки стосовно діагностики та лікування хворих на хронічний 

туботимпанальний гнійний середній отит з тубарною дисфункцією. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дос-

лідження були викладені та обговорені на: щорічній весняної конференції Україн-

ського наукового медичного товариства отоларингологів «Фармакотерапія та хі-

рургічні методи лікування в отоларингології» (м. Полтава, 19-20 травня 2014 ро-

ку); щорічній осінній конференції Українського наукового медичного товариства 

отоларингологів «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних запальних 

та онкологічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха» (м. Київ, 22-23 

вересня 2014 року); щорічній осінній конференції Українського наукового медич-

ного товариства отоларингологів «Сучасні методи діагностики та лікування хро-

нічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха» (м. Дніпропет-

ровськ, 12-13 жовтня 2015 року); щорічній весняній конференції Українського на-

укового медичного товариства отоларингологів «Новітні технології в діагностиці 

та лікуванні запальних та алергічних захворювань ЛОР органів» (м. Одеса, 16-17 

травня 2016 року); щорічній осінній конференції Українського наукового медич-

ного товариства отоларингологів «Сучасні методи консервативного та хірургічно-

го лікування в отоларингології» (м. Київ, 3-4 жовтня 2016 року); щорічній весня-

ній конференції Українського наукового медичного товариства отоларингологів 

«Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у до-

рослих та дітей» (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2017 року); першому міжнородному 

Чорноморському симпозиумі «1
st
 International Black Sea Otology and Neuro-otology 
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Symposium» (м. Варна, Болгарія, 1-2 вересня 2017); науково-практичній конфере-

нції “Прикладні аспекти морфології” присвяченої пам’яті професорів-морфологів 

Г. В. Терентьєва, О. Ю. Роменського, Б. Й. Когана, П. П. Шапаренка, С. П. Жуче-

нка (Вінниця, 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових робіт, з них 

3 статті – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз і 3 – в нау-

кових фахових журналах, затверджених МОН України. 1 стаття, що додатково ві-

дображає наукові результати дисертації, опублікована в закордонному фаховому 

журналі. Також опубліковано 7 тез у матеріалах конференцій, симпозіумів, конгре-

сів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською мовою 

на 175 сторінках комп’ютерного тексту. Робота складається з титульного аркуша, 

анотації, переліку умовних скорочень, анотації, вступу, огляду даних літератури, 

розділу «Загальна методика й основні методи дослідження», 3 розділів власних 

досліджень, аналіз та узагальнення результатів, висновків, практичних рекомен-

дацій. Список літератури налічує 260 посилань (у тому числі 97 кирилицею та 163 

латиницею) і додатків. Дисертація містить 22 рисунки і 38 таблиць.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Сучасні методи оцінки стану слухової труби та її дисфункції 

 

Порушення функції СТ призводить до затримки виділень в середньому вусі 

і посиленню запального процесу. Недостатнє надходження повітря в середнє вухо 

може призводити до ретракції барабанної перетинки і обмеження рухливості слу-

хових кісточок [24, 71, 72, 249].  

Хірургічне втручання є додатковим чинником посилення тубарної дисфун-

кції, утворення великої раньової поверхні, підвищеної транссудації, що, в свою 

чергу, супроводжується ускладженням приживлення тимпанопластичного транс-

плантату [25, 72]. 

Функція євстахієвої труби є предметом багатьох клінічних і експеримента-

льних досліджень, які спрямовані на визначення валідних методів її оцінки та під-

вищення ефективності лікування її дисфункції [113, 128, 138, 152, 183]. Однак, 

багато питань залишаються невирішеними. Яке клінічне і прогностичне значення 

певного методу дослідження? Який ступінь змін тиску в середньому вусі слід 

вважати за норму або патологію? Яка користь цих тестів у пацієнтів з поперед-

ньою підозрою на дисфункцію слухової труби? Власне кажучи, в галузі розробки і 

удосконалення ефективних методів лікування дисфункції євстахієвої труби необ-

хідно краще розуміти, а також оцінювати чутливість та специфічність доступних 

тестів для її діагностики [99, 137, 222]. 

Серія методів оцінки функції СТ описана у вітчизняній та іноземній літера-

турі. Порівняння результатів цих досліджень є складним завданням через неодно-

рідність вибору і застосування тестів, а також вимірювання та звітування про ре-

зультати [180, 234]. 
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Не існує комплексних рекомендацій щодо діагностики ДСТ. Діагноз зазви-

чай ґрунтується на даних історії хвороби і клінічних дослідженнях для виявлення 

потенційних причин. Анкетуючи хворого з хронічним гнійним середнім отитом, 

лікар в першу чергу оцінює фактори ризику патології та наявність скарг на зни-

ження слуху, виділення з вуха, відчуття тиску, шум, аутофонію [171]. Враховую-

чи необхідність додаткових інструментів, які допомагають лікарю в щоденній 

практиці швидко і надійно встановити діагноз ДСТ, велика увага приділяється 

розробці і використанню опитувальників, які можна застосувати не лише на етапі 

первинного огляду пацієнта, але й при проведенні довготривалого спостереження 

[188, 223]. 

Створений Мак Коулом опитувальник ETDQ-7 оцінює симптоми дисфунк-

ції євстахієвих труб [188]. Його застосовують для скрінінгового відбору пацієнтів, 

а також для моніторингу ефективності лікування. Тим не менш, він оцінює суб'єк-

тивні скарги пацієнта і не передбачає об'єктивну оцінку [223]. Критерії функції 

євстахієвої труби (ETS) і їх розширений варіант (ЕТС-7) поєднують в собі суб'єк-

тивні (клацання при ковтанні, проба Вальсальва) та об'єктивні (тубоманометрія, 

тимпанометрія) тести її функції [222]. 

Так, при застосуванні ETDQ-7 опитувальника у мешканців Німеччини із 

100-відсотковою чутливістю і специфічністю були встановлені суттєві відмінності 

між досліджуваними із ДСТ (згідно проби Вальсальва) та контрольною групою. 

Специфічність і чутливість даного опитувальника складали відповідно 91% і 95% 

[223]. 

Не дивлячись на високу інформативність, опитувальники більш доцільно 

використовувати для пацієнтів без перфорації барабанної перетинки. 

У національному опитуванні Великобританії у резидентів виявлено ДСТ як 

при наявності інтактної, так і перфорованої барабанної перетинки із тиском у се-

редньому вусі <-100 мм рт.ст. та повітряно-кістковим розривом ≥ 15 децибел (дБ). 

Частина пацієнтів із ДСТ мали нормальний тиск у середньому вусі у той час як 

негативний тиск у середньому вусі часто вказував на ДСТ [121]. 
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Не дивлячись на те, що результати двох невеликих вибірок здаються перс-

пективними, опитувальник сам по собі не може претендувати на повну валідність 

результатів. Його доцільніше застосовувати для оцінки відмінностей в популяціях 

досліджуваних з різноманітною отологічною патологією, ніж у лише дискретних 

групах та групах контролю. Крім того, результати по-різному корелюють з різни-

ми об’єктивними методами дослідження [222]. 

Найпоширенішим методом діагностики ДСТ при неушкодженій барабанній 

перетинці, безумовно є отоскопія. Під час отоскопії визначається наявність виді-

лень в середньому вусі та ретракція барабанної перетинки, що може підтверджу-

вати наявність ДСТ, однак це не може свідчити про функціональний стан слухової 

труби, і, швидше за все, його слід розглядати як наслідок ДСТ [134]. Не всі паціє-

нти з повітрям у середньому вусі можуть виконувати пробу Вальсальва. Одна тре-

тина здорових людей цей тест пройти не можуть [73]. 

Традиційна отоскопія в багатьох випадках не дозволяє детально оцінити 

стан барабанної перетинки. При ДСТ рухомість інтактної барабанної перетинки 

необхідно визначати за допомогою хірургічних мікроскопів і ендоскопів. При ру-

хомій барабанній перетинці функція слухової труби може бути порушеною і на-

впаки при перфорації тимпанальної мембрани ДСТ може бути відсутньою [86]. 

Суб’єктивна аудіометрія є основним методом оцінки кондуктивного компо-

нента приглухуватості, зумовленого патологією труби. Наявність кістково-

повітряного інтервалу (КПІ) можна виявити в разі запальних захворювань серед-

нього вуха, а також при ДСТ. Однак, з огляду на значну кількість захворювань 

вуха, при яких порушення слуху носить кондуктивний характер, слід зазначити, 

що cуб’єктивна аудіометрія може мати діагностичну цінність тільки в поєднанні з 

іншими методами дослідження, наприклад з тимпанометрією [22, 181]. 

Тимпанометрія – є об'єктивним методом дослідження функції середнього 

вуха, ступеня рухливості барабанної перетинки і слухових кісточок, який ґрунту-

ється на створенні варіацій тиску повітря в слуховому каналі. Даний метод є од-

ним із небагатьох швидких та надійних методів діагностики та контролю ефекти-
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вності лікування ДСТ при регулярному клінічному застосуванні. Проте, необхід-

но враховувати, що окреме вимірювання тиску середнього вуха не дає достатню 

інформацію про відкриття СТ, оскільки тиск в середньому вусі навіть за нормаль-

них фізіологічних умов періодично змінюється [197]. 

Розроблено ряд тестів та прийомів визначення активного та форсованого ві-

дкриття СТ. Найпростішим є проведення тимпанометрії синхронно з форсованим 

видихом пацієнта (прийоми Вальсальва і Тойнбі). Якщо труба прохідна, дані при-

йоми призводять до підвищення або зниження тиску в середньому вусі, що відпо-

відно фіксується тимпанометрією [100]. 

Ряд дослідників [183, 241], при вимірюванні тиску в середньому вусі вва-

жають, що будь-яке його підвищення після проби Вальсальви є позитивним, тоді 

як інші [129, 152] приймають за точку відліку 10 мм.водн.ст.. Теоретично тиск в 

середньому вусі дорівнює нулю за умови нормального функціонування СТ (діапа-

зон від – 20 до +20 мм.водн.ст.). Діапазон нормальних і патологічних значень тис-

ку в середньому вусі має великий числовий розмах (до 100 мм.водн.ст.), а запро-

понована точка відліку 10 мм.водн.ст. є довільною [123]. 

В інших роботах [227, 228] зареєстровано негативний тиск в здоровому се-

редньому вусі. Вони встановили діапазон тиску від – 50 до +50 мм.водн.ст., який 

у дорослих може вважатись нормою. Це пояснюється індивідуальними особливо-

стями натягу барабанної перетинки, підвищенням тонусу musculus tensor tympani 

[168, 195]. Саме тому, якщо у пацієнтів є скарги, що дозволяють запідозрити у 

них тубарну дисфункцію, доцільно проведення додаткових навантажувальних те-

стів з подальшим повторенням тимпанометрії [123]. 

В 1965 році G. F. Miller запропонував класифікацію функції СТ у хворих з 

дефектом барабанної перетинки, що ґрунтується на здібності СТ вирівнювати при 

ковтанні штучно створений тиск в зовнішньому слуховому проході до рівня атмо-

сферного. В класифікації розрізнялось п’ять ступенів функції СТ [193]. 

У пацієнтів з ДСТ, з кожним послідовним маневром Вальсальва відбуваєть-

ся наростаюче збільшення середнього тиску в барабанній порожнині [123]. Було 
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також виявлено, що збільшення тиску, викликаного даним маневром, було вже 

значним після першого маневру і залишалося стабільним з наступними повторен-

нями. Тому послідовне повторення проби Вальсальва не є необхідним для досяг-

нення збільшення тиску в середньому вусі. Крім того, навіть якщо остаточне збі-

льшення тиску відбулося після останньої послідовної проби, це дає підстави гово-

рити про наявність тимпанограми типу С [100]. Тому, досить сумнівним є доціль-

ність застосування повторних маневрів, як це пропонують ряд авторів для ліку-

вання ДСТ [204]. 

За даними М. М. Крука [61] імпедансна тимпанометрія із використанням 

проб Тойнбі та Вальсальва добре відображає активне та пасивне відкриття СТ у 

здорових осіб та у хворих на туботимпаніт (ателектатичний середній отит 1-2 ст.). 

Проте вона не інформативна у хворих на фіброзно-адгезивний середній отит з 

ателектазом 3 ступеня та наявними зрощеннями барабанної перетинки. Діагнос-

тику функціонального стану СТ доцільно проводити у комплексі: отомікроскопія 

із визначенням стану натягненої та ненатягненої частини барабанної перетинки за 

M. Tos, J. Sade та Ch. Bluestone; імпедансна тимпанометрія в динаміці; 

cуб’єктивна аудіометрія; оптичний огляд носових порожнин, носоглотки з одно-

часною вушною оптичною відеосальпінгоскопією в динаміці із визначенням фун-

кціонального стану глоткового вічка слухової труби за методикою Denis Poe 

[234]. 

Кінцевою метою визначення стану СТ є застосування методики, яка демон-

струє, чи остання добре виконує свої основні функції: вентиляцію середнього ву-

ха, дренування секрету середнього вуха, а також попередження звукового і рідин-

ного рефлюксу від носоглотки. Важкодоступне анатомічне розташування СТ 

означає, що необхідно застосувати технології візуалізації за допомогою рентгено-

грамами, або кісткової рентгенографії із введенням контрасту [218, 244].  

Запропоновано декілька методів, які стосуються введення контрастних ре-

човин через перфорацію або ВТ. Було продемонстровано, що просвіт слухової 
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труби може бути візуалізований як у здорових людей, так і у пацієнтів з ДСТ [235, 

244]. 

При контрастній рентгенографії СТ застосовуються 2 методики введення 

контрастного препарату: через зовнішній слуховий прохід (нисхідний, або транс-

тимпанальний метод) і через глотковий отвір труби (висхідний, або ретроградний 

метод). При низхідному методі, який застосується при перфорації барабанної пе-

ретинки, після введення контрастної речовини в барабанну порожнину прово-

диться серія рентгенограм, визначається час появи контрасту в носоглотці. При 

висхідному методі, контрастна речовина нагнітається в СТ з боку глоткового віч-

ка. При цьому не завжди вдається заповнити весь просвіт слухової труби [9]. Да-

ний метод вимагає анестезії, контраст часто виливається в носоглотку. З огляду на 

ототоксичну дію рентгенконтрастних речовин, можливо тільки одноразове їх вве-

дення в барабанну порожнину [51, 90]. 

Сцинтіографія використовується для безпосередньої оцінки функції СТ. 

При радіоізотопному методі в барабанну порожнину вводиться розчин альбуміну, 

мічений радіоактивним технецієм, поява якого в носоглотці реєструється за допо-

могою сцинтиграфічної камери. Для дослідження вентиляції середнього вуха та-

кож застосовується ксеноновий газ, який вводять як в глотковий, так і тимпаналь-

ний кінець СТ [197, 233]. При гнійних середніх отитах потрапляє менша кількість 

газу під час проби [130]. Проте, даний метод застосовується частіше в наукових 

дослідженнях і не отримав широкого клінічного застосування. 

Хромосальпінгоскопія – більш простий метод визначення дренажної функ-

ції СТ, який грунтуєтья на тому, що в барабанну порожнину вводиться барвник, 

хворий нахиляє голову вперед під кутом 45 градусів і в бік, протилежний дослі-

джуваній трубі, після чого робить ковтальні рухи. Визначається поява барвника в 

носоглотці при огляді глоткового вічка слухової труби [54, 62]. 

Функціональна візуалізація євстахієвої труби знаходиться на ранніх стадіях 

впровадження [182]. Тому, на сьогодні, комп'ютерна томографія (КТ) є методом, 

який найбільш широко застосовується. 



32 
 

Останнім часом, як варіант контрастної рентгенографії, знайшов застосу-

вання метод контрастної комп'ютерної томографії СТ, яка проводиться при пер-

форації барабанної перетинки. Дослідження здійснюють із товщиною зрізу 2 мм 

одразу після введення контрасту і при ковтальних рухах. Даний метод діагности-

ки дозволяє візуалізувати кісткову частину труби, а за прохідність хрящової час-

тини можна судити лише за наявністю слідів контрасту в ній і в глотковому отво-

рі труби [156, 244]. 

Т. Kikuchi та ін. [169] знайшли можливість візуалізувати зону підвищеного 

просвітлення від глоткового до барабанного кінця труби. Застосування більш дос-

коналих КТ відеосистем дозволяє отримати функціональну візуалізацію рухів СТ 

під час дихання. Так, M. H. McDonald з колегами. [189] отримали зображення 

проходження потоку повітря через слухову трубу. 

Є дані про послідовну контрастну КТ, при якій контраст вводять через пер-

форацію барабанної перетинки, після чого протягом 10 с проводять щосекундне 

сканування з товщиною зрізу 2 мм на фоні ковтальних рухів, і, відповідно, отри-

мують зображення євстахієвої труби до, під час, в кінці і після ковтання. Функцію 

СТ оцінюють на підставі наявності, або відсутності контрасту в ній та ознак руху 

її хрящевої частини [16]. 

H. J. Shim та співавтори [229] описали непряму оцінку функції СТ, яка по-

лягала у визначенні кореляції між площиною поперечного перерізу та її функці-

єю. 

Введення наночастинок срібла в середнє вухо та визначення мукоциліарно-

го кліренса на КТ зображеннях було проведено лише в експериментальних дослі-

дженнях на тваринах [260]. Деякі нові методи залишаються потенційними клініч-

ними випробуваннями в майбутньому. 

T. S. Karhuketo та ін. [166] вдалося провести КТ віртуальну ендоскопію се-

реднього вуха і кісткової частини СТ. Закрита хрящова частина євстахієвої труби 

обмежує діагностичну користь даного метода за межами середнього вуха. 
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M. H. McDonald та ін. [189] застосували кіно-КТ для візуалізації частини 

(болюсу) повітря, що рухається по трубі до середнього вуха, однак не вдавалося 

одночасно візуалізувати відкриття євстахієвої труби по всій її довжині. Науковці 

припустили, що труба фізіологічно не завжди є відкритою на всьому її протязі. Це 

дослідження протирічить роботам, де розглядається кліренс секреції і дає чітке 

уявлення про газообмін в слуховій трубі. 

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) застосовувалось для отримання зо-

браження відкритого просвіту СТ. Krombach G. A. та ін. [172] виявили, що відк-

риття СТ присутнє у 20 із 22 вух здорових добровольців, які виконували пробу 

Вальсальва під час зйомки зображення з динамічною турбо-градієнтною ехо-

послідовністю. 

Причиною туботимпанального середнього отиту може бути зяюча СТ, вик-

ликана недостатньою кількістю жирової тканини у перитубарному просторі, ост-

мановському жировому прошарку [103], спровокована зниженням ваги, оральни-

ми контрацептивами, вагітністю, променевою терапією, перенесеним середнім 

отитом, що спричинив фіброзні зміни в слизовій оболонці. Причина може бути 

пов’язана також з формою хряща СТ [201], але не було знайдено жодних підтвер-

джень патології під час МРТ досліджень. 

Т. Oshima та ін. [202] використали МРТ для вивчення механізму покращен-

ня симптомів ДСТ в положенні лежачи на спині. Дослідники виміряли товщину 

м’яких тканин, що оточують СТ, до і під час стиснення шиї. Наповнення крило-

подібного венозного сплетіння між м’язом напружувачем піднебінної завіски і 

медіальним крилоподібним м’язом зумовлює стиснення її просвіту в антеро-

латеральному напрямку. 

Контрастна КТ і рентгенографія, сцинтіграфія більшою частиною інвазивні 

і вимагають внутрішньовенного підсилення. Вони мають потенціал для клінічного 

застосування, якщо будуть виконуватись кваліфікованими та досвідченими фахі-

вцями [233, 241]. 
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Застосування МРТ і КТ без введення контрасту дозволяє оцінити стан СТ 

неінвазивно і у більш фізіологічних умовах, ніж можна було б досягти за допомо-

гою тестів на основі манометрії або катетеризації. Проте, місце розташування, 

форма та орієнтація СТ, а також змішана композиція тканин зумовлює важкість 

інтерпретації зображення. В жодній науковій публікацій не описано використання 

зображення при клінічному прийнятті рішень для ідентифікації та лікування по-

рушень функції СТ [218, 233, 241]. 

Майбутнє оцінки СТ та, зокрема, функціональної оцінки, ймовірно, полягає 

в розробці методів КТ та МРТ, які можуть продемонструвати як детальну анато-

мію, так і момент відкриття СТ, можливо, за допомогою побудови 3D-моделей і 

використання динамічного зображення [16, 206, 244]. 

Манометричні тести застосовуються з метою визначення здатності СТ ви-

конувати функцію вентиляції та вирівнювати тиск повітря. Важливою умовою для 

здійснення даних тестів є наявність перфорації барабанної перетинки, тому вони 

мають обмеження для проведення у до- і післяопераційний період [197].  

До простих якісних проб, що вказують на прохідність СТ належать: дослі-

дження прохідності труби при звичайному ковтанні (I ступінь); дослід Тойнбі (II 

ступінь); дослід Вальсальва (III ступінь); продування СТ за Політцером (IV сту-

пінь); катетерізація слухової труби (V ступінь) [119]. 

Якісно оцінити прохідність СТ дозволяють навантажуючі проби Тойнбі та 

Вальсальва. Позитивність проб Вальсальва і Тойнбі є індикаторами прохідності 

СТ, але необов'язково може свідчити про її нормальне функціонування [135]. 

Серед аеродинамічних методів застосовується метод нагнітання, або тубо-

тимпанально-аеродинамічний метод вирівнювання тиску; пневмотубометрія в но-

соглотці [152, 227]. 

На сьогодні активно застосовується сонотубометрія – реєстрація зміни інте-

нсивності звуку, що подається через ніс в зовнішньому слуховому проході при 

зміні тиску в носоглотці (при ковтальних рухах) [109]. Відповідно, при розкритті 

СТ, звуковий тиск із носоглотки передається в порожнину середнього, а потім і 
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зовнішнього вуха, де і реєструється його приріст в 5 і більше дБ. Однак він має і 

недоліки, які є причиною розбіжностей між результатом дослідження і патологіч-

ними змінами в слуховій трубі: передача звуку може здійснюватися через верхню 

щелепу, а не через трубу, рухи м'якого піднебіння нерідко створюють додатковий 

звук [242]. 

В зв’язку з відсутністю уніфікованої апаратури, сонотубометрія мало де за-

стосовується, і одержані результати важко порівнювати [109, 246, 250].  

Як варіант, S. Schröder та ін. [222] запропоновано включати цю методику до 

комплексу інших методів дослідження. Розроблено критерії ДСТ, до яких поряд з 

пробами Вальсальва і Тойнбі було додано тубоманометрію, що суттєво підвищи-

ло специфічність і чутливість дослідження. 

Попри широке застосування сонотубометрії, деякі автори критично оціню-

ють її можливості [251]. При порівнянні туботимпанально-аероди-намічного ме-

тоду і тубосонометрії у пацієнтів з нормальним слухом і тимпанограммою типу А 

назофарингеальний тиск, необхідний для відкриття СТ, виявився рівним 427,0 ± 

128,4 мм вод. ст. і 314,3 ± 120,0 мм вод. ст. відповідно [175]. 

Туботимпано-аеродинамічний метод дає більш повну інформацію про фун-

кціональний стан СТ, оскільки він реєструє проходження повітря по трубі, а та-

кож вимірює тиск в зовнішньому слуховому проході при поступовому підвищенні 

тиску в носоглотці, або при ковтанні і пробах Тойнбі, Вальсальва. В разі прохід-

ності СТ, при підвищенні тиску в носоглотці, змінюється тиск у барабанній поро-

жнині, відбувається рух барабанної перетинки, і змінюється тиск у зовнішньому 

слуховому проході [233]. 

Туботимпано-аеродинамографія об’єктивізує прийоми Вальсальва і Тойнбі, 

або форсованого видиху та дозволяє поряд з тиском в середньому вусі визначити 

тиск в носоглотці. Результати дослідження в більшості залежать від пасивного 

відкриття СТ завдяки диференціалу тиску, а не від фізіологічної активності м’язів 

[222]. 
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Істотним недоліком наведених вище манометричних тестів є варіабельність 

результатів, зумовлена необхідністю виконання пацієнтом прийомів форсованого 

видиху. Стимуляція тиску є не фізіологічною і вимагає навику пацієнта ковтати 

на противагу збільшеному назофарингеальному тиску (під час ковтання рот і ніс 

закриті, що збільшує назофарінгеальний тиск) [123]. 

Широке застосування знайшов ІДТ, під час якого тиск, що подається, рете-

льно контролюється. Він визначає як активне, так і пасивне відкриття СТ. До того 

ж, він проводиться при перфорованій барабанній перетинці [123, 176, 184]. 

The forced response test виконується шляхом вимірювання тиску при пасив-

но відкритій СТ та наявності ВТ без отореї і перфорованої барабанної перетинки. 

Як і ІДТ, він застосовується перед тимпанопластикою [236]. Через герметичний 

зонд у зовнішньому слуховому проході збільшується тиск в середньому вусі доки 

СТ не відкриється. Подача повітря продовжується для створення стабільного тис-

ку в середньому вусі завдяки постійному проходженню його через СТ. Надлиш-

ковий тиск, що зберігається в середньому вусі після пасивного відкриття та пода-

льшого закриття труби, позначають як «тиск закриття». Потім просять випробу-

ваного зробити кілька «сухих» ковтків з інтервалом близько 20 с, що призводить 

до подальшого вирівнювання тиску. Якщо зовнішній слуховий канал закритий, то 

тиск збільшується доки не відкриється євстахієва труба, що може призвести до 

раптової декомпресії [128]. 

9-кроковий тест є модифікацією ІДТ. Ця методика виконується багатосту-

пенево та складається з 9 тестів із записом 5 тимпанограм: в спокої (тимпаногра-

ма-1); при і після ковтання на фоні запису тимпанограми додатково в зовнішній 

слуховий хід подається додатково тиск повітря +200 мм вод. ст. (тимпанограма-

2); знову проводиться ковтання води і запис тимпанограми, яка при нормальній 

функції слухової труби повертається до 0 або -50 мм. вод. ст. (тимпанограма-3); 

після цього в зовнішній слуховий хід подається знижений тиск повітря до -200 мм 

вод. ст. (запис тимпанограми-4); після запису тимпанограми знову повторюється 

ковтання до відновлення тиску СТ (запис тимпанограми-5) [124]. Фактично ця 
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методика визначення може замінити обстеження в барокамері, але вимагає додат-

кового обладнання [145].  

Adali M. K. та Uzun C. [98] виявили, що сухе ковтання є більш ефективним 

порівняно із ковтанням води, що пояснюється різними за формою хвилями назо-

фарингеального тиску. 

СТ пасивно закривається в стані спокої, а під час ковтання, позіхання або 

чихання вона відкривається за участю паратубарних м’язів, м’яза напружувача і 

підіймача піднебінної завіски, скорочувальну здатність яких визначають за допо-

могою інтерференційної електроміографії [185].  

C. M. Alper та ін. [102] співставили дані сонотубометрії і відеоендоскопії з 

результатами електроміографії і встановили, що відкриття слухової труби 

пов’язане саме з піковою активністю м’яза напружувача піднебінної завіски. 

Sapci Т. та ін. [217] при дослідженні активності m. tensor veli palatini не ви-

явили різницю між пацієнтами і контрольною групою на противагу роботі M. D. 

Brace [118], де визначено слабкість m. levator veli palatini у пацієнтів із ДСТ на 

одноіменному боці. 

Однією із нових неінвазивних технік тривалого в часі визначення рухів ба-

рабанної перетинки, що опосередковано дає уявлення про зміни тиску є оптотен-

зометрія, яка була розроблена Т. Zehlicke і ін. [259], але поки що вона продемонс-

трована лише на експериментальних моделях [165]. 

Сучасні світловолоконні системи для огляду носової порожнини і носоглот-

ки відкрили широкі можливості для діагностики ДСТ та здійснення різних мані-

пуляцій в ділянці глоткового вічка СТ [162]. Загальноприйняті методи діагности-

ки, в тому числі аудіологічні, дозволяють лише встановити сам факт наявності 

тубарної дисфункції і її ступінь. Ендоскопічний контроль забезпечує чітку візуа-

лізацію і оцінку глоткового гирла СТ в спокої, в процесі ковтальних рухів, дозво-

ляє проводити діагностичні маніпуляції, які є щадними і не викликають травмати-

зацію навіть запаленої слизової оболонки [52, 186]. 
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D. S. Poe та ін. [207, 239] розробили методику ендоназальної оптичної ендо-

скопії з відеореєстрацією та наступним спостереженням за відкриттям глоткового 

вічка при ковтанні, жуванні, фонації в сповільненому варіанті («slow motion 

endoscopic videoanalysis of ET»). 

Наявність сучасної ендоскопічної техніки дозволяє виявляти патологічний 

стан глоткового вічка слухової труби, "зіяючі" СТ та патологію, яка викликала 

обструктивну дисфункцію. Динамічна відеоендоскопія з великою ймовірністю 

визначає причини і ступінь важкості ДСТ [208]. 

 

1.2. Способи лікування хронічних середніх отитів та профілактики піс-

ляопераційних ускладнень у разі їх виникнення у хворих на хронічний тубо-

тимпанальний гнійний середній отит 

 

СТ є однією з найбільш важливих структур середнього вуха. Основна її роль 

полягає у врівноваженні тиску по обидва боки барабанної перетинки. Ця рівнова-

га здійснюється за допомогою регулярного надходження повітря із носоглотки 

(через СТ) в барабанну порожнину і клітини соскоподібного відростка. Поряд із 

вентиляційною функцією, СТ забезпечує дренаж вмісту із середнього вуха до но-

соглотки [68, 106, 111, 205]. 

В. Аrs та J. Dirckx [106] встановили зв'язок між розмірами комірок соскопо-

дібного відростка та функцією СТ. Відповідно склеротичний тип будови соскопо-

дібного відростка негативно відображається на вентиляції барабанної порожнини, 

що допомагає прогнозувати післяопераційні результати тимпанопластики. 

При порушенні вентиляції барабанної порожнини створюється негативний 

тиск як в барабанній порожнині, так і в ретротимпанальних відділах, що може 

призвести до рецидиву перфорації після хірургічного лікування [25, 115]. 

До основних принципів підготовки пацієнтів до тимпанопластики належать: 

нормалізація носового дихання, санація запалення в порожнинах середнього вуха 



39 
 

та носоглотці. Лише після цього доцільно виконувати хірургічне втручання у се-

редньому вусі [99]. 

Терапія ДСТ перш за все спрямована на відновлення функції вентиляції. У 

нормі СТ пасивно відкривається при тиску повітря 510-612 мм.водн.ст.. Крім то-

го, для її відкриття необхідний пороговий тиск в тимпанальній порожнині близько 

102-153 мм.водн.ст. [230]. Саме тому, цілісність барабанної перетинки відіграє 

важливу роль у здійсненні барофункції СТ [183, 237, 241]. 

З метою покращення функції СТ застосовувалось її дренування катетером 

[24, 63, 256]. Проте, вже через 7-10 днів після введення катетера в СТ розвиваєть-

ся набряк її слизової оболонки, пригнічується функція миготливого епітелію, і, як 

наслідок, спостерігається її незворотнє рубцювання. Тобто дана методика не до-

зволяє вирішити проблему стійкої ДСТ через короткі терміни вентиляції тимпа-

нальної порожнини і загрози наростання рубцювання [67]. 

Також на етапі доклінічного дослідження застосовуються трубчасті стенти з 

полівінілхлориду протягом 10 днів [192]. Тентовий стент вводили в барабанну по-

рожнину ендоскопічно через ніс за допомогою трубки-провідника. При цьому не 

спостерігалось кровотеч або ураження слизової оболонки носоглотки [212]. 

Видалення m. tensor tympany з кістковою перетинкою для розширення про-

світу СТ також не дає стійкого результату, а навпаки, призводить до її рубцюван-

ня [39, 212]. 

Тубопластика – новий метод лікування, принципом якого є застосування ла-

зерного або ротаційного ріжучого інструмента для зняття потовщення слизових 

оболонок та хрящів з метою очищення перешкод євстахієвої труби. Тубопластика 

застосовувалась у пацієнтів із хронічним середнім отитом як альтернатива СТ 

[122, 131, 163, 191, 226], а також при ателектазі середнього вуха або секреторного 

отиту. Проте все ще існує дуже вузька доказова база, що обмежує її широке кліні-

чне застосування. 

Описана ефективність застосування молекулярного квантового резонансу 

при ущільненні гіпертрофованих тканин трубного валика [136]. Ще одним спосо-
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бом ущільнення тканин глоткового вічка СТ є використання полідиметилсилокса-

нового еластомера, розчиненого в гідрогелі полівінілпіролідону (VOX® Implants). 

Проте оцінка ефекту застосування даних методів невизначена [220]. 

Нещодавно Т. Ockermann та ін. [198] запропонували методику балонної ди-

латації. Під контролем ендоскопа вводився балон через всю хрящову частину СТ, 

що об’єднало два перспективних методи – ангіопластичний і синусопластичний 

[116, 173].  

Останнім часом, багато зарубіжних авторів впроваджують методику балон-

ної дилятації СТ [108, 190, 211, 258]. Ця техніка вважається новим і безпечним 

методом вибору лікування хронічної ДСТ. Перше застосування балонної дилята-

ції описані в 2009 році, і дитячий вік не є виключенням [159, 219]. 

Ретроспективна клінічна оцінка короткострокових результатів показала су-

б'єктивне поліпшення у 76% пацієнтів, стабільний ефект був досягнутий у 57% 

пацієнтів, а у 18% хворих поліпшувався стан барабанної перетинки [148]. Крім 

того, проведення проби Вальсальва після розширення труби покращилася з 11% 

до 64%. Через 6-12-18 місяців відмічалось значне поліпшення психосоціальних, 

соціальних та загальних факторів здоров'я [190]. Проте, як це спостерігається при 

нововведенні багатьох нових методів лікування, в доступній літературі все ще ві-

дсутні переконливі дані про довгострокові позитивні результати. Ефект зменшен-

ня КПІ внаслідок застосуванням цієї процедури, не оцінювався, що є найбільш 

важливим для пацієнтів. Також відсутні наукові роботи, де б проводилось порів-

няння з ефективністю застосування класичних методів, скажімо, із методикою 

тривалого дренування ВТ. 

Як показує аналіз, докази беззаперечної ефективності балонної дилатації до 

цих пір недостатньо підтверджені [112]. Рандомізовані контрольовані досліджен-

ня з подальшим аналізом результатів лише почалися [148, 155, 159, 161, 214]. 

До недоліків процедури балонної дилатації СТ слід віднести високу собіва-

ртість. Обмеженням для її застосування є наявність хронічного запалення труби і 

структур середнього вуха, алергія [125, 237]. 
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Лазерні хірургічні ендолюмінальні підходи для лікування дисфункції труб 

описані в багатьох сучасних дослідженнях [122, 209, 210]. Десяти пацієнтам з 

хронічним порушенням вентиляції СТ було виконано коагуляцію діодним або ар-

гоновим лазером ділянки слизової оболонки та хряща задньої стінки просвіту СТ. 

У 5 пацієнтів через 12 місяців відбулося зменшення симптомів. Однак, досліджу-

валась невелика кількість пацієнтів без здійснення порівняння із контрольної гру-

пою [210]. 

B. Sedlmaier та ін. [226] виявили поліпшення функції після впливу волокон-

но-оптичного лазера при абляції задньої частини трубного валика. Ефект лікуван-

ня тривав 1 рік після втручання. При цьому функція СТ відновлюється за рахунок 

усунення патогенетичного процесу в порожнині носа і носоглотки, а також за ра-

хунок відновлення цілісності барабанної перетинки, що відіграє роль поршня у 

функціонуванні СТ [38, 56]. 

В іншому дослідженні слизову оболонку та хрящ задньої стінки СТ, коагу-

лювали лазером. Успіх цього заходу оцінювався за допомогою тимпанометрії, а 

також наявності або відсутності випоту у барабанній порожнині або ретракції ба-

рабанної перетинки. У 68,5% вух через 1 рік після втручання була досягнута гарна 

вентиляція барабанної порожнини. Через 2 роки позитивний результат відмічався 

в 71,4%, а після 3 і більше років в 65,2% випадків. Інтраопераційні ускладнення не 

були описані. Післяопераційні синехії спостерігалися у 8,3% випадків [174]. Успіх 

даного методу лікування був зумовлений не лише лазерною обробкою труби, а і 

одночасною тимпанотомією. Як і в попередньому дослідженні, порівняння з кон-

трольною групою не було. 

Отже, стосовно вище зазначених терапевтичних підходів досліджень з ви-

соким рівнем валідності (С за класифікацією GRADE) поки що немає. 

З огляду на вище зазначене, ряд вітчизняних і зарубіжних науковців дотри-

муються методики вентиляції барабанної порожнини через зовнішній слуховий 

прохід за допомогою ВТ і шунтів, які широко були впроваджені у клінічну прак-

тику ще в минулому столітті А. Армстронгом [105] і О. К. Патякіною [75]. 
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Застосування даного способу попереджує адгезію барабанної перетинки або 

неотимпанальної мембрани до медіальної стінки барабанної порожнини. Тиск по-

вітря при цьому в барабанній порожнині врівноважується з атмосферним, зміню-

ється його газовий склад в середньому вусі, що поліпшує стан слизової оболонки 

середнього вуха та мукоциліарну функцію епітелію. Це сприяє зниженню транс- і 

ексудації рідини в барабанній порожнині та відновленню функції самої СТ [146, 

196]. 

Використання ВТ через барабанну перетинку і дренажних трубок під фібро-

зним кільцем [3, 17, 76, 146] дозволяє тривало здійснювати вентиляцію барабан-

ної порожнини до усунення причини ДСТ. Наслідком тривалого застосування 

шунтів та ВТ через барабанну перетинку є утворення грануляційної тканини в се-

редньому вусі, як реакції на чужорідний матеріал, формування стійкої перфорації 

барабанної перетинки і холестеатоми. 

В ряді робіт [42, 60, 243] описано проникнення епітеліального «сміття», 

злущеного епідермісу вздовж трубки і прилипання бактеріальних біоплівок до її 

поверхні. Попри те, що використання ВТ має зазначені вище негативні наслідки, 

вони менш значущі, ніж позитивний результат застосування від них. 

Особливий інтерес представляє місце розташування ВТ та спосіб її закріп-

лення. На сьогодні,  ряд науковців притримуються методики установки ВТ суба-

нулярно в задніх відділах барабанної порожнини [17, 38, 56]. Це обгрунтовується 

нижчим ризиком утворення перфорації барабанної перетинки, або неотимпаналь-

ної мембрани під час знаходження і після вилучення трубки, і нижчою ймовірніс-

тю її зміщення порівняно із розташуванням в барабанній перетинці. Даний метод 

дозволяє використовувати трубку з достатньо великим діаметром, що забезпечує 

гарну вентиляцію. Проте, недоліком субанулярного розташування трубки є ризик 

вростання епідермісу із зовнішнього слухового ходу та, як наслідок, утворення 

холестеатоми [160, 170, 216]. 

Необхідно враховувати міграційний шлях епідермального покриву. Епідер-

міс барабанної перетинки постійно мігрує спереду назад, переходячи на задню 
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стінку слухового проходу, тому згодом можлива екструзія вентиляційної трубки у 

зовнішній слуховий прохід [46]. Для попередження екструзії застосовуються різ-

номанітні фіксуючі конструкції ВТ (кліпси, пелюстки, Т-подібні трубки та ін.), що 

не завжди дають належний ефект [127]. 

Для профілактики подібних ускладнень було запропоновано прокладати 

трубку в підготовленому кістковому ложі на задній стінці слухового ходу вздовж 

його вісі [107, 179, 216].  

Барабанна перетинка є найважливішим елементом системи звукопроведен-

ня. Дефект барабанної перетинки, який супроводжує хронічний туботимпаналь-

ний  середній отит слугує основою хірургічного лікування для відновлення ціліс-

ності її структури та функціональних властивостей не лише барабанної перетин-

ки, а і СТ [7, 53, 213].  

Усунення перфорації є важливим завданням реконструктивної хірургії сере-

днього вуха оскільки навіть при наявності збереженого або відновленого ланцюга 

слухових кісточок, та функції євстахієвої труби, але за відсутності барабанної пе-

ретинки та навіть її частини, здатної до коливання, вся система середнього вуха 

неспроможна нормально функціонувати [53, 120, 126]. 

У випадку рубцевого зарощення тимпанального отвору СТ при хірургічно-

му лікуванні хворих на хронічний гнійний середній отит проводять висічення ру-

бцевої тканини, доповнене видаленням кісткової перетинки між слуховою трубою 

і напівканалом м'яза, який напружує барабанну перетинку, що є ефективним для 

відновлення прохідності слухової труби. Також це попереджує зниження слуху в 

післяопераційному періоді і сприяє покращенню віддалених результатів слухопо-

ліпшуючих операцій [2, 59, 257]. 

У більшості випадків ця хірургічна маніпуляція проходить без будь-яких 

наслідків для хворого, зокрема, для його слуху. Вона проводиться при виражених 

ступенях порушення функції СТ, коли вичерпані всі можливості консервативного 

лікування [225]. 
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У пацієнтів з хронічним середнім отитом, що протікає на тлі стійкої ДСТ, за 

допомогою тимпанопластики, необхідно створити повітроносну барабанну поро-

жнину, яка зберігалася б протягом тривалого періоду. В результаті використання 

ВТ, тиск в барабанній порожнині вирівнюється, виділення через вентиляційну 

трубку з часом припиняються, що дає змогу барабанній перетинці епідермізува-

тись і стати еластичною [68]. 

Суть методу полягає в тому, що після тимпанотомії з ревізією барабанної 

порожнини, видалення з неї ексудату, або проведення тимпанопластики в гіпоти-

мпанум вводять дренажну трубку, поміщаючи її під меатотимпанальний клапоть в 

спеціально створене в нижній стінці зовнішнього слухового ходу кісткове ложе. 

Використання даного винаходу дозволяє здійснювати  вентиляцію барабанної по-

рожнини через слуховий прохід та знизити ризик екструзії вентиляційної трубки 

[74]. 

Хірургічне втручання при хронічному середньому отиті наразі є пріоритет-

ним. Як і раніше, основною метою тимпанопластики є ліквідація вогнища інфек-

ції та повноцінна слухова реабілітація пацієнта [44]. Найчастіше стійка приглуху-

ватість після отиту є наслідком вичікувальної тактики і відмови від хірургічного 

втручання [5]. 

Найбільшою популярністю, в якості матеріалу для відновлення барабанної 

перетинки, користуються фасція скроневого і гомілкових м'язів, перихондрій ву-

шної раковини, хрящові пластинки із алогенного або аутогенного хряща та окістя 

[70, 91, 92, 96, 110, 194].  

Відновлення ланцюга слухових кісточок у хворих з хронічними середніми 

отитами може виконуватись як на завершальному етапі хірургічного втручання, 

так і у віддалені терміни [74, 257].  

В умовах післяопераційної функціональної недостатності СТ можливий роз-

виток негативного тиску в барабанній порожнині. При цьому відбувається ретра-

кція неотимпанальної мембрани, можливе утворенням ретракційних кишень і ре-
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цидив перфорації [63, 85]. В результаті у пацієнтів слух може не поліпшуватитсь, 

а інколи і погіршується. 

Т. А. Бокучавою і ін. [17] з метою підвищення ефективності хірургічного 

втручання, на завершальній стадії тимпанопластики запропоновано спосіб трива-

лої (до 6-12 місяців) вентиляції барабанної порожнини за допомогою тимпановен-

тиляційної трубки, яка встановлюється в передні відділи неотимпанальної мем-

брани. При наявності у пацієнта руків’я молоточка та залишків барабанної пере-

тинки спереду від нього, ВТ встановлюється на завершальній стадії мірингоплас-

тики. При відсутності залишків барабанної перетинки, трубку встановлюють в 

передні відділи сформованої тимпанальної мембрани при перших ознаках ретрак-

ції на 25-40 добу після операції. Видалення проводиться через 6-8-12 місяців після 

встановлення ВТ. 

Поширена думка стосовно ризику занесення інфекції є необгрунтованою, 

оскільки при хронічному перфоративному середньому отиті глоткова мікрофлора 

вже потрапила в середнє вухо, а євстахієва труба у значному ступені втратила 

свою захисну функцію. До того ж тимпланопластика з послідуючим тривалим 

дренуванням проводиться на «сухому» вусі, в період стухання запалення після 

відповідної протизапальної терапії [144]. 

На думку О. І. Яшана та Г. С. Протасевича [97], невеликі перфорації бара-

банної перетинки при хронічному «сухому» мезотимпаниті (до 3-4 мм) можуть 

бути закриті без хірургічного втручання. Необхідна відсутність запального проце-

су, збережена прохідність СТ (позитивна проба Вальсальва), збереження високого 

рівня слуху, тривала ремісія (відсутність загострення останні 3 міс). 

Десятирічним когортним дослідженням у 300000 мешканців було визначено 

ефективність лікування вентиляційними трубками. Більшість науковців одноголо-

сно вважають, що у пацієнтів із вираженим ступенем ДСТ для стійкості результа-

ту лікування ВТ має використовуватися не менше 6 місяців [146]. 

С. В. Астащенко та І. А. Анікін [5] встановлювали тимпано-вентиляційну 

трубку для покращення аерації барабанної порожнини в найближчі строки після 
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операції. Метою першого етапу тимпанопластики окрім санації, було створення 

умов для гарної вентиляції всіх порожнин середнього вуха, а також прохідності 

СТ. 

R. G.Elluru та ін. [141], а також А. Daudia і ін. [132] описують випадки, коли 

пацієнтам з ДСТ, адгезивним середнім отитом, хронічним туботимпанальним се-

реднім отитом безпосередньо в процесі тимпанопластики було встановлено Т-

подібну трубку для тривалого дренування. В результаті це дозволило відновити 

прохідність та вентиляційну здатність СТ, а отже поліпшити функцію слуху без 

жодних ускладень. Аналогічне дослідження було проведене L. G. Duckert та ін. 

[140], які довели ефективність тривалого використання Т-подібної алохрящової 

трубки після тимпанопластики, що дозволяло попередити ателектаз і рецидив 

перфорації барабанної перетинки. 

Ш. М. Ахмедовим та ін. [6] розроблено спосіб тривалого проточно-

аспіраційного дренування порожнини середнього вуха в післяопераційному пері-

оді у хворих із хронічним середнім отитом. Здіснюється дренування барабанної 

порожнини та природних співусть двома силіконовими трубками з насічками, од-

на з яких встановлюється в спеціально сформоване кісткове ложе в ділянці перед-

ньонижнього кута зовнішнього слухового ходу під меатотимпанальний клапоть, 

інша – розташовується таким чином, щоб дистальний кінець її виходив назовні в 

ділянці нижнього кута завушного розрізу, а проксимальний кінець дренував клі-

тини соскоподібного відростка, антрум та адитус. Через одну з трубок, в порож-

нину середнього вуха, подають розчин антисептика, муколітика, антибіотика, фе-

рмента або їх суміш, а через іншу – одночасно проводять активну аспірацію вміс-

ту за допомогою медичного відсмоктувача. Даний метод може бути використаний 

в післяопераційному періоді при хірургічному лікуванні хворих на різні нозологі-

чні форми хронічного середнього отиту, в яких виконувались сануючі операції з 

елементами реконструкції в один етап. 

І. А. Івашин та колеги [47, 48] застосовували метод подовженого дренуван-

ня СТ одразу на операційному столі, по завершенню основної операції. Для цього 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elluru%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11698792
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daudia%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20403228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duckert%20LG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12621326
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під контролем ендоскопа в СТ з боку хворого вуха через глоткове вічко вводилась 

тонка поліетиленова трубка, через яку в подальшому вводились ліки. 

Н. А. Дайхес та ін. [37] запропонували в проксимальній частині силіконової 

трубки для вентиляції барабанної порожнини робити отвір, що закривається по-

міщеним в трубку тефлоновим поршнем. Трубку вкладали і фіксували в підготов-

лене ложе задньо-верхньої стінки зовнішнього слухового проходу. Спосіб забез-

печує поліпшення слуху за рахунок відновлення повітряної барабанної порожни-

ни шляхом порційного надходження в неї повітря тільки при зниженні тиску в 

порожнині середнього вуха, зокрема, у пацієнтів з непрохідністю слухової труби, 

які перенесли тимпанопластику. 

К. Г. Cелезнев та С. Н. Сердюк [81-83] з метою вентиляції барабанної поро-

жнини та соскоподібного відростка виконували трансмастоідальне шунтування, 

що дозволяло вводити ліки в порожнини середнього вуха, а також як етап підго-

товки до слухополіпшуючої операції. Проте, даний метод не ефективний при 

склеротичному типі будови соскоподібного відростка. 

Silverstein [231] з метою постійної вентиляції середнього вуха запропонував 

виконувати фрезевий отвір в кістковій частині зовнішнього слухового ходу в на-

прямку соскоподібного відростка. В отвір вводилась силіконова ВТ, що забезпе-

чувала вентиляцію із зовнішнього слухового ходу. 

О. Ю. Запорощенко [44] під час тимпанопластики використовував кісткові 

та хрящові вентиляційні трубки, в просвіт яких вводились тефлонові вентиляційні 

трубки. Недоліком даної методики є розмір трубок, який складає біля 3,5 мілімет-

рів в діаметрі. Обмеженням для застосування даних трубок є вузький зовнішній 

слуховий прохід  пацієнта.  

В. В. Березнюк та Н. В. Ламза [14] запропонували метод одночасного дре-

нування барабанної порожнини та адитуса шляхом шунтування барабанної пере-

тинки і ендаурального встановлення іншої трубки в задньому відділі адитуса. 

Б. Г. Іськів [50] вводив вентиляційну трубку в антрум, в слухову трубу (при 

достатньому її діаметрі), під задньо-нижній край тимпанального трансплантата. 
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R. G. Elluru і ін. [141] встановлювали Т- подібну трубку субанулярно під час 

тимпанопластики. Трубки знаходились там від 1 до 48 місяців. Основними ускла-

дненнями були екструзія ВТ (3 %) та обтурація просвіту (5%) з ретракцією не-

отимпанальної мембрани. Всі інші ВТ були прохідні і не показали ніяких ознак їх 

міграції. Крім того, не було жодного випадку вростання епітелію навколо трубки. 

Необхідність застосування тривалої вентиляції слухової труби ставить певні 

вимоги до матеріалу, з якого зроблена трубка. Як правило, він повинен бути інер-

тним, не подразнювати краї розрізу, мати стійкість до облітерації та екструзії [60]. 

Дренажні трубки з тефлону, силікону, нержавіючої сталі та кераміки мають 

ретельно відполірований внутрішній канал, що попереджує їх облітерацію, не 

спричиняють подразнення, не виштовхуються та забезпечують гарний дренаж, не 

викликаючи ускладнень [101, 198]. Досліджені трубки покриті антибіотиками во-

лодіють резорбуючою здатністю [157, 158, 177, 199, 203]. Імпрегновані оксидом 

срібла трубки зменшують післяопераційну оторею, але не вивчено їх тривале за-

стосування [157].  

Якщо на трубках з полівінілпіролідону, срібла, латексу можуть утворюва-

тись біоплівки, то трубки з тефлону та поліуритану стійкі до утворення колоній 

Staphylococcus aureus і Pseudomonas aeruginosa [104, 153, 157, 199]. З метою про-

філактики ускладнень у хворих з порушенням функції слухової труби, авторами 

використовувались вентиляційні трубки із синтекістки в просвіт якої вводили те-

флоновий циліндр. Трубку прокладали в кісткове ложе на дно слухового ходу між 

барабанною порожниною та зовнішнім слуховим проходом. Однак така операція 

можлива тільки у хворих із широким слуховим проходом. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elluru%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11698792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elluru%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11698792
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-tympanostomy-tube-placement-postoperative-care-and-complications-in-children/abstract/26,34,35
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РЕЗЮМЕ 

 

На сьогодні, тимпанопластика з послідуючим використанням ВТ залиша-

ється методом вибору для лікування ДСТ у хворих на ХТГСО. Як і більшість ін-

ших, даний терапевтичний підхід не позбавлений ускладнень та обмежень для за-

стосування, які можливо уникнути, враховуючи фактори, які сприяють успішності 

лікування: способи хірургічного втручання, походження неотимпанальної мем-

брани, матеріал ВТ, мікробний чинник, загальний стан організму, вік, індивідуа-

льні анатомічні особливості ЛОР-органів та черепа, тривалість дренування. Сто-

совно останнього фактору, в ході аналізу літератури, стає зрозумілим, що ВТ має 

бути вилучена після адекватного відновлення тиску в порожнині середнього вуха, 

поліпшення даних тональної аудіометрії, отомікроскопії, тимпанометрії. 

Таким чином, запропоновані різні методи оцінки функції СТ, які використо-

вувались на передопераційному етапі, не можна розглядати в якості "золотого 

стандарту" для діагностики ДСТ, проте є беззаперечні докази того, що їх діагнос-

тична точність може бути покращена шляхом об'єднання результатів різних тестів 

та результатів, отриманих при опитуванні пацієнтів. Запропоновані різні методи 

тимпанопластики із застосуванням ВТ, але немає даних щодо наслідків тривалого  

терміну їх знаходження. Немає також об'єктивних даних та критеріїв для вида-

лення вентиляційних трубок, не вибрано остаточно ідельний матеріал з якого во-

ни мають бути виготовлені .  Для фахівців стане цінною інформацією оцінка клі-

нічних, аудіологічних і морфологічних результатів тимпанаопластики із викорис-

танням ВТ.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА Й ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна методика та суб’єкти дослідження 

 

Відповідно до мети та завдань дослідження на базі відділу мікрохірургії вуха 

та отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 

НАМН України» проведено клініко-лабораторне обстеження 105 хворих на 

ХТГСО яким планувалась тимпанопластика. Серед пацієнтів було 48 чоловіків та 

57 жінок віком від 20 до 55 років. 

Усім хворим проведено попереднє дослідження носоглотки, глоткових ві-

чок СТ за допомогою ендоскопів з оптикою під кутом 0° або 30°, з оцінкою стану 

слизової оболонки трубного валика, функції СТ під час ковтання, наявності руб-

ців та спайок в області трубного валика та ямки Розенмюллера. У групи для пода-

льшої тимпанопластики увійшли лише пацієнти, які не мали патології з боку но-

соглотки. 

Тривалість захворювання усіх досліджених хворих на ХТГСО становила бі-

льше 1 року. В 100 % випадків у пацієнтів даної групи із сухою перфорацією ба-

рабанної перетинки в анамнезі мала місце травма, на відміну від усіх інших груп  

хворих, у 100 % випадків яких в анамнезі був наявний отит. 

Основними скаргами, на передопераційному етапі, у хворих були виділення 

із вуха під час загострення хвороби та зниження слуху . 

Прохідність СТ оцінювали за даними проби Вальсальва, шляхом аускульта-

ції звуків, що виникають під час проходження повітря через слухову трубу при 

підвищенні тиску повітря в носоглотці.   

Функцію СТ оцінювали за результатами ІДТ на аналізаторі середнього вуха. 

Тест давав змогу оцінити ступінь порушення функції СТ у пацієнтів із перфораці-
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єю барабанної перетинки шляхом підвищення, або зниження тиску в зовнішньому 

слуховому проході. 

В залежності від результатів ІДТ хворим з порушенням функції СТ 3 – 4 

ступеня, виконувалась тимпанопластика без ВТ. 5-й ступінь дисфункції оцінюва-

ли, як виражене порушення функціонального стану СТ. Такий результат не міг 

вважатися задовільним для виконання слухополіпшуючого хірургічного втручан-

ня у зв’язку із високим ризиком ретракції та виникнення рецидиву перфорації не-

отимпанальної мембрани. Хворим із порушенням функції СТ 5-го ступеня вико-

нувалась тимпанопластика зі встановленням ВТ, яка вирівнювала тиск в барабан-

ній порожнині та зовнішньому слуховому проході, що давало можливість викону-

вати операції хворим із стійкою тубарною дисфункцією. 

За результатами проведеного ІДТ, обстежених пацієнтів було розподілено 

на 2 групи: до 1-ї увійшло 56 пацієнтів з 1-4 ступенем ДСТ (задовільний резуль-

тат: слух задовільний, труба працює); до 2-ї – 49 хворих з 5-м ступенем ДСТ.  

Пацієнтам 1-ї групи виконувалась тимпанопластика без ВТ. Серед обстеже-

них 1-ї групи було 13 пацієнтів з перфорацією барабанної перетинки, яка виникла 

внаслідок травми. З метою вивчення стану слухової труби після травми, ці паціє-

нти були виділені в підгрупу 1-А. Інших обстежених цієї групи, у яких перфорація 

виникла внаслідок отиту та було встановлено 3-4 ступінь ДСТ, включили до підг-

рупи 1-Б. 

Хворим 2-ї групи тимпанопластика виконувалась з використанням ВТ: в пі-

дгрупі 2-А (29 пацієнтів) застосовувались тефлонові ВТ; в підгрупі 2-Б (20 паціє-

нтів) – силіконові ВТ. 

З метою пролонгованої вентиляції барабанної порожнини у хворих із ДСТ 

використовувались ВТ із тефлону та силікону, які мали внутрішній діаметр 1,14 

мм та довжину 7-12 мм. Виробник даних ВТ – фірма Medtronic, яка офіційно заре-

єстрована на території України. Розподіл між групами пацієнтів із застосуванням 

тефлонової, або силіконової ВТ відбувався шляхом випадкової вибірки. 
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Хірургічне втручання – перший тип тимпанопластики, після інтубаційного 

наркозу та наступної місцевої інфільтраційної анестезії розчином ультракаіну зов-

нішнього слухового ходу та завушної ділянки виконували за такими схемами: 

 виконано розріз шкіри по завушній складці. Окістя відсепаровано П-

подібно, мобілізоване. Взято лоскут аутофасції скроневого м`яза. Шкіра задньої 

стінки зовнішнього слухового ходу відсепарована до фіброзного анулюса, розсі-

чена П-подібно. Залишки барабанної перетинки із фіброзним анулюсом вилущено 

із кісткової борозни (по задній, передній або нижній стінці зовнішнього слухового 

проходу). Ланцюг слухових кісточок цілий, рухомий. Клапоть аутофасції  покла-

дено на анулюс по  стінці (передній, нижній і задній) і підведено під руків’я моло-

точка із залишками барабанної перетинки. Меатотимпанальний лоскут повернуто 

на місце. Тампонада проведена мероцелевими тампонами. Рана зашита пошарово. 

Накладена пов’язка; 

 при наявності широкого слухового ходу та порушення функції СТ 1-4 сту-

пеня, виконували ендомеатальний доступ – розріз шкіри зовнішнього слухового 

ходу позаду, відступивши 4 мм від барабанного кільця. Фрагмент аутофасції 

скроневого м’яза брали через окремий розріз. Залишки барабанної перетинки із 

фіброзним анулюсом вилущено із кісткової борозни (по задній, передній та ниж-

ній стінці зовнішнього слухового проходу). Ланцюг слухових кісточок цілий, ру-

хомий. Аутофасція покладена на анулюс по стінкам (передній, нижній і задній) і 

підведена під руків’я молоточка із залишками барабанної перетинки. Меатотим-

панальний клапоть повернуто на місце. Тампонада мероцелевими тампонами. На-

кладена пов’язка; 

 виконано розріз шкіри по завушній складці. Окістя відсепаровано П-

подібно, мобілізоване. Взято фрагмент аутофасції скроневого м`яза. Шкіра зад-

ньої стінки зовнішнього слухового ходу відсепарована до фіброзного анулюса, 

розсічена П-подібно. Перфорація барабанної перетинки (в різних відділах). Зали-

шки барабанної перетинки із фіброзним анулюсом вилущено із кісткової борозни 

(по задній, передній і нижній стінці зовнішнього слухового проходу). Ланцюг 
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слухових кісточок цілий, рухомий. Электричним бором сформований канал у 

нижній стінці зовнішнього слухового проходу, куди встановлена вентиляційна 

тефлонова (або силіконова) Т-подібна трубка. Листок аутофасції прокладено на 

анулюс по стінкам (передній, нижній і задній) слухового проходу і підведено під 

руків’я молоточка із залишками барабанної перетинки. Меатотимпанальний лос-

кут повернуто на місце. Тампонада проведена мероцелевими тампонами. Рана за-

шита пошарово. Накладена пов’язка. (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Варіант субанулярного розташування вентиляційної трубки 

1.1- Вентиляційна трубка        

1.2- Барабанна перетинка  

1.3- Вушна втулка аналізатора середнього вуха.  

Як видно з таблиці 2.1 у різних групах хворих не встановлено відмінностей 

розподілу хворих за віком. 

Таблиця 2.1. 

Віковий розподіл хворих із ХТГСО при різних типах  

хірургічного втручання. 

Показники 

Групи хворих 

1-Б 

(n=43) 

2-А 

(n=29) 

2-Б 

(n=20) 

1-А 

(n=13) 

Вік 34,81±9,42 35,17±12,39 35,57±15,33 35,38±8,91 

1 

1 

2 

2 
3 
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2.1.1. Клінічна характеристика хворих на хронічний туботимпанальний 

гнійний середній отит. 

 

Відмінностей за стороною ураження ХТГСО між чоловіками і жінками не 

було виявлено (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2. 

Сторона ураження ХТГСО у чоловіків і жінок (%). 

Показник 
Хворі 

(n=105) 

Хр. туб. гнійний середній отит справа 43,8 

Хр. туб. гнійний середній отит зліва 30,2 

Хр. туб. гнійний середній отит двобічний  26 

 

Як видно з таблиці 2.3, в усіх досліджених групах  переважали пацієнти із 

центральною перфорацією барабанної перетинки в pars tensа.  

 

Таблиця 2.3. 

Локалізація перфорації барабанної перетинки в pars tensа у хворих на 

ХТГСО перед операцією (%). 

Показники 
Групи хворих 

1-Б (n=43) 2-А (n=29) 2-Б (n=20) 1-А (n=13) 

Центральна 69,3 46,9 56,5 76,9 

Субтотальна 24,2 41,6 19,6 15,4 

У задніх квадр. 3,4 3,2 12,3 0 

Тотальна 3,1 8,3 11,6 7,7 

У хворих 2-А групи в 41,6 % випадків виявлено субтотальну перфорацію 

барабанної перетинки. 
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У більшості випадків стан слизової оболонки барабанної порожнини не 

змінений у всіх групах хворих (табл. 2.4). Лише у групах  2-А та 2-Б була встанов-

лена більша відсоткова частка осіб із гіперемією і набряком (24,1% та 22,8% хворих 

відповідно). 

Таблиця 2.4. 

Стан слизової оболонки барабанної порожнини (%). 

Показники 

Групи 

1-Б 

(n=43) 

2-А 

(n=29) 

2-Б 

(n=20) 

1-А 

(n=13) 

Не змінена 82,4 64,6 66,9 84,6 

Гіперемія, набряк 11,3 24,1 22,8 15,4 

В барабанну порожнину вростає 

епідерміс  
6,3 11,3 10,3 0 

 

При використанні тефлонової або силіконової вентиляційних трубок у ряді 

випадків застосовувався завушний спосіб доступу до барабанної порожнини: у чо-

ловіків групи 1-Б у 62,5 % випадків, у чоловіків групи 1-А у 76,9 %, у жінок групи 

1-Б у 63,0 % випадків. Трансканальний спосіб доступу використовувався: у чолові-

ків групи 1-Б у 37,5 % випадків, у чоловіків групи 1-А у 23,1 % випадків, у жінок 

групи 1-Б у 37,0 % випадків. 

Клінічна характеристика хворих на ХТГСО чоловіків та жінок практично не 

відрізнялась, що дозволило нам для подальших досліджень об`єднати їх в одну 

групу. 

При обстеженні усіх хворих дотримувались правила безпеки, морально-

етичні норми у відповідності до основних положень Конвенції Ради Європи про 

права людини та біомедицини, що підтверждується комісією з біоетики ДУ «Інти-

тут отоларинології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» (протокол № 

22/14 від 16 грудня 2014 року). 
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2.2. Методи дослідження 

 

2.2.1. Отомікроскопічний 

 

Отомікроскопія виконувалась за допомогою мікроскопа фірми Zeiss із збіль-

шенням 12 х 0,4 або 12 х 0,6 та ендоскопа з кутом огляду 0° або 30°. При отомікро-

скопії візуально визначалась локалізація перфорації барабанної перетинки: центра-

льна перфорація, субтотальна перфорація, перфорація у задніх квадрантах, тоталь-

на перфорація. Оцінювався стан країв перфорацій слизової оболонки барабанної 

порожнини: слизова оболонка не змінена, слизова оболонка гіперемована, слизова 

оболонка набрякла, відмічається вростання епідермісу. 

 

2.2.2. Інфляційно-дефляційний тест (отоманометрія) 

 

ІДТ виконували на аналізаторі середнього вуха Interacoustic AT 235h (Да-

нія). Дослідження проводилось в режим ETF2 (Eustachian tube function). Сутність 

методу полягає у вимірюванні залишкового позитивного чи негативного тиску, 

штучно створеного в ізольованих обтуратором порожнинах зовнішнього й серед-

нього вуха після здійснення пацієнтом ковтальних рухів. Для визначення функції 

СТ, в досліджуване вухо пацієнта вводиться вушний вкладиш що відповідає роз-

мірам зовнішнього слухового ходу пацієнта. В зовнішньому слуховому проході 

створюють послідовно позитивний та негативний тиск в 250 мм. вод. ст. та -400 

мм. вод. ст. після чого пацієнта просимо робити ковтки. При цьому рееструється 

залишковий позитивний та негативний тиск. 

Варіанти отоманометричних кривих представлені на рисунках 2.2 і 2.3. 
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Рис. 2.2. Варіант отоманометричної кривої при дослідженні з позитивним тис-

ком. Примітка: тут і в подальшому: 

1 – тиск в слуховому проході вирівнюється до 0; 

2 – залишковий тиск в зовнішньому слуховому проході становить +/- 50 

мм.водн.ст.; 

3 – залишковий тиск в зовнішньому слуховому проході становить +/- 50-

250мм.водн.ст. ; 

4 – тиск не вирівнюється. 

 

Рис. 2.3. Варіант отоманометричної кривої при дослідженні з негативним тис-

ком. 
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Результати ІДТ оцінювали за шкалою Flissberg-Miller [193] (табл. 2.5, рис. 

2.4-2.8): 

Таблиця 2.5. 

Шкала Flissberg-Miller 

Ступінь 

порушення 
Оцінка 

1 
+ (позитивний) тиск вирівнюється до 0 

- (негативний) тиск вирівнюється до 0 

2 
+ (позитивний) тиск вирівнюється до 0 

- (негативний) тиск вирівнюється до – 50 мм. вод. ст. 

3 
+ (позитивний) тиск вирівнюється до 0 

- (негативний) тиск вирівнюється до від -50 до 250 мм. вод. ст. 

4 
+ (позитивний) тиск вирівнюється до -50 мм. вод. ст. 

- (негативний) тиск не вирівнюється 

5 
+ (позитивний) тиск вирівнюється до від +50 до 250 мм. вод. ст. 

- (негативний) тиск не вирівнюється 

 

 

Рис. 2.4. Показник інфляційно-дефляційного тесту. 1-й ступінь ДСТ. 
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Рис. 2.5. Показник інфляційно-дефляційного тесту. 2-й ступінь ДСТ. 

 

 

Рис. 2.6. Показник інфляційно-дефляційного тесту. 3-й ступінь ДСТ. 

 

Рис. 2.7. Показник інфляційно-дефляційного тесту. 4-й ступінь ДСТ. 
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Рис. 2.8. Показник інфляційно-дефляційного тесту. 5-й ступінь ДСТ. 

 

В післяопераційному періоді через 3, 6 та 12 місяців всім хворим після тим-

панопластики з ВТ повторно виконувався ІДТ. Перед тестом для оцінки прохідно-

сті ВТ, при необхідності, проводили санацію за допомогою аспіратора та переві-

ряли прохідність за допомогою мандрена. 

При покращенні функції СТ (перехід від 5-го ступеню функції слухової 

труби до 1-го – 4-го) ВТ видалялась (Патент на корисну модель UA 108635 «Спо-

сіб оцінки функції слухової труби при наявності перфорації в барабанній перети-

нці після тимпаностомії»). В подальшому стан барабанної порожнини та її венти-

ляцію оцінювали за даними імпедансної тимпанометрії. 

 

 

2.2.3. Імпедансна тимпанометрія 

 

Всім хворим через 3, 6 та 12 місяців після тимпанопластики без ВТ та хво-

рим в яких ВТ була видалена, виконували тимпанометрію на аналізаторі серед-

нього вуха Interacoustic AT 235h (Данія). Частота зондового тиску складала 226 

Гц. На осі ординат показано інтервал тиску повітря в зовнішньому слуховому 

проході в межах від -400 до +400 мм.водн.ст., які змінюються по відношенню до 

атмосферного тиску, визначеному як 0 мм.водн.ст.. На осі абсцис позначається 

податливість системи в ml. Результати тимпанометрії реєструвалися у вигляді 
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графічних зображень з цифровими коментарями. Визначали типи тимпанограм 

«А», «С» або «В». Тип «А» – внутрішньобарабанний тиск в межах ± (0 – 99) 

мм.водн.ст., свідчить про однаковий тиск з обох сторін барабанної перетинки. Тип 

«С» – внутрішньобарабанний тиск в межах ± (100 – 450) мм.водн.ст., свідчить про 

порушення функції СТ та від’ємний тиск в барабанній порожнині. Тип «В» – по-

рушення рухливості барабанної перетинки (наявність рідини за барабанною пере-

тинкою або адгезивний отит). 

 

2.2.4. Порогова суб’єктивна аудіометрія 

 

Визначення гостроти слуху та ступеня і характеру його порушень здійсню-

вали у спеціально обладнаній звукопоглинаючій камері, з рівнем звукового тиску 

до 30 дБ. 

Для проведення аудіометричного обстеження використовували аудіометр 

«Itera» (Данія), який генерує чисті тони від 250 до 8000 Гц інтенсивністю до 110 

дБ за загальноприйнятою методикою, за допомогою порогових тональних і мов-

них тестів. Результати заносились у спеціальні бланки, де за віссю ординат відо-

бражають інтенсивність в дБ, а за віссю абсцис – частоту в Гц. 

Оцінку сприйняття хворими кістково- та повітрянопроведених звуків та 

значення КПІ до та після тимпанопластики оцінювалася по всьому діапазону час-

тот – від 250 до 8000Гц. 

При асиметрії слуху й переслуховуванні краще чуючого вуха, здійснювало-

ся маскування: подача маскуючого шуму на вухо, що чує краще, з метою його ви-

ключення. Повітряна провідність маскувалася, коли різниця між порогами повіт-

ряної провідності вуха, що чує гірше, й порогами кісткової провідності вуха, що 

чує краще, складала 40 дБ і більше. 

Ступінь порушень СТ визначали за класифікацією В. Г. Базарова, А. І. Розк-

ладки [8], що була прийнята на VIII з’їзді отоларингологів України (Одеса, 1995) і 

рекомендована для використання в сурдологічній практиці. 
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2.2.5. Розробка способу оцінки вентиляційної функції слухової    труби у 

хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит в післяопера-

ційному періоді та в динаміці спостереження 

 

Всім пацієнтам, із встановленим діагнозом ХТГСО, а також пацієнтам із су-

хою перфорацією барабанної перетинки, яких готували для проведення тимпано-

пластики було виконано аудіометричне дослідження слуху, ендоскопічне обсте-

ження носа та носоглотки та ІДТ. При встановленні 5-го ступеня порушення фун-

кції СТ та при наявності змін під час ендоскопії носоглотки, пацієнтам проводили 

лікування з приводу виявлених змін (септопластика, вазотомія нижніх носових 

раковин, аденотомія, розсічення спайок в області глоткового вічка СТ). Після 

усунення видимої патології носа та носоглотки ІДТ був виконаний повторно. При 

покращенні функції СТ (перехід від 5-го ступеня до 3-го – 4-го), пацієнтам плану-

валась тимпанопластика за загальноприйнятою методикою. При встановленні 5-го 

ступеня функції СТ результат оцінювали як виражену дисфункцію СТ. Такий ре-

зультат не може вважатися задовільним для виконання слухополіпшуючого хіру-

ргічного втручання у зв’язку із високим ризиком ретракції та рецидиву перфорації 

неотимпанальної мембрани. Пацієнтам виконувалась тимпанопластика зі викори-

станням ВТ встановленої субанулярно, яка вирівнювала тиск в барабанній порож-

нині та зовнішньому слуховому проході, що давало можливість виконувати опе-

рації хворим із стійкою тубарною дисфункцією.  

В післяопераційному періоді через 3, 6 та 12 місяців у всіх хворих з ВТ оці-

нювали стан неотимпанальної мембрани, ВТ, її прохідність, наявність раньового 

ексудату. При наявності раньового ексудату останній видалявся за допомогою ас-

піратора. Прохідність оцінювалась за допомогою мандрена, виконувався ІДТ та 

аудіометричне дослідженя слуху. При покращенні функції СТ (перехід від 5-го 

ступеня до 1-го – 4-го ступеня функції СТ) вентиляційна трубка видалялась. Після 

видалення ВТ тимпанометрію виконували через 1 місяць. В подальшому стан 
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слухової функції оцінювали за даними імпедансної тимпанометрії та порогової 

аудіометрії. 

 

2.2.6. Розробка схеми лікування хворих на хронічний туботимпаналь-

ний гнійний середній отит в залежності від результатів інфляційно-

дефляційного тесту 

 

Нами була розроблена схема відбору хворих та їх лікування в залежності від 

ступеня дисфункції слухової труби. Дана схема представлена на рис. 2.9. 

 

2.2.7. Статистичні методи 

 

Cтатистична обробка результатів дисертаційного дослідження здійснено за 

допомогою ліцензійного пакета “STATISTICA 6.0” із використанням непараметри-

чних методів оцінки. Проводили оцінку правильності розподілення ознак у варіа-

ційних рядах; визначали середні значення ознак, що вивчалися та їх стандартні від-

хилення, а також відсоток зустрічаємості ознак. 

Достовірність різниці значень між незалежними якісними величинами визна-

чали в статистичному пакеті за формулою E. Weber [43]: 
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, 

 

де, Р1 і Р2 – відсотки, з якими зустрічається дана ознака; N1 і N2 – кількість 

спостережень в групах, що досліджувались. 

Достовірність різниці значень між незалежними кількісними величинами ви-

значали за U-критерієм Мана-Уітні, а між залежними кількісними величинами – за 

критерієм Вілкоксона [57]. 

 



 

Рис. 2.9. Схема обстеження та лікування хворих з хронічним туботимпанальним гнійним середнім отитом. 



РОЗДІЛ 3 

 

ОЦІНКА ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ СЛУХОВОЇ ТРУБИ У ХВОРИХ 

НА ХРОНІЧНИЙ ТУБОТИМПАНАЛЬНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ В 

ДИНАМІЦІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ 

 

Нами було проведено обстеження прохідності СТ за даними результатів проби 

Вальсальва у хворих на ХТГСО перед операцією в усіх досліджуваних групах. Під 

час обстеження  було встановлено, що негативна проба Вальсальва була виявлена у 

57 обстежуваних на ХТГСО, а позитивна – у 48 осіб (табл. 3.1). 

При цьому, було встановлено, що у більшої частини хворих на ХТГСО, яким 

планувалась тимпанопластика з використанням тефлонової (група 2-А) або силіконової 

(група 2-Б) ВТ, була  негативна проба  Вальсальва, порівняно з пацієнтами яким пла-

нувалась тимпанопластика без використанням ВТ (1-Б). Так, у хворих групи 2-А про-

ба Вальсальва була негативною у 75,9 % випадків, а у хворих 2-Б групи – у 65,0 %, що 

значно більше порівняно з пацієнтами групи 1-А (38,5%) та 1-Б (39,5 %) відповідно 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1. 

Кількість хворих з ХТГСО в залежності від прохідності слухової труби  

за даними проби Вальсальва (n, %). 

Показники 

Групи 

1-А 

(n=13) 

1-Б 

(n=43) 

2-А 

(n=29) 

2-Б 

(n=20) 

Проба негативна 5 (38,5%) 17 (39,5%) 22 (75,9%) 13 (65,0%) 

Проба позитивна 8 (61,5%) 26 (60,5%) 7 (24,1%) 7 (35,0%) 

  

Нами також було проведене вивчення вентиляційної функції СТ у обстежува-

них хворих за допомогою ІДТ. Результати оцінювались за шкалою Flisberg Miller 

Sidentop [170]. Для виконання тимпанопластики, 1-й – 4-й ступінь функції СТ  об-

стежуваних хворих приймали за задовільний. Пацієнти із задовільним ступенем по-
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рушення функції СТ не потребували використання ВТ інтраопераційно та були роз-

поділені в 1-А та 1-Б групи. Пацієнтам даних груп тимпанопластика була виконана 

за загальноприйнятою методикою. Пацієнтів, у котрих в результаті проведеного ІДТ 

була встановлена 5-а ступінь дисфункції, було розподілено шляхом випадкової ви-

бірки в дві групи: 2-А з метою інтраопераційного встановлення тефлонових та 2-Б 

силіконових ВТ. 

При спостереженні показників ІДТ у пацієнтів з сухою перфорацією барабан-

ної перетинки внаслідок травми (1-А) в 100% випадків була зареєстрована 1-а сту-

пінь ДСТ. У пацієнтів 1-Б групи ДСТ 3-го ст. була виявлена в 55,8 % випадків,  4-го 

– 44,2 % випадків, відповідно. У хворих 2-А і 2-Б груп був зареєстрований тільки 5 

ст. порушення функції СТ (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. 

Розподіл хворих з ХТГСО за ступенем порушення функції слухової труби перед 

операцією (n, %). 

Ступінь ДСТ 

Групи 

1-А 

(n=13) 

1-Б 

(n=43) 

2-А 

(n=29) 

2-Б 

(n=20) 

1 ст. 13 (100) 0 0 0 

2 ст. 0 0 0 0 

3 ст. 0 24 (55,8%) 0 0 

4 ст. 0 19 (44,2%) 0 0 

5 ст. 0 0 29 (100%) 20 (100%) 

 

Було проаналізовано також співвідношення інфляційно-дефляційного тесту та 

проб Вальсальва у досліджуваних хворих на ХТГСО. При оцінці результатів ІДТ до 

хірургічного втучання в групах 1-А та 1-Б переважала кількість хворих з позитивною 

пробою Вальсальва ( по 61,5% відповідно). Серед обстежених пацієнтів найбільший 

відсоток негативної проби було виявлено у пацієнтів в 2-А та 2-Б груп (75,9% і 

65,0% відповідно) (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3. 

Розподіл хворих з ХТГСО за ступенем порушення функції слухової труби з    

негативною та позитивною пробою Вальсальва перед операцією (n, %). 

Ступінь ДСТ 

Проба Вальсальва негативна 

1-А 

(n=5) 

1-Б 

(n=17) 

2-А 

(n=22) 

2-Б 

(n=13) 

1 ст. 5 (100%) 0 0 0 

2 ст. 0 0 0 0 

3 ст. 0 9 (52,9%) 0 0 

4 ст. 0 8 (47,1%) 0 0 

5 ст. 0 0 22 (100%) 13 (100%) 

Ступінь ДСТ 

Проба Вальсальва позитивна 

1-А 

(n=8) 

1-Б 

(n=26) 

2-А 

(n=7) 

2-Б 

(n=7) 

1 ст. 8 (100%) 0 0 0 

2 ст. 0 0 0 0 

3 ст. 0 15 (57,7%) 0 0 

4 ст. 0 11 (42,3%) 0 0 

5 ст. 0 0 7 (100%) 7 (100%) 

 

Проведені обстеження показали, що у всіх хворих із сухою перфорацією бара-

банної перетинки в 100 % випадків була встановлена 1 ст. ДСТ, незалежно від проби 

Вальсальва (позитивної чи негативної). Серед пацієнтів 1-Б групи ступінь дисфунк-

ції був різним. Так, 3 ст. ДСТ був виявлений у 52,9% хворих з негативною, та у 57,7 

% з позитивною пробою Вальсальва. 4 ст. дисфункції встановлено у 47,1 % хворих з 

негативною і  у 42,3 % хворих з позитивною пробою Вальсальва. У всіх пацієнтів 2-

А та 2-Б груп був зареєстрований 5 ст. ДСТ (див. табл. 3.3). 

У хворих 2-А та 2-Б груп, при порівнянні середніх показників ступеню пору-

шення функції СТ за даними ІДТ, була встановлена наступна динаміка (табл. 3.4) 
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Таблиця 3.4. 

Динаміка зміни функції слухової труби за даними інфляційно-дефляційного  

тесту у групах хворих 2-А і 2-Б (n, %). 

Ступінь 

дисф. 

СТ 

Група 2-А (n=29) 

р4 р5 р6 р7 р8 р9 
до оп. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

1 ст. 0 1 (3,4) 2 (6,9) 0 >0,05 =0,078 >0,05 >0,05 >0,05 =0,078 

2 ст. 0 3 (10,3) 3 (10,3) 0 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

3 ст. 0 5 (17,2) 7 (24,1) 2 (6,9) <0,05 <0,05 =0,078 >0,05 >0,05 <0,05 

4 ст. 0 2 (6,9) 1 (3,4) 2 (6,9) =0,078 >0,05 =0,078 >0,05 >0,05 >0,05 

5 ст. 29 (100) 18 (62,1) 5 (17,2) 1 (3,4) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ступінь 

дисф. 

СТ 

Група 2-Б (n=20) 

р4 р5 р6 р7 р8 р9 
до оп. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

1 ст. 0 1 (5,0) 0 1 (5,0) >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2 ст. 0 1 (5,0) 1 (5,0) 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

3 ст. 0 4 (20,0) 2 (10,0) 2 (10,0) <0,05 =0,078 =0,078 >0,05 >0,05 >0,05 

4 ст. 0 1 (5,0) 4 (20,0) 1 (5,0) >0,05 =0,080 >0,05 =0,08 >0,05 =0,080 

5 ст. 20 (100) 13 (65,0) 5 (25,0) 2 (10,0) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

 

Примітки: тут і в подібних таблицях: р4 – достовірність відмінностей показника до 

операції і через 3 місяці після операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до 

операції і через 6 місяців після операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до 

операції і через 12 місяців після операції;  р7 – достовірність відмінностей показника 

через 3 місяці і через 6 місяців після операції;  р8 – достовірність відмінностей показ-

ника через 3 місяці і через 12 місяців після операції;  р9 – достовірність відмінностей 

показника через 6 місяців і через 12 місяців після операції. 
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У пацієнтів групи 2-А, у яких до хірургічного втручання був встановлений в 100 

% випадків 5-й ступінь ДСТ відмічалось покращення її функції та реєструвався задові-

льний (1-й – 4-й) ступінь ДСТ. Зменшення 5-го ступеню спостерігалося до 62,1 % ви-

падків (р<0,05) через 3 місяці, до 17,2 % (р<0,05) через 6 місяців і до (3,4%) (р<0,05) 

через 12 місяців після хірургічного втручання в порівнянні з показником до операції. 

Варто відзначити, що достовірне (р<0,05) зменшення частки пацієнтів з 5-м ступенем 

порушення функції СТ в групі 2-А відмічається і при порівнянні даного показника між 

3-м та 6-м і 12-м місяцями, а також між 6-м і 12-м місяцями після хірургічного втру-

чання (див. табл. 3.4). 

Аналогічна тенденція спостерігалася і у пацієнтів 2-Б групи (див. табл. 3.4). 

Так, при спостереженні показників ступеню порушення функції слухової труби за да-

ними ІДТ відбувалося зменшення частки встановленого в 100 % випадків 5-го ступеню 

ДСТ до 65,0 % випадків (р<0,05) через 3 місяці після операції; до 25,0 % (р<0,05) через 

6 місяців і до 10,0 % (р<0,05) через 12 місяців після хірургічного втручання. Необхідно 

відмітити достовірне зменшення показника через 6 (р<0,05)  і 12 (р<0,05) місяців, порі-

вняно з 3-м місяцем після операції (див. табл. 3.4). На рис. 3.1 ці дані представлені 

більш наочно. 
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Рис. 3.1. Динаміка зміни частоти виявлення 5-го ступеню дисфункції слухової 

труби за даними інфляційно - дефляційного тесту в групах хворих 2-А і 2-Б у після-

операційому періоді (%). 

 

При оцінці динаміки зміни ступеню ДСТ у хворих групи 2-А з негативною 

пробою Вальсальва встановлено, що виявлений в 100 % випадків 5-й ступінь ДСТ в 

групі до хірургічного втручання відновлюється (функція СТ покращується до 1го – 4го 

ступеню дисфункції) і спостерігається в 59,1 % випадків (р<0,05) через 3 місяці, в 18,2 

% випадків (р<0,05) через 6 місяців і в лише 4,5% (р<0,05) через 12 місяців (р<0,05) пі-

сля операції (табл. 3.5). Варто відзначити достовірне (р<0,05) зменшення цього показ-

ника в групі 2-А через 6 та 12 місяців порівняно  з 3-м місяцем після хірургічного 

втручання (див. табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Динаміка зміни функції слухової труби за даними інфляційно – дефляційного 

тесту в групах пацієнтів 2-А і 2-Б з негативною пробою Вальсальва (n, %). 

Ступінь 

дисф. СТ 

Група 2-А (n=22) 
р4 р5 р6 р7 р8 р9 

до оп. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ст. 0 0 2 (9,1) 0 >0,05 =0,078 >0,05 =0,078 >0,05 =0,078 

2 ст. 0 2 (9,1) 1 (4,5) 0 =0,078 >0,05 >0,05 >0,05 =0,078 >0,05 

3 ст. 0 5 (22,7) 6 (27,3) 1 (4,5) <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

4 ст. 0 2 (9,1) 1 (4,5) 2 (9,1) =0,078 >0,05 =0,078 >0,05 >0,05 >0,05 

5 ст. 22 (100) 13 (59,1) 4 (18,2) 1 (4,5) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ступінь 

дисф. СТ 

Група 2-Б (n=13) 
р4 р5 р6 р7 р8 р9 

до оп. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

1 ст. 0 1 (7,7) 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2 ст. 0 1 (7,7) 1 (7,7) 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

3 ст. 0 3 (23,1) 1 (7,7) 2 (15,4) <0,05 >0,05 =0,077 >0,05 >0,05 >0,05 

4 ст. 0 1 (7,7) 0 1 (7,7) >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

5 ст. 13 (100) 7 (53,8) 4 (30,8) 1 (7,7) <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 =0,074 

Примітки: ті самі, що і в таблиці 3.4.  

 

Аналогічна тенденція спостерігалася і в 2-Б групі з негативною пробою Вальса-

льва. У хворих даної групи, до хірургічного втручання в 100 % випадків встановлений 

5-й ступінь ДСТ покращувався і спостерігався в 53,8 % випадків (<0,05) через 3 місяці, 

в 30,8 % випадків (<0,05) через 6 місяців та в 7,7 % (<0,05) через 12 місяців після опе-

рації. Найбільша позитивна динаміка зменшення показника 5-го ступеня ДСТ в групі 

пацієнтів 2-Б спостерігалася між 3-м та 12-м (р<0,05) місяцями після хірургічного 

втручання (див. табл. 3.5). На рис. 3.2 ці дані представлені більш наочно. 
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Рис. 3.2. Динаміка зміни частоти виявлення 5-го ступеню дисфункції слухової 

труби за даними інфляційно–дефляційного тесту в групах хворих 2-А  і 2-Б із нега-

тивною пробою Вальсальва у післяопераційному періоді (%). 

 

При аналізі динаміки зміни функції СТ за даними ІДТ у пацієнтів з позитив-

ною пробою Вальсальва,як і у хворих із негативною пробою Вальсальва, встановле-

на подібна динаміка (табл. 3.6). Так, у хворих 2-А групи, встановлений до хірургічно-

го втручання в 100 % випадків 5-й ступінь ДСТ покращувався до 1-го – 4-го ступеню 

дисфункції і спостерігався в 71,4 % (р<0,05) через 3 місяці після операції, в 14,3 % ви-

падків через 6 місяців (р<0,05) та не спостерігався через 12 місяців (р<0,05) після опе-

рації. Необхідно відмітити достовірне (р<0,05) зменшення частки випадків 5-го ступе-

ня ДСТ в пацієнтів 2-А групи при порівнянні його між 3-м та 6-м і 12-м місяцями (від-

повідно р<0,05) після хірургічного втручання (див. табл. 3.6) 
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Таблиця 3.6 

Динаміка зміни функції слухової труби за даними інфляційно-дефляційного 

 тесту в групах хворих 2-А і 2-Б з позитивною пробою Вальсальва (n, %). 

Ступінь 

дисф. 

СТ 

Группа 2-А (n=7) 

р4 р5 р6 р7 р8 р9 
до оп. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ст. 0 1 (14,3) 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2 ст. 0 1 (14,3) 2 (28,6) 0 >0,05 =0,076 >0,05 >0,05 >0,05 =0,076 

3 ст. 0 0 1 (14,3) 1 (14,3) >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

4 ст. 0 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

5 ст. 7 (100) 5 (71,4) 1 (14,3) 0 =0,076 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

Ступінь 

дисф. 

СТ 

Група 2-Б (n=7) 

р4 р5 р6 р7 р8 р9 
до оп. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

1 ст. 0 0 0 1 (14,3) >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2 ст. 0 0 0 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

3 ст. 0 1 (14,3) 1 (14,3) 0 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

4 ст. 0 0 4 (57,1) 0 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

5 ст. 7 (100) 6 (85,7) 1 (14,3) 1 (14,3) >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

Примітки: ті самі, що і в таблиці 3.4.  

 

Схожа тенденція спостерігалася і у пацієнтів 2-Б групи (див. табл. 3.6). Так, при 

вивченні динаміки зміни ступеню порушення функції слухової труби за даними ІДТ 

відбувалося зменшення частки встановленого до хірургічного втручання в 100 % випа-

дків 5-го ступеню ДСТ до 85,7 % через 3 місяці після операції і до 14,3 % через 6 і 12 

місяців після операції (р<0,05 для обох випадках). Необхідно відмітити достовірне 

зменшення відсотка 5-го ступіня функції СТ в 2-Б групі пацієнтів при порівнянні дано-

го показника між 3-м та 6-м і 12-м місяцями (р<0,05 в обох випадках) після хірургічно-

го втручання (див. табл. 3.6). На рис. 3.3 ці дані представлені більш наочно. 
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Рис. 3.3. Динаміка зміни частоти виявлення 5-го ступеню дисфункції слухової 

труби за даними інфляційно–дефляційного тесту і групах хворих 2-А  і 2-Б в післяо-

пераційному періоді, з позитивною пробою Вальсальва (%). 

 

При оцінці кількісних значень ІДТ, 5-й ступінь констатувався при відсутності 

динаміки зміни тиску в зовнішньому слуховому проході при ковтанні з  початковим 

позитивним тиском 250 мм. вод. ст. та відсутності динаміки зміни тиску при почат-

ковому від’ємному тиску в -40 мм. вод. ст.  

 Критерієм видалення трубки було покращення функції СТ. ВТ була видалена 

при покращенні функції СТ (перехід від 5го ступеню до 1-го – 4-го згідно класифі-

кації Flissberg Miller Sidentop). 

 Під час оцінки відновлення функції СТ у хворих 2-А та 2-Б груп на позитив-

ному тиску було встановлено, що залишковий позитивний тиск, при якому доцільне 



75 
 

було видалення СТ, знаходився в діапазоні 0-47 мм.вод.ст у 26 та 13 пацієнтів, від-

повідно, а в діапазоні 52-89 мм.вод.ст у 3 та 7 пацієнтів, відповідно (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7 

Діапазон залишкового інтратимпанального тиску у хворих із вентиляційними 

трубками перед іх видаленням за даними інфляційно-дефляційного тесту 

 

Діапазон отриманих результатів 

Групи 

2-А (n= 29) 2-Б (n=20 ) 

Залишковий позитивний тиск 

(мм.вод.ст) 

 

0-47 мм.вод.ст  n=26 n=13 

52-89 мм.вод.ст  n= 3 n=7 

Залишковий негативний тиск 

(мм.вод.ст) 

 

0-45 мм.вод.ст  n=9 n=4 

51-97 мм.вод.ст  n=11 n=6 

104-232 мм.вод.ст  n=7 n=8 

 

Схожа картина спостерігалася і при аналізі результатів ІДТ на негативному 

тиску. Так, у пацієнтів 2-А та 2-Б груп було встановлено, що залишковий негатив-

ний тиск в діапазоні 0-45 мм.вод.ст, при якому була видалена ВТ, виявлено у 9 та 4 

пацієнтів відповідно, в діапазоні 51-97 мм.вод.ст у 11 та 6 пацієнтів відповідно, а в 

діапазоні 104-232 мм.вод.ст у 7 та 8 пацієнтів відповідно (див. табл. 3.7).  

Підсумки. Таким чином, у хворих на ХТГСО вивчений стан прохідності СТ за 

даними проби Вальсальва, а також динаміки зміни функції СТ за допомогою ІДТ, та 

визначено їх діагностичну інформативність. Під час обстеження хворих було вста-

новлено, що проба Вальсальва не відображає повною мірою функціональний стан 

СТ і не може бути ключовою в прийнятті рішення щодо хірургічної тактики. Так, 

серед 49 пацієнтів із 5-м ступенем дисфункції СТ в 14 випадках (28,6%) проба Валь-
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сальва виявилась позитивною. Водночас, серед 56 хворих із 1-4 ступенем ДСТ у 22 

хворих (39,3%) була встановлена негативна проба Вальсальва. 

Проведені дослідження у пацієнтів із 5-м ступенем ДСТ як із позитивною, так 

і негативною пробою Вальсальва, показали, що тривале знаходження ВТ із тефлону 

(група 2-А) або силікону (група 2-Б) позитивно впливає на функцію СТ і приводить 

до її покращення в динаміці спостереження. При цьому, встановлений перед опера-

цією в 100% пацієнтів  2-А та 2-Б груп 5-й ступінь ДСТ достовірно (р<0,05) зменшу-

ється через 3, 6 і 12 місяців після хірургічного втручання. Також, визначено різницю 

при порівнянні значень між 3-м та 6-м та 3-м та 12-м місяцями (р<0,05) у хворих обох 

груп.  

Встановлено, що показники ІДТ можуть слугувати об`активними критеріями 

для визначення оптимального моменту видалення дренажних трубок у хворих на 

ХТГСО в динаміці післяопераційного періоду. Результати досліджень, які 

представлені в даному розділі дисертації, відображені в наукових працях автора [19, 

20, 27, 28, 29, 30, 33, 34].  
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РОЗДІЛ 4 

 

КЛІНІКО-АУДІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ СЛУХОВОГО 

АНАЛІЗАТОРА У ХВОРИХ ДО ТА ПІСЛЯ ТИМПАНОПЛАСТИКИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ТРУБОК З РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

4.1. Оцінка порогів сприйняття повітрянопроведених звуків у хворих на 

хронічний туботимпанальний середній отит  

 

Було проведено обстеження слухової функції методом  порогової аудіометрії у 

пацієнтів з ХТГСО усіх досліджуваних груп.  

Проведені обстеження показали, що у всіх обстежуваних хворих на ХТГСО 

пороги слуху до тонів за повітряною провідністю достовірно відрізнялися від норми 

(р<0,01). При цьому, на деяких частотах, пороги слуху достовірно відрізнялися у до-

сліджуваних групах хворих між собою також. Особливо виразно це спостерігалось в 

області частот 4 та 8 кГц. Так, перед хірургічним втручанням, у хворих групи 1-Б, 

величина порогу сприйняття повітрянопроведених звуків в області частот (0,5 і 1 кГц) 

була достовірно (р<0,05) меншою порівняно із пацієнтами із силіконовою ВТ (2-Б 

групи); а на частотах 1, 4 і 8 кГц достовірно меншою (р<0,05) порівняно із пацієнтами 

групи 1-А (табл. 4.1). 

При спостереженні показників тональної порогової аудіометрії у хворих на 

ХТГСО в динаміці, було виявлено наступне. У всіх досліджуваних групах через 3, 6 

і 12 місяців після операції відбувалося поступове зниження величини порогу сприй-

няття повітрянопроведених звуків на частоті 0,5 кГц зі збільшенням часу після хірур-

гічного втручання (3 – 6 – 12 місяців) порівняно із величиною даного показника до 

операції. 
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Таблиця 4.1. 

Пороги сприйняття повітрянопроведених звуків у хворих на ХТГСО перед  

хірургічним втручанням (M±) 

Частота, 

Гц 

Групи Достовірність 

К 1-А 1-Б 2-А 2-Б р р1 р2 р3 

500 
6,31 

±0,43 

45,77 

±2,23* 

38,14 

±2,02* 

41,55 

±2,01* 

48,00 

±2,06* 
>0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

1000 
6,45 

±0,56 

50,38 

±2,24* 

39,42 

±1,98* 

42,76 

±2,01* 

51,25 

±2,15* 
>0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

2000 
6,56 

±0,56 

52,31 

±2,31* 

39,77 

±2,02* 

43,45 

±2,09* 

45,75 

±2,16* 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

4000 
7,34 

±0,67 

61,54 

±2,25* 

43,95 

±2,05* 

47,93 

±2,08* 

50,25 

±2,10* 
>0,05 >0,05 >0,05 <0,05 

8000 
5,28 

±0,32 

70,77 

±2,32* 

52,91 

±2,09* 

52,24 

±2,11* 

61,00 

±2,21* 
>0,05 >0,05 >0,05 <0,05 

Примітки:  р – достовірність відмінностей між групами 1-Б і 2-А;  р1 – достовірність 

відмінностей між групами 1-Б і 2-Б; р2 – достовірність відмінностей між групами 2-А і 

2-Б;  р3 – достовірність відмінностей між групами 1-Б і 1-А;  * - достовірність р<0,05 у 

показнику порівняно з контрольною групою К 

 

Особливо виразна позитивна динаміка мала місце при цьому у перші 3 місяці 

після операції. У хворих 1-А та 1-Б груп таке зменшення було достовірним (р<0,05) в 

усіх термінах спостереження в порівнянні із передопераційними значеннями. Також 

достовірною була різниця при порівнянні значень між 3-м та 12-м місяцями (р<0,05) у 

хворих із травматичним ушкодженням барабанной перетинки (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2. 

Динаміка зміни середніх порогів сприйняття повітрянопроведених звуків у  

хворих  на ХТГСО після хірургічного втручання на частоті 0,5 кГц (M±). 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

до 

операції 
3 міс. 6 міс. 12 міс. 

р4 р5 р6 р7 р8 р9 

Пороги сприйняття, дБ 

1-А 
45,77 

±2,22 

28,85 

±2,08 

25,38 

±2,10 

19,44 

±1,98 

t=1,5 

<0,05 
<0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

1-Б 
38,14 

±2,03 

20,95 

±1,92 

17,14 

±1,91 

15,68 

±1,92 

t=12,5 

<0,05 
<0,05 

t=8,5 

<0,05 
>0,05 >0,05 >0,05 

2-А 
41,55 

±2,00 

26,90 

±1,97 

20,71 

±1,84 

18,15 

±1,67 

t=32,0 

<0,05 
<0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-Б 
48,00 

±2,06 

32,75 

±1,95 

27,50 

±2,07 

23,25± 

1,99 

t=1,5 

<0,05 
<0,05 <0,05  

t=33,0 

>0,05 
<0,05 >0,05 

Примітки:  р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці піс-

ля операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців пі-

сля операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців 

після операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 міся-

ців після операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 

місяців після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і че-

рез 12 місяців після операції. 

 

Аналогічна тенденція спостерігалася і в інших групах (див табл. 4.2). Так, при 

спостереженні показників тональної аудіометрії в динаміці в групах хворих 1-А, 2-А 

та 2-Б через 3, 6 і 12 місяців після операції відбувалося поступове зниження величини 

порогу сприйняття повітрянопроведених звуків на частоті 0,5 кГц зі збільшенням ча-

су після хірургічного втручання порівняно із величиною даного показника до операції 

(р<0,05 для усіх випадків). Також у деяких групах достовірною була різниця у показ-
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никах при порівнянні між 3-м та 12-м (р<0,05 для групи 1-А та групи 2-Б) місяцями 

після хірургічного втручання (див. табл. 4.2).  

При аналізі величини порогу сприйняття повітрянопроведених звуків на частоті 

1,0 кГц виявлені схожі тенденції –  спостерігалося зменшення даного показника зі 

збільшенням часу після хірургічного втручання у всіх досліджуваних групах хворих 

(р<0,05) (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3. 

Динаміка зміни середніх порогів сприйняття повітрянопроведених  звуків 

 у хворих на ХТГСО після хірургічного втручання на частоті 1,0 кГц (M±) 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

до 

операці

ї 

3 міс. 6 міс. 12 міс. 
р4 р5 р6 р7 р8 р9 

Пороги сприйняття, дБ 

1-А 
50,38 

±2,47 

34,62 

±2,03 

31,92 

±1,95 

25,00 

±1,65 

z=3,18 

<0,05 

z=3,06 

<0,05 

z=2,52 

<0,05 

z=2,0 

>0,05 

z=1,47 

<0,05 

z=2,0 

>0,05 

1-Б 
39,42 

±1,98 

25,49 

±1,91 

21,19 

±1,82 

19,32 

±1,87 

z=5,04 

<0,05 

z=5,54 

<0,05 

z=5,3 

<0,05 

z=4,78 

>0,05 

z=4,66 

>0,05 

z=2,74 

>0,05 

2-А 
42,76 

±1,94 

32,59 

±1,76 

23,57 

±1,87 

20,26 

±1,62 

z=2,31 

<0,05 

z=4,58 

<0,05 

z=4,46 

<0,05 

z=3,57 

<0,05 

z=4,26 

<0,05 

z=3,23 

>0,05 

2-Б 
51,25 

±2,23 

35,50 

±1,85 

31,85 

±2,03 

29,25 

±1,76 

z=3,62 

<0,05 

z=3,72 

<0,05 

z=3,92 

<0,05 

z=1,71 

>0,05 

z=2,39 

>0,05 

z=1,61 

>0,05 

Примітки: р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці після 

операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців після 

операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців після 

операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 місяців піс-

ля операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 місяців 

після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і через 12 мі-

сяців після операції. 
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Найбільша динаміка зменшення повітрянопроведеного сприйняття звуків до 

тону 1 кГц мала місце у групі 2-А між 3-м та 6-м (р<0,05) місяцями, а також між 3-м та 

12-м (р<0,05) місяцями після хірургічного втручання в групах 1-А та 2-А (див. табл. 

4.3). Як і на частоті 1,0 кГц, при аналізі величини порогу сприйняття повітрянопрове-

дених звуків на частоті 2,0 кГц спостерігалося зниження порогіввеличини даного по-

казника у всіх групах хворих (р<0,05) зі збільшенням часу після хірургічного втру-

чання (табл. 4.4).  

Таблиця 4.4. 

Динаміка зміни середніх порогів сприйняття повітрянопроведених звуків у 

 хворих на ХТГСО після хірургічного втручання на частоті 2,0 кГц (M±) 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

до операції 3 міс. 6 міс. 12 міс. 
р4 р5 р6 р7 р8 р9 

Пороги сприйняття, дБ 

1-А 
52,31 

±2,31 

36,54 

±2,21 

33,46 

±2,18 

26,67 

±2,16 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

1-Б 
39,77 

±2,03 

28,74 

±1,91 

21,65 

±1,86 

19,41 

±1,84 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

2-А 
43,45 

±2,09 

32,24 

±2,03 

23,57 

±1,93 

19,70 

±1,87 
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

2-Б 
45,75± 

2,16 

36,75 

±2,14 

28,35 

±2,16 

26,75 

±2,12 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

Примітки: р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці після 

операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців після 

операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців після 

операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 місяців піс-

ля операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 місяців 

після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і через 12 мі-

сяців після операції. 
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Найбільша позитивна динаміка на частоті 2,0 кГц мала місце при цьому у групі 

2-А між 3-м та 6-м  та у всіх групах хворих між 3-м та 12-м (р<0,05) місяцями після хі-

рургічного втручання (див. табл. 4.4). 

У більшості груп поступове зниження величини порогу сприйняття повітряно-

проведених звуків спостерігалося і на частоті 4,0 кГц зі збільшенням часу після хірур-

гічного втручання, однак достовірних відмінностей або тенденцій до змін через 3 мі-

сяці, порівняно із  величиною показника до операції в досліджуваних групах не 

виявлено (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5. 

Динаміка зміни середніх порогів сприйняття повітрянопроведених  звуків у  

хворих на ХТГСО після хірургічного втручання на частоті 4,0 кГц (M±) 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

до операції 3 міс. 6 міс. 12 міс. р4 р5 р6 р7 р8 р9 

1-А 
61,54 

±5,06 

54,23 

±4,96 

51,15 

±4,99 

45,56 

±4,72 
>0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1-Б 
43,95 

±4,22 

38,26 

±3,98 

32,79 

±4,14 

30,73 

±4,02 
>0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-А 
47,93 

±4,32 

41,03 

±4,17 

36,07 

±4,06 

33,89 

±4,18 
>0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-Б 
50,25 

±4,43 

47,45 

±4,59 

42,50 

±4,82 

42,00 

±5,00 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки: р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці після 

операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців після 

операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців після 

операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 місяців піс-

ля операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 місяців 

після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і через 12 мі-

сяців після операції. 
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Порівнюючи середні показники сприйняття повітрянопроведених звуків на час-

тоті 4,0 кГц обстежених пацієнтів 1-А, 1-Б, 2-А та 2-Б груп після операції з показни-

ками до хірургічного втручання, слід зазначити, що достовірне зниження порогів від-

мічалося у всіх досліджуваних групах хворих, крім групи 2-Б. Варто відмітити також, 

що найбільш виражене достовірне (р<0,05) зниження середніх порогів повітрянопро-

ведених звуків виявлено у хворих через 12 місяців (див. табл. 4.5). 

При аналізі середніх порогів сприйняття повітрянопроведених звуків на частоті 

8,0 кГц тільки у хворих 1-Б групи спостерігалася виразна позитивна динаміка. Так, 

через 6 і 12 місяців після операції встановлено достовірне (р<0,05) зменшення зі 

збільшенням часу після хірургічного втручання величини даного показника порівня-

но із величиною показника до оперативного втручання. Отже, в даній групі обстежу-

ваних мала місце поступова, досить рівномірна і стійка позитивна динаміка зміни 

(табл. 4.6). 

Таблиця 4.6. 

Динаміка зміни середніх порогів сприйняття повітрянопроведених звуків у 

 хворих після хірургічного втручання на частоті 8,0 кГц (M±). 

Групи 
до 

операції 
3 міс. 6 міс. 12 міс. р4 р5 р6 р7 р8 р9 

1-А 
70,77 

±5,10 

73,46 

±4,47 

70,38 

±4,65 

69,89 

±4,69 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1-Б 
52,91 

±4,13 

51,74 

±4,28 

46,63 

±4,21 

44,27 

±4,32 
>0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-А 
52,24 

±4,45 

55,86 

±4,57 

49,29 

±4,49 

47,04 

±4,54 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

2-Б 
61,00 

±4,82 

62,75 

±4,90 

59,50 

±5,00 

58,75 

±5,10 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки: р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці після 

операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців після 

операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців після 
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операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 місяців піс-

ля операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 місяців 

після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і через 12 мі-

сяців після операції. 

 

Певна тенденція спостерігалася і у хворих 1-Б групи (див. табл. 4.6). Так, 

через 12 місяців після операції встановлено достовірне (р<0,05) зменшення, зі 

збільшенням часу після хірургічного втручання, величини порогу сприйняття повіт-

рянопроведених звуків на частоті 8,0 кГц порівняно із величиною даного показника 

до операції (див. табл. 4.6). 

При аналізі величини середнього порогу сприйняття повітрянопроведених зву-

ків на частоті 8,0 кГц , у хворих 2-А і 1-Б груп, відмічалися лише тенденції до зни-

ження величини даного показника через 12 місяців після операції порівняно із 3-м 

місяцем після хірургічного втручання (див. табл. 4.6), різниця у показниках при цьому 

не була достовірною. 

Отже, у обстежуваних хворих на ХТГСО спостерігалася позитивна динаміка 

змін порогів сприйняття повітрянопроведених звуків за період спостереження, най-

більш динамічно –  в період 3 місяці після хірургічного втручання. Для наочності 

отриманих даних, в табл. 4.7 представлено  порівняння показників порогів слуху до 

тонів конвенціонального діапазону у досліджуваних групах хворих саме у цей термін 

між собою. 
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Таблиця 4.7. 

Пороги сприйняття повітрянопроведених звуків у хворих на ХТГСО  

через 3 місяці після хірургічного втручання 

Групи 

Термін обстеження  Достовірність 

К 1-А 1-Б 2-А 2-Б Р10 Р11 Р12 Р13 Р14 Р15 

500 
6,31 

±0,43 

28,85 

±2,08* 

20,95 

±1,92* 

26,90 

±1,97* 

32,75 

±1,95* 
<0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

1000 
6,45 

±0,56 

34,62 

±2,03* 

25,49 

±1,91* 

32,59 

±1,76* 

35,50 

±1,85* 
<0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

2000 
6,56 

±0,56 

36,54 

±2,21* 

28,74 

±1,91* 

32,24 

±2,03* 

36,75 

±2,14* 
<0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

4000 
7,34 

±0,67 

54,23 

±4,96* 

38,26 

±3,98* 

41,03 

±4,17* 

47,45 

±4,59* 
<0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

8000 
5,28 

±0,32 

73,46 

±4,47* 

51,74 

±4,38* 

55,86 

±4,57* 

62,75 

±4,90* 
<0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки: * - достовірність р<0,05 у показнику порівняно з контрольною групою К; р10 

– достовірність відмінностей між групами 1-А і 1-Б; р11– достовірність відмінностей 

між групами 1-А і 2-А; р12 – достовірність відмінностей між групами 1-А і 2-Б; р13– 

достовірність відмінностей між групами 1-Б і 2-А; р14 – достовірність відмінностей між 

групами 1-Б і 2-Б; р15– достовірність відмінностей між групами 2-А і 2-Б. 

 

Згідно отриманих даних, у всіх групах хворих спостерігалося зменшення порогу 

сприйняття до тонів усього досліджуваного діапазону частот. Однак, усі показники 

залишалися достовірно більшими (р<0,05) за норму. При цьому найкраща динаміка 

спостерігалась у групі 1-Б, де пороги сприйняття повітрянопроведених тонів були 

достовірно (р<0,05) меншими за показники у інших групах на багатьох частотах. Так, 

пороги сприйняття у групі 1-Б були достовірно меншими порівняно з групою 1-А на 

усіх досліджуваних частотах, з групою 2-А – тільки на частоті 1,0 кГц та 2,0 кГц; з 
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групою 2-Б – на частотах 0,5; 1 та 2 кГц. Більш наочно ці дані представлені на рис. 

4.1. 
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Рис. 4.1. Пороги слуху до тонів по повітряній провідності у хворих досліджува-

них груп (1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б) та у контрольній групі К через 3 місяці після операції 

 

4.2. Оцінка порогів сприйняття кістковопроведених звуків у хворих в об-

ласті частот (0,5, 1, 2, 4 та 8) кГц перед та після хірургічного втручання 

 

Пороги сприйняття тонів по кістковому проведенню до операції у 

обстежуваних хворих на ХТГСО достовірно не відрізнялися від контрольних 

значень на частотах 0,5 та 1 кГц, за виключенням групи 1-А. При цьому величини 

порогів сприйняття кістковопроведених звуків на частотах 0,5, 4 і 8 кГц перед 

хірургічним втручанням у пацієнтів групи 1-А були достовірно (р<0,05) більшими 

порівняно з показниками хворих інших груп, особливо з групою 1-Б (табл. 4.8) 
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Таблиця 4.8. 

Пороги сприйняття кістковопроведених звуків у хворих на ХТГСО перед  

хірургічним втручанням (M±). 

Частота, 

Гц 

Групи Достовірність 

К 1-А 1-Б 2-А 2-Б р р1 р2 р3 

500 
6,31 

±0,43 

15,92 

±1,61* 

7,21 

±1.47 

5,28 

±1.33 

8,15 

±1.35 
>0,05 >0,05 >0,05 <0,05 

1000 
6,45 

±0,56 

18,23 

±2.03* 

10,86 

±1,85 

9,28 

±1,69 

14,95 

±1,98* 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2000 
6,56 

±0,56 

23,92 

±2,05* 

14,53 

±1,84* 

13,90 

±1,95* 

18,45 

±2,07* 
>0,05 >0,05 >0,05 <0,05 

4000 
7,34 

±0,67 

36,92 

±2,17* 

17,30 

±1,95* 

19,07 

±2,10* 

20,90 

±2,19* 
>0,05 >0,05 >0,05 <0,01 

8000 
5,28 

±0,32 

45,77 

±2,28* 

24,00 

±2,12* 

26,10 

±2,10* 

31,80 

±2,29* 
>0,05 >0,05 >0,05 <0,01 

Примітки:  р – достовірність відмінностей між групами 1-Б і 2-А;  р1 – достовірність 

відмінностей між групами 1-Б і 2-Б; р2 – достовірність відмінностей між групами 2-А і 

2-Б;  р3 – достовірність відмінностей між групами 1-Б і 1-А;  * - достовірність р<0,05 у 

показнику порівняно з контрольною групою К 

 

Як показало спостереження в динаміці, у обстежуваних пацієнтів на ХТГСО з 

плином часу після операції відзначалося поступове зниження порогів слуху до тонів 

кісткового проведення у всіх групах. 

При аналізі величини порогу сприйняття кістковопроведених звуків на частоті 

0,5 кГц у хворих 1-А групи зі збільшенням часу після хірургічного втручання 

виявлено поступове зниження величини порогу сприйняття кістковопроведених зву-

ків на частоті 0,5 кГц порівняно із величиною в передопераційний період (р<0,05 при 

порівнянні з 6 і 12 місяцем піся операції). Разом з тим, достовірною була різниця при 

порівнянні значень між 3-м та 12-м та 6-м та 12-м місяцями (див. табл. 4.8). 



88 
 

При спостереженні показників тональної порогової аудіометрії по кістковій 

провідності у хворих 1-Б групи через 3, 6 і 12 місяців після операції спостерігалася 

позитивна динаміка. Так через 6 і 12 місяців після операції встановлено достовірне 

(р<0,05) зменшення порогу сприйняття кістковопроведених звуків на частоті 0,5 кГц 

порівняно із величиною даного показника до операції (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9. 

Динаміка зміни середніх порогів сприйняття кістковопроведених звуків у 

 хворих на ХТГСО після хірургічного втручання на частоті 0,5 кГц (M±). 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

до опе-

рації 
3 міс. 6 міс. 12 міс. р4 р5 р6 р7 р8 р9 

1-А 
15,92 

±2,04 

10,46 

±1,42 

9,00 

±1,36 

5,11 

±0,58 
>0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

1-Б 
7,21 

±1,03 

3,70 

±0,64 

3,16 

±0,57 

3,27 

±0,54 
>0,05 <0,001 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-А 
5,28 

±0,64 

4,79 

±0,43 

2,96 

±0,32 

3,04 

±0,35 
>0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

2-Б 
8,15 

±0,72 

6,55 

±0,52 

5,00 

±0,62 

4,75 

±0,53 
>0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці піс-

ля операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців пі-

сля операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців 

після операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 міся-

ців після операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 

місяців після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і че-

рез 12 місяців після операції. 
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При цьому, достовірних змін або тенденцій до розбіжностей даного показника 

між 3-м, 6-м і 12-м місяцями після операції у хворих 1-Б не встановлено (див. табл. 

4.9). 

В групах хворих 2-А та 2-Б спостерігалася практично аналогічна тенденція змін 

величини порогу сприйняття кістковопроведених звуків на частоті 0,5 кГц (див. табл. 

4.9): через 3 місяці після операції достовірних або тенденцій до розбіжностей даного 

показника не виявлено, а через 12 місяців після операції встановлено достовірне 

(р<0,05 в обох групах) зниження величини порогу сприйняття кістковопроведених 

звуків на частоті 0,5 кГц порівняно із величиною даного показника до операції. Дос-

товірних змін або тенденцій до розбіжностей даного показника між 3-м, 6-м і 12-м мі-

сяцями після операції в групах хворих із тефлоновою ВТ та силіконовою ВТ 

виявлено не було (див. табл. 4.9). 

При аналізі середніх порогів сприйняття кістковопроведених звуків на частоті 

1,0 кГц у хворих групи 1-А через 12 місяців після операції встановлено достовірне 

(р<0,05) зниження величини даного показника порівняно із величиною до операції 

(табл. 4.10).  

Достовірних або тенденцій розбіжностей величини даного показника між 3-м та 

6-м місяцями після операції не встановлено (табл. 4.10). 

Порівнюючи середні показники сприйняття порогу кістковопроведених звуків 

на частоті 1,0 кГц у хворих групи 1-Б через 3, 6 і 12 місяців після операції встановле-

но достовірне (р<0,05) зниження величини порівняно із величиною даного показника 

до операції; а достовірних або тенденцій до розбіжностей величини даного показника 

між 3-м, 6-м і 12-м місяцями після операції виявлено не було (табл. 4.10). 
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Таблиця 4.10. 

Динаміка зміни середніх порогів сприйняття кістковопроведених звуків у  

хворих на ХТГСО після хірургічного втручання  на частоті 1,0 кГц (M±). 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

до операції 3 міс. 6 міс. 12 міс. 
р4 р5 р6 р7 р8 р9 

Пороги сприйняття, дБ 

1-А 
18,23 

±1,78 

13,85 

±1,43 

14,23 

±1,58 

9,33 

±0,98 
>0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1-Б 
10,86 

±1,64 

6,49 

±0,73 

6,58 

±0,72 

5,98 

±0,63 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-А 
9,73 

±0,89 

7,41 

±0,83 

6,50 

±0,83 

6,56 

±0,79 
>0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-Б 
14,95 

±1,16 

13,70 

±1,12 

11,10 

±1,23 

11,30 

±1,27 
>0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці піс-

ля операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців пі-

сля операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців 

після операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 міся-

ців після операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 

місяців після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і че-

рез 12 місяців після операції. 

 

Аналогічна тенденція спостерігається і в інших групах. Так, в групах хворих 2-

А та 2-Б лише через 6 і 12 місяців після операції встановлено достовірне (р<0,05 в 

обох випадках) зниження величини порогу сприйняття кістковопроведених звуків на 

частоті 1,0 кГц порівняно із величиною даного показника до операції (див. табл. 4.10). 

У пацієнтів 2-А групи достовірних або тенденцій розбіжностей величини даного пока-

зника між 3-м, 6-м і 12-м місяцями після операції не виявлено (див. табл. 4.10). 
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Також, як і на частоті 1,0 кГц, подібна тенденція змін спостерігається в різних 

групах при аналізі порогу сприйняття кістковопроведених звуків на частоті 2,0 кГц 

(табл. 4.11).  

Таблиця 4.11 

Динаміка зміни середніх порогів сприйняття кістковопроведених звуків у  

хворих на ХТГСО після хірургічного втручання на частоті 2,0 кГц (M±). 

Показники 

групи 

Термін обстеження Достовірність 

до опе-

рації 
3 міс. 6 міс. 12 міс. р4 р5 р6 р7 р8 р9 

1-А 
23,92 

±2,05 

19,77 

±1,97 

19,00 

±1,84 

12,33 

±1,54 
>0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

1-Б 
14,53 

±1,84 

11,19 

±1,62 

10,16 

±1,43 

9,51 

±1,42 
>0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-А 
13,90 

±1,62 

12,52 

±1,56 

10,68 

±1,52 

10,19 

±1,55 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-Б 
18,45 

±1,93 

17,70 

±1,72 

14,90 

±1,63 

15,05 

±1,74 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці піс-

ля операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців пі-

сля операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців 

після операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 міся-

ців після операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 

місяців після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і че-

рез 12 місяців після операції. 

 

Так, у хворих групи 1-А через 12 місяців після операції встановлено достовірне 

(р<0,05) зниження величини даного показника. Також зниження величини середнього 

порогу сприйняття кістковопроведених звуків на частоті 2,0 кГц встановлено у цій 
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групі при порівнянні між 3-м та 12-м, 6-м та 12-м (р<0,05 в обох випадках) місяцями 

після хірургічного втручання (див. табл. 4.11). 

При аналізі порогу сприйняття кістковопроведених звуків на частоті 2,0 кГц у 

хворих групи 1-Б через 12 місяців встановлено достовірне (р<0,05) зниження 

величини даного показника порівняно із показником до операції, а достовірних розбі-

жностей величини даного показника між 3-м, 6-м і 12-м місяцями після хірургічного 

втручання не виявлено. У хворих 2-А та 2-Б групи при аналізі величини середнього 

порогу сприйняття кістковопроведених звуків на частоті 2,0 кГц достовірних або тен-

денцій розбіжностей величини даного показника ні порівняно з показником до опера-

ції, ні між 3-м, 6-м і 12-м місяцями після операції не встановлено (див. табл. 4.11). 

При аналізі порогу сприйняття кістковопроведених звуків на частоті 4,0 кГц у хво-

рих групи 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б до операції та через 3, 6 і 12 місяців після операції, а також 

між 3-м та 6-м, 3-м та 12-м, 6-м та 12-м місяцями  взагалі не було встановлено достовірних 

або тенденцій розбіжностей між різними термінами спостереження (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 

Динаміка зміни середніх порогів сприйняття кістковопроведених звуків у  

хворих на ХТГСО після хірургічного втручання на частоті 4,0 кГц (M±) 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

до операції 3 міс. 6 міс. 12 міс. 
р4 р5 р6 р7 р8 р9 

Пороги сприйняття, дБ 

1-А 
36,92± 

2,23 

33,08± 

2,17 

31,15 

±2,14 

32,33 

±2,42 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1-Б 
17,30 

±1,95 

16,17 

±1,86 

14,81 

±1,52 

14,05 

±1,43 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-А 
19,07 

±2,14 

17,97 

±1,76 

17,18 

±1,81 

16,15 

±1,78 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-Б 
20,90 

±2,18 

24,35 

±2,23 

22,80 

±2,19 

23,35 

±2,21 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Примітки:  р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці піс-

ля операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців пі-

сля операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців 

після операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 міся-

ців після операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 

місяців після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і че-

рез 12 місяців після операції. 

При аналізі величини порогу сприйняття кістковопроведених звуків на частоті 

8,0 кГц  у жодній з досліджуваних груп не було виявлено достовірної різниці у показ-

никах, поріняно зі значеннями до операції (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13. 

Динаміка зміни середніх порогів сприйняття кісткопроведених звуків у  

хворих після хірургічного втручання на частоті 8,0 кГц (M±) 

Групи до операції 3 міс. 6 міс. 12 міс. р4 р5 р6 р7 р8 р9 

1-А 
45,77 

±5,22 

48,08 

±5,62 

47,69 

±5,67 

43,89 

±5,81 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1-Б 
24,00 

±2,31 

25,05 

±2,57 

23,51 

±2,42 

23,32 

±2,69 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-А 
26,10 

±2,39 

27,28 

±2,43 

26,14 

±2,51 

25,22 

±2,63 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-Б 
31,80 

±4,24 

37,55 

±4,53 

36,30 

±4,48 

36,55 

±4,44 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці піс-

ля операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців пі-

сля операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців 

після операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 міся-

ців після операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 

місяців після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і че-

рез 12 місяців після операції. 



94 
 

 

Також у хворих усіх груп взагалі не встановлено достовірних або тенденцій ро-

збіжностей величини порогу сприйняття кістковопроведених звуків на частоті 8,0 кГц 

між різними термінами спостереження (див. табл. 4.13).  

Отже, загалом у обстежуваних нами пацієнтів, хворих на хронічний туботимпа-

нальний середній отит, спостерігається певна позитивна динаміка змін сприйняття кіс-

тково проведених звуків за час спостереження, особливо у періоді 12 місяців. Порів-

няння цих даних наведено у таблиці 4.14.  

Таблиця 4.14. 

Пороги сприйняття кістковопроведених звуків у хворих на ХТГСО  

через 12 місяців після хірургічного втручання 

Групи 

Термін обстеження  Достовірність 

К 1-А 1-Б 2-А 2-Б Р10 Р11 Р12 Р13 Р14 Р15 

500 
6,31 

±0,43* 

5,11 

±0,58 

3,27 

±0,54* 

3,04 

±0,35* 

4,75 

±0,53 
<0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1000 
6,45 

±0,56* 

9,33 

±0,98* 

5,98 

±0,63 

6,56 

±0,79 

11,30 

±1,27* 
<0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

2000 
6,56 

±0,56* 

12,33 

±1,54* 

9,51 

±1,42* 

10,19 

±1,55* 

15,05 

±1,74* 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

4000 
7,34 

±0,67* 

32,33 

±2,42* 

14,05 

±1,43* 

16,15 

±1,78* 

23,35 

±2,21* 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

8000 
5,28 

±0,32* 

43,89 

±5,81* 

23,32 

±2,69* 

25,22 

±2,63* 

36,55 

±4,44* 
<0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

Примітки: * - достовірність р<0,05 у показнику порівняно з контрольною групою К; р10 

– достовірність відмінностей між групами 1-А і 1-Б; р11– достовірність відмінностей 

між групами 1-А і 2-А; р12 – достовірність відмінностей між групами 1-А і 2-Б; р13– 

достовірність відмінностей між групами 1-Б і 2-А; р14 – достовірність відмінностей між 

групами 1-Б і 2-Б; р15– достовірність відмінностей між групами 2-А і 2-Б. 
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Як видно з наведених даних, через 12 місяців після операції, у групах 1-Б та 2-А 

на частотах 0,5 та 1 кГц значення порогів слуху до тонів по кістковому проведенню 

не перевищувало достовірно контрольні значення, отже слухова функція на цих час-

тотах нормалізувалась. У групі 1-А повернулися до норми лише показники на часто-

ті 500 Гц. Однак у цій групі спостерігається виражена позитивна (р<0,05) динаміка 

зміни величини порогів на частотах 0,5, 1 та 2 кГц порівняно зі значеннями до опера-

ції. 

У групі 2-Б зберігаються нормальні значення порогу на частоті 0,5 кГц. Загалом, 

через 12 місяців після операції найкращі результати по кістковопроведеній слуховій 

чутливості демонструє група 1-Б в області частот 0,5, 1 та 2 кГц, де зміни були досто-

вірними не лише порівняно з показниками до операції, але і зі значеннями у інших 

групах. Так, достовірно (р<0,05) менші пороги слуху до тонів по кістковій провіднос-

ті у групі 1-Б були порівняно з групою 1-А на частотах 0,5; 1; 4 та 8 кГц, а з групою 2-

Б на частотах 1; 2; 4 та 8 кГц. На рис. 4.2 ці дані представлені більш наочно. 

 

 

Рис. 4.2. Пороги сприйняття кістковопроведених звуків у пацієнтів досліджува-

них груп через 12 місяців після хірургічного втручання 

Групи хворих: 
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4.3. Динаміка змін кістково-повітряних інтервалів у хворих в області час-

тот 0,5, 1, 2, 4 та 8 кГц 

 

У обстежуваних нами хворих на ХТГСО криві кісткової та повітряної провід-

ності не співпадають на всьому протязі досліджуваного частотного діапазону. Оскі-

льки у даній роботі досліджуються клінічні випадки, що супроводжується переваж-

но кондуктивними порушеннями слуху, але пацієнти мають також і підвищення по-

рогів слуху до тонів по кістковій провідності, доцільно оцінити величину КПІ у об-

стежуваних групах та динаміку їх змін в процесі запропонованих підходів до ліку-

вання. Перед хірургічним втручанням у хворих усіх досліджуваних груп КПІ достові-

рно не відрізнялись між собою в області усіх досліджуваних частот (див. табл. 4.15). 

 

Таблиця 4.15. 

Середні значення кістково-повітряних інтервалів у хворих на ХТГСО на частоті 

0,5, 1, 2, 4 та 8 кГц перед хірургічним втручанням (M±) 

Частота, 

Гц 

Групи Достовірність 

1-А 1-Б 2-А 2-Б р р1 р2 р3 

500 
29,85± 

3,48 

30,93± 

3,42 

36,28± 

3,68 

39,85± 

3,51 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1000 
32,15± 

3,47 

28,56± 

3,23 

33,48± 

3,44 

36,30± 

3,24 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2000 
28,38± 

3,44 

25,23± 

3,33 

29,55± 

3,36 

27,30± 

2,91 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

4000 
24,62± 

2,83 

26,65± 

3,30 

28,86± 

3,45 

29,35± 

3,33 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

8000 
25,00± 

3,89 

28,91± 

3,39 

26,14± 

3,40 

29,20± 

3,82 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  р – достовірність відмінностей між групами 1-Б і 2-А;  р1 – достовірність 

відмінностей між групами 1-Б і 2-Б; р2 – достовірність відмінностей між групами 2-А і 

2-Б;  р3 – достовірність відмінностей між групами 1-Б і 1-А;  * - достовірність р<0,05 у 

показнику порівняно з контрольною групою К 
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При аналізі динаміки змін величини середнього КПІ на частоті 0,5 кГц у хворих 

в усіх групах встановлено незначне зменшення величини даного показника (р<0,05 в 

усіх випадках в усіх досліджуваних групах) через 3, 6 і 12 місяців після операції порі-

вняно із його величиною до операції (табл. 4.16). Також в групах 1-Б, 2-А і 2-Б через 

12 (р<0,05) місяців після хірургічного втручання виявлено зниження величини КПІ на 

частоті 0,5 кГц, порівняно з показником через 3 місяці після хірургічного втручання 

(див. табл. 4.16). 

Таблиця 4.16. 

Динаміка зміни показників кістково-повітряних інтервалів у хворих на ХТГСО 

після хірургічного втручання на частоті 0,5 кГц (M±). 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

до операції 3 міс. 6 міс. 12 міс. р4 р5 р6 р7 р8 р9 

1-А 
29,85 

±3,48 

18,38 

±1,99 

16,38 

±1,75 

14,33 

±1,62 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1-Б 
30,93 

±3,42 

17,26 

±1,79 

13,98 

±1,47 

12,41 

±1,12 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

2-А 
36,28 

±3,88 

22,10 

±2,16 

17,75 

±1,82 

15,11 

±1,61 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

2-Б 
39,85 

±3,51 

26,20 

±2,67 

22,50 

±2,56 

18,50 

±2,29 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

Примітки:  р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці піс-

ля операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців пі-

сля операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців 

після операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 міся-

ців після операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 

місяців після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і че-

рез 12 місяців після операції. 

 

Схожа картина відбувається і при аналізі динаміки змін величини КПІ на часто-

ті 1 кГц (табл. 4.17). Так, у хворих в усіх групах також встановлено поступове зни-

ження величини даного показника через 3, 6 і 12 місяців після операції, який було до-
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стовірним (р<0,05) в усіх групах хворих, порівняно із його величиною до операції. В 

групі хворих 1-Б через 12 місяців після хірургічного втручання виявлене зниження 

(р<0,05) величини КПІ на частоті 1 кГц, порівняно з показником через 3 місяці після 

хірургічного втручання. Також в групі 2-А через 6 та 12 місяців виявлена достовірна 

різниця (р<0,05) порівняно із показником через 3 місяці після хірургічного втручання 

(див. табл. 4.17). 

Таблиця 4.17. 

Динаміка зміни показників кістково-повітряних інтервалів у хворих на ХТГСО 

після хірургічного втручання на частоті 1,0 кГц (M±) 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

до 

операції 
3 міс. 6 міс. 12 міс. р4 р5 р6 р7 р8 р9 

1-А 
32,15 

±3,47 

20,77 

±2,53 

17,69 

±1,96 

15,67 

±1,45 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1-Б 
28,56 

±3,23 

19,00 

±1,97 

14,60 

±1,73 

13,34 

±1,43 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

2-А 
33,48 

±3,44 

25,17 

±2,40 

17,10 

±1,62 

13,70 

±1,46 
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

2-Б 
36,30 

±3,24 

21,80 

±2,38 

20,75 

±1,83 

17,95 

±1,95 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці піс-

ля операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців пі-

сля операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців 

після операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 міся-

ців після операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 

місяців після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і че-

рез 12 місяців після операції. 

 

Динаміка змін величини КПІ на частоті 2 кГц залишається практично аналогіч-

ною попереднім частотам (табл. 4.18).  
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Таблиця 4.18. 

Динаміка зміни показників кістково-повітряних інтервалів у хворих на ХТГСО 

після хірургічного втручання на частоті 2,0 кГц (M±) 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

до операції 3 міс. 6 міс. 12 міс. р4 р5 р6 р7 р8 р9 

1-А 
28,38 

±3,44 

16,77 

±1,59 

14,46 

±1,75 

14,33 

±1,64 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1-Б 
25,23 

±2,33 

17,56 

±1,68 

11,49 

±1,23 

9,90 

±0,86 
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

2-А 
29,55 

±2,36 

19,72 

±2,19 

12,89 

±1,42 

9,52 

±0,96 
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

2-Б 
27,30 

±2,91 

19,05 

±1,85 

13,45 

±1,45 

11,70 

±1,41 
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

Примітки:  р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці піс-

ля операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців пі-

сля операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців 

після операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 міся-

ців після операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 

місяців після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і че-

рез 12 місяців після операції. 

 

У хворих в усіх групах також виявлене поступове зменшення величини даного 

показника (р<0,05 в усіх групах хворих) через 3, 6 і 12 місяців після хірургічного 

втручання порівняно із його величиною до операції (див. табл. 4.18). В групах 1-Б, 2-

А і 2-Б через 6 і 12 місяців після операції встановлені достовірно менші значення 

(р<0,05 в усіх випадках) величини КПІ на частоті 2 кГц, ніж через 3 місяці після хірур-

гічного втручання (див. табл. 4.18). 
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При аналізі величини КПІ на частоті 4,0 кГц виявлено, що лише в групах хво-

рих 2-А і 2-Б через 3, 6 і 12 місяців після операції відмічається поступове зниження 

величини даного показника (р<0,05 в обох групах) порівняно з його величиною до 

операції (табл. 4.19).  

Таблиця 4.19. 

Динаміка зміни показників кістково-повітряних інтервалів у хворих на ХТГСО 

після хірургічного втручання на частоті 4,0 кГц (M±). 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

до операції 3 міс. 6 міс. 12 міс. р4 р5 р6 р7 р8 р9 

1-А 
24,62 

±2,43 

21,15 

±2,22 

20,00 

±1,89 

22,22 

±1,97 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1-Б 
26,65 

±3,30 

21,49 

±2,69 

17,98 

±1,91 

16,68 

±1,89 
>0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

2-А 
28,86 

±3,45 

23,07 

±2,88 

18,89 

±2,24 

17,74 

±2,01 
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 

2-Б 
29,35 

±2,34 

23,40 

±2,15 

19,70 

±2,06 

18,65 

±2,11 
<0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці піс-

ля операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців пі-

сля операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців 

після операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 міся-

ців після операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 

місяців після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і че-

рез 12 місяців після операції. 
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Схожа динаміка спостерігається в групі 1-Б через 6 та 12 місяців (р<0,05) порі-

вняною із величиною даного показника до операції (табл. 4.19). Водночас у групі 1-А 

величина КПІ на цій частоті практично не змінилася. 

Порівнюючи показники величини КПІ на частоті 4,0 кГц виявлено також у гру-

пі хворих 2-А зниження величини (р<0,05) даного показника через 6 місяців та в групі 

1-Б та 2-А (р<0,05) через 12 місяців після хірургічного втручання порівняно з 3-м мі-

сяцем після операції (див. табл. 4.19). 

Аналіз величини КПІ на частоті 8,0 кГц показав, що лише у хворих 1-Б групи 

через 12 місяців після операції встановлено достовірне (р<0,05) зменшення величини 

даного показника порівняно із його значенням до операції (табл. 4.20). 

 

Таблиця 4.20. 

Динаміка зміни середніх показників кістково-повітряних інтервалів у хворих на 

ХТГСО після хірургічного втручання на частоті 8,0 кГц (M±). 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

до операції 3 міс. 6 міс. 12 міс. 
р4 р5 р6 р7 р8 р9 

Показник, дБ 

1-А 
25,00 

±3,59 

25,38 

±3,14 

22,69 

±2,03 

25,00 

±2,22 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

1-Б 
28,91 

±3,39 

26,70 

±3,22 

23,12 

±3,19 

20,95 

±3,22 
>0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-А 
26,14 

±3,40 

28,59 

±3,00 

23,14 

±3,24 

21,81 

±3,06 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2-Б 
29,20 

±3,62 

25,20 

±3,47 

23,20 

±3,21 

22,20 

±2,85 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки:  р4 – достовірність відмінностей показника до операції і через 3 місяці піс-

ля операції;  р5 – достовірність відмінностей показника до операції і через 6 місяців пі-

сля операції;  р6 – достовірність відмінностей показника до операції і через 12 місяців 
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після операції;  р7 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 6 міся-

ців після операції;  р8 – достовірність відмінностей показника через 3 місяці і через 12 

місяців після операції;  р9 – достовірність відмінностей показника через 6 місяців і че-

рез 12 місяців після операції. 

Отже, у пацієнтів усіх досліджуваних груп відбувається скорочення КПІ в дина-

міці спостереження, найбільш виражено у термін 3 місяці на частотах 0,5, 1 та 2 кГц. 

Особливо значуща позитивна динаміка мала місце у групах 1-А та 1-Б. Порівняння цих 

даних наведено у таблиці 4.21.  

Таблиця 4.21 

Динаміка зміни показників кістково-повітряних інтервалів у  

хворих на ХТГСО через 3 місяці після хірургічного втручання 

Групи 

Термін обстеження Достовірність 

1-А 1-Б 2-А 2-Б Р10 Р11 Р12 Р13 Р14 Р15 

500 
18,38 

±1,99 

17,26 

±1,79 

22,10 

±2,16 

26,20 

±2,67 
>0,05 >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

1000 
20,77 

±2,53 

19,00 

±1,97 

25,17 

±2,40 

21,80 

±2,38 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

2000 
16,77 

±1,59 

17,56 

±1,68 

19,72 

±2,19 

19,05 

±1,85 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

4000 
21,15 

±2,22 

21,49 

±2,69 

23,07 

±2,88 

23,40 

±2,15 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

8000 
25,38 

±3,14 

26,70 

±3,22 

28,59 

±3,00 

25,20 

±3,47 
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Примітки: * - достовірність р<0,05 у показнику порівняно з контрольною групою К; р10 

– достовірність відмінностей між групами 1-А і 1-Б; р11– достовірність відмінностей 

між групами 1-А і 2-А; р12 – достовірність відмінностей між групами 1-А і 2-Б; р13– 

достовірність відмінностей між групами 1-Б і 2-А; р14 – достовірність відмінностей між 

групами 1-Б і 2-Б; р15– достовірність відмінностей між групами 2-А і 2-Б. 
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З наведених у таблиці даних видно, що найменші значення КПІ через 3 місяці 

після хірургічного втручання зберігаються у групах 1-А та 1-Б, де ці показники на 

частоті 0,5 кГц були достовірно (р<0,05) меншими не лише порівняно з рівнем до 

операціїї, але і з групою 2-Б (табл. 4.21). На рис. 4.3 ці дані представлені більш 

наочно. 
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Рис. 4.3. Динаміка зміни показників кістково-повітряних інтервалів у хворих че-

рез 3 місяці після хірургічного втручання. 

 

Підсумки.  Таким чином, в динаміці спостереження в різних групах хворих на 

ХТГСО (1-Б, 1-А, 2-А і 2-Б), за допомогою тональної порогової аудіометрії, 

встановлена позитивна динаміка змін порогів сприйняття повітрянопроведених зву-

ків, певною мірою кістковопроведених звуків, а також зменшення КПІ в діапазонах 

частот від  0,5  до 8 кГц. Важливі результати відмічено у групах 2-А та 1-Б, причому 

найбільш виражені зміни мають місце у термін 3 місяці після хірургічного втручан-

ня. Проведені  дослідження методом порогової аудіометрії показали, що у всіх 

обстежуваних нами хворих на ХТГСО в динаміці запропонованого підходу до 

лікування відбувається зменшення порогів сприйняття повітрянопроведених звуків 

Групи хворих: 
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та кістково проведених звуків. При цьому найбільша динаміка зменшення порогів 

сприйняття повітрянороведених звуків та скорочення КПІ має місце у періоді 

перших 3-х місяців. Найкраща динаміка серед хворих із 5-м ступенем дисфункції СТ 

спостерігається у хворих із використанням тефлонової ВТ (група 2-А). 

Результати досліджень, які представлені в даному розділі дисертації, відобра-

жені в в наукових працях автора [149, 150]. 



105 
 

РОЗДІЛ 5 

 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТИМПАНОПЛАСТИКИ У 

ХВОРИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕНТИЛЯЦІЙНО ДРЕНАЖНИХ ТРУБОК ІЗ 

РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ У НАЙБЛИЖЧИЙ ТА ВІДДАЛЕНИЙ 

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

 

 

За допомогою інструментальних та клінічних методів обстеження було прове-

дено оцінку ефективності хірургічного лікування хворих на ХТГСО та оцінку резуль-

татів імпедансної тимпанометрії у пацієнтів з ХТГСО в усіх досліджуваних групах. 

В групах хворих 1-А та 1-Б дослідження виконувалось через 3, 6 та 12 місяців після 

тимпанопластики. В групах 2-А та 2-Б імпедансна тимпанометрія виконувалась ко-

жні 3 місяці після видалення вентиляційної трубки з барабанної порожнини. 

Проведені обстеження показали, що після хірургічного втручання у пацієнтів 

відбувалася зміна типу тимпанограм. У хворих групи 1-А через 3, 6 і 12 місяців після 

операції встановлено збільшення відсоткової частки осіб із тимпанограмою типу А 

через 6 і 12 місяців після тимпанопластики порівняно із терміном 3 місяці після хі-

рургічного втручання (відповідно 23,1 %, 61,5 % і 92,3 %), а також при порівнянні 

між 6-м і 12-м місяцями після хірургічного втручання. У хворих даної групи зі збіль-

шенням часу після операції встановлено зменшення відсоткової частки осіб із тим-

панограмою типу В через 6 і 12 місяців після тимпанопластики порівняно із термі-

ном 3 місяці після хірургічного втручання (відповідно 69,2 %; 15,4 %; 0 %), а також 

незначну тенденцію до менших значень між 6-м і 12-м місяцями після хірургічного 

втручання (див. табл. 5.1). 

Аналогічна тенденція спостерігається і в інших групах. Так, після хірургічного 

втручання у хворих групи 1-Б зі збільшенням часу після операції (3 – 6 – 12 місяців) 

встановлено збільшення відсоткової частки осіб із тимпанограмою типу А через 6 і 

12 місяців порівняно із терміном 3 місяці після хірургічного втручання (відповідно 
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14,0 %, 46,5 % і 74,4 %), а також між 6-м і 12-м місяцями після хірургічного втручання 

(див. табл. 5.1). У хворих даної групи зі збільшенням часу після операції встановлено 

зменшення відсоткової частки осіб із тимпанограмою типу В через 6 і 12 місяців по-

рівняно із терміном 3 місяці після хірургічного втручання (відповідно 74,4 %, 25,6 % 

і 16,3 %). У хворих групи 1-Б також встановлено більший відсоток осіб із тимпаног-

рамою типу С через 6 місяців (27,9 %) після тимпанопластики порівняно із терміна-

ми 3 (11,6 %) і 12 (9,3 %) місяців після операції (див. табл. 5.1). 

Таблиця 5.1. 

Динамика змін типу тимпанограм у хворих на ХТГСО після 

 тимпанопластики (n, %). 

Тимпанограма 
Термін обстеження 

3 міс. 6 міс. 12 міс. 

Група 1-А (n=13) 

тип А 3 (23,1%) 8 (61,5%) 12 (92,3%) 

тип В 9 (69,2%) 2 (15,4%) 0 

тип С 1 (7,7%) 3 (23,1%) 1 (7,7%) 

Група 1-Б (n=43) 

тип А 6 (14,0%) 20 (46,5%) 32 (74,4%) 

тип В 32 (74,4%) 11 (25,6%) 7 (16,3%) 

тип С 5 (11,6%) 12 (27,9%) 4 (9,3%) 

Група 2-А (n=29) 

тип А 1 (3,4%) 2 (6,9%) 18 (62,1%) 

тип В 0 10 (34,5%) 7 (24,2%) 

тип С 1 (3,4%) 3 (10,3%) 3 (10,3) 

Група 2-Б (n=20) 

тип А  2 (10,0%) 12 (60,0%) 

тип В  6 (30,0%) 4 (20,0%) 

тип С  1 (5,0%) 2 (10,0%) 
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У групах хворих 2-А та 2-Б тимпанограму реєстрували після покращення функції 

СТ та видалення ВТ. Більш показовими при цьому є результати тимпанометрії в термін 

спостереження 12 місяців після тимпанапластики. 

При аналізі результатів тимпанометрії у хворих 2-А групи встановлено перева-

жання відсоткової частки осіб із тимпанограмою типу А через 12 місяців після тим-

панопластики (62,1 %) порівняно із термінами через 3 (3,4 %) і 6 (6,9 %) місяці після 

операції (див. табл. 5.1).  

У хворих 2-Б групи встановлено переважання відсоткової частки осіб із тим-

панограмою типу А через 12 місяців після тимпанопластики порівняно із терміном 

через 6 місяців після операції (60,0 % і 10,0 % відповідно). На рис. 5.1, 5.2 та 5.3 ці 

дані представлені більш наочно. 

 

Рис. 5.1. Динаміка змін типу тимпанограм у хворих на ХТГСО в групах 1-А, 1-Б, 2-

А та 2-Б через 3 місяці після хірургічного втручання. 
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Рис. 5.2. Динаміка змін типу тимпанограм у хворих на ХТГСО в групах 1-А, 1-Б, 2-

А та 2-Б через 6 місяців після хірургічного втручання. 

 

Рис. 5.3. Динаміка змін типу тимпанограм у хворих на ХТГСО в групах 1-А, 1-Б, 2-

А та 2-Б через 12 місяці після хірургічного втручання. 
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Для вивчення показників компліансу та градієнту, було проведено аналіз кіль-

кісних показників тимпанометрії через 12 місяців в усіх досліджуваних групах хво-

рих. Під час розрахунку кількісних показників тимпанометрії із аналізу виключа-

лись пацієнти із тимпанограмою типу B. 

При аналізі показників компліансу в групах хворих із використанням тефло-

нових (група 2-А) та силіконових (група 2-Б) ВТ через 12 місяців після хірургічного 

втручання, було виявлено, що середні показники компліансу в групі хворих із теф-

лоновою ВТ (2-А) вищі, порівняно із групою з силіконовою ВТ (2-Б). Слід зазначити, 

що дані показники в обох групах відрізнялись від групи контролю (знижені порівня-

но з  контрольною групою ) (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2. 

Показники тимпанометрії у хворих на ХТГСО без використання  вентиляцій-

ної трубки та із застосуванням вентиляційних трубок 

 через 12 місяців після тимпанопластики 

Групи Показники тимпанометрії 

Компліанс, ml Градієнт 

ВТ тефлон (n=21 ) 0,42 ± 0,02 0,4 ± 0,04 

ВТ силікон (n=14) 0,31 ± 0,03 0,3 ± 0,04 

K (n=20) 0,81 ± 0,02 0,7 ± 0,03 

t (Т – С) 3,05 1,56 

t (Т – К) 13,79 5,14 

t (С – К) 13,87 8,00 

Примітки: достовірні вімінності між середніми показниками компліансу і градієнту 

 

При аналізі показників градієнту в групах 2-А та 2-Б не було встановлено дос-

товірного зниження даного показника. Як і при порівнянні між групах 2-А та 2-Б, 

при порівнянні з групою контролю не було зниження показників градієнту тимпано-

грами в терміні спостереження 12 місяців після хірургічного втручання.  
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Також було проведено кількісний та порівняльний аналіз показників тимпа-

нометрії у обстежуваних пацієнтів в групах із використанням ВТ (група 2-А та 2-Б) 

та без ВТ (група 1-А та 1-Б). Для зручності об`єднали пацієнтів із тефлоновою та 

силіконовою ВТ (Гр 2) та пацієнтів із травматичним чинником виникнення перфо-

рації та перфорації, що виникла внаслідок частих отитів (Гр1). 

При аналізі показників компліансу в групах хворих без ВТ (Гр1) та з викорис-

танням ВТ (Гр2) не було встановлено різниці в показнику компліансу. Так, середнє 

значення компліансу в Гр1 становило (0,33 ± 0,05) ml, а в Гр2  –  (0,38 ± 0,04) ml, про 

що свідчать дані табл. 5.3. При порівнянні показників компліансу з групою контро-

лю було виявлено зменшення  компліансу в обох групах порівняно з контролем.  

 

Таблиця 5.3. 

Показники тимпанометрії у хворих на ХТГСО без використання вентиляційної 

трубки та із застосуванням вентиляційних трубок  

через 12 місяців після тимпанопластики 

Групи Показники тимпанометрії 

Компліанс, ml Градієнт 

Гр1 - без вентиляційних тру-

бок (група 1-А та 1-Б) n= 49 

0,33 ± 0,05 0,3 ± 0,04 

Гр2 - з вентиляційною труб-

кою (група 2-А та 2-Б) n= 35 

0,38 ± 0,04 0,4 ± 0,02 

K (n=20) 0,81 ± 0,02 0,7 ± 0,03 

t (Гр1 – Гр2) 0,78 2,24 

t (Гр1 – К) 8,91 8,00 

t (Гр2 – К) 9,62 8,32 

Примітки: достовірні вімінності між середніми показниками компліансу і градієнту 

 

При аналізі показників градієнту в групах хворих без ВТ (Гр1) та з викорис-

танням ВТ (Гр2) було встановлено різницю між показниками в групах через 12 мі-
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сяців після хірургічного втручання. В Гр2 показник градієнта тимпанограми був 

вищий порівняно з показником в Гр1. При порівнянні показника градієнта тимпано-

грами в групах хворих з показником контролю, він в обох групах був знижений по-

рівняно з даними контрольної групи (див. табл. 5.3). 

При вивченні динаміки епідермізації неотимпанальної мембрани після хірур-

гічного втручання у всіх досліджуваних групах через 3,6 та 12 місяців після опера-

ції, показано, що  відбувається поступове збільшення відсотка хворих з повною епі-

дермізацією неотимпанальної мембрани ( табл. 5.4). 

Таблиця 5.4. 

Динаміка епідермізації неотимпанальної мембрани у хворих на ХТГСО після 

тимпанопластики. 

Показники 
Термін обстеження 

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

Група 1-А (n=13) 

Не повна 13 (100%) 4 (30,8%) 1 (7,7%) 0 

Повна 0 9 (69,2%) 12 (92,3%) 13 (100%) 

Рецидив перфорації 0 0 0 0 

Група 1-Б (n=43) 

Не повна 43 (100%) 22 (51,2%) 4 (9,3%) 0 

Повна 0 21 (48,0%) 39 (90,7%) 43 (100%) 

Рецидив перфорації 0 0 0 0 

Група 2-А (n=29) 

Не повна 29 (100%) 22 (75,9%) 8 (27,6%) 0 

Повна 0 7 (24,1%) 20 (69,0%) 27 (93,1%) 

Рецидив перфорації 0 0 1 (3,4%) 1 (3,4%) 

Група 2-Б (n=20) 

Не повна 20 (100%) 14 (70,0%) 3 (15,0%) 0 

Повна 0 6 (30,0%) 16 (80,0%) 17 (85,0%) 

Рецидив перфорації 0 0 1 (5,0%) 2 (10,0%) 



112 
 

Так, у хворих групи  1-А та 1- Б зі збільшенням часу після операції встановле-

но збільшення відсоткової частки осіб з повною епідермізацією через 3, 6 і 12 міся-

ців після тимпанопластики порівняно із терміном 1 місяць після хірургічного втру-

чання, коли повна епідермізація не спостерігалась в жодного хворого: (відповідно,  

69,2 %, 92,3 % і 100 % в групі 1-А та відповідно, 48,0 %, 90,7 % і 100 % в групі 1-Б). 

Також відмічалась різниця при порівнянні значень між 3-м та 12-м місяцями в обох 

групах та між 6 та 12 в групі 1-Б  (див. табл. 5.4). 

Майже аналогічна динаміка епідермізації неотимпанальної мембрани після хі-

рургічного втручання встановлена і у хворих 2-А та 2-Б груп (див. табл. 5.4): зі збі-

льшенням часу після операції відмічалося збільшення відсоткової частки осіб з пов-

ною епідермізацією через 3, 6  і 12 місяців після тимпанопластики порівняно із тер-

міном 1 місяць (коли випадків повної епідермізації не було взагалі) після хірургіч-

ного втручання (відповідно, 24,1 %, 69,0 % і 93,1 % в групі 2-А та, 30,0 %, 80,0 % і 

85,0 % в групі 2-Б). Також відмічалась різниця при порівнянні значень між 3-м та 6-м 

та 3-м та 12-м місяцями  місяцями після тимпанопластики в обох групах (див. табл. 

5.4). 

При аналізі виникнення рецидивів перфорації (див. табл. 5.4) необхідно відмі-

тити: в групах 1-Б і 1-А – вони були відсутні; в групі 2-А – зустрічаються у 1-го хво-

рого (3,4 % випадків) через 6 місяців після тимпанопластики; в групі 2-Б – зустріча-

ються у 1-го хворого через 6 місяців після тимпанопластики та  у 1-го хворого через 

12 місяців після хірургічного втручання, що становить 10,0 % випадків. 

При дослідженні наявності раньового ексудату та епідермальних мас в ВТ  у 

хворих 2-А групи зі збільшенням часу після операції (3 – 6 – 12 місяців), встановле-

но зменшення відсоткової частки осіб з наявністю раньового ексудата через 3, 6 і 12 

місяців після тимпанопластики порівняно із терміном 1 місяць після хірургічного 

втручання (відповідно 96,6 %, 34,5 %, 27,7 % 1 0 %), а також між 3-м та 12-м і 6-м та 

12-м  місяцями після тимпанопластики (табл. 5.5). Також встановлено зменшення від-

соткової частки хворих 2-А групи з відсутністю раньового ексудата через 12 місяців 

після тимпанопластики порівняно із терміном 6 місяців після операції (табл. 5.5). У 
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хворих 2-А групи встановлена лише незначна тенденція до збільшення відсоткової 

частки осіб, у яких спостерігалася обтурація ВТ епідермальними масами через 6 мі-

сяців (6,9 %) після тимпанопластики порівняно із терміном через 1 місяць після хі-

рургічного втручання (0 %) (див. табл. 5.5). У хворих 2-А групи виявлено збільшення 

відсоткової частки осіб із видаленою вентиляційною трубкою через 6 (34,5 %) і 12 

(44,8 %) місяців після тимпанопластики порівняно із терміном через 1 (0 % в обох 

випадках) і 3 місяці (0 %) після хірургічного втручання (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5. 

Динаміка наявність раньового ексудату та епідермальних мас в  

вентиляційній трубці у хворих на ХТГСО із 5-м ступенем дисфункції СТ 

Показники 
Термін обстеження 

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

Група 2-А (n=29) 

Нема ексудата 0 17 (58,6%) 10 (34,5%) 3 (10,3%) 

Є ексудат 
28 

(96,6%) 

10 

(34,5%) 
6 (20,7%) 0 

Запов. епід.масами 0 1 (3,4%) 2 (6,9%) 1 (3,4%) 

Вент. трубка видалена 0 0 10 (34,5%) 13 (44,8%) 

Група 2-Б (n=20) 

Нема ексудата 0 7 (35,0%) 8 (40,0%) 4 (20,0%) 

Є ексудат 17 (85,0%) 8 (40,0%) 1 (5,0%) 0 

Запов. епід. масами 0 2 (10,0%) 3 (15,0%) 1 (5,0%) 

Вент. трубка видалена 0 0 5 (25,0%) 7 (35,0%) 

 

У хворих 2-Б групи зі збільшенням часу після операції (3 – 6 – 12 місяців) 

встановлено зменшення відсоткової частки осіб із наявністю раньового ексудата че-

рез 3, 6 і 12 місяців після тимпанопластики порівняно із терміном 1 місяць після хі-

рургічного втручання (відповідно 85,0 %, 40,0 %, 5,0 % і 0 %), а також між 3-м та 6-м  

і 12-м  місяцями після тимпанопластики (див. табл. 5.5). У хворих 2-Б групи встано-
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влено збільшення відсоткової частки осіб, у яких спостерігалося заповнення ВТ епі-

дермальними масами, через 3 (10,0 %) і 6 (15,0 % місяців після тимпанопластики 

порівняно із терміном через 1 місяць після хірургічного втручання (0 %). У хворих 

даної групи, як і у пацієнтів 2-А групи, виявлено збільшення відсоткової частки осіб 

із видаленою ВТ через 6 (25,0 %) і 12 (35,0 %) місяців після тимпанопластики порів-

няно із терміном через 1 (0 %) і 3 (0 %) місяці після хірургічного втручання (див. 

табл. 5.5). 

При дослідженні прохідності вентиляційної трубки у хворих 2-А та 2-Б груп 

було встановлено зменшення відсоткової частки осіб із прохідністю ВТ через 3 (72,4 

%), 6 (62,1 %) і 12 (24,1 %) місяців після тимпанопластики порівняно із терміном 1 

місяць після хірургічного втручання (100 %), а також через 12 місяців після тимпа-

нопластики порівняно із термінами через 3 і 6 місяців після операції (табл. 5.6).  

 

Таблиця 5.6. 

Динаміка прохідності вентиляційної трубки у хворих на ХТГСО з 5-м  

ступенем дисфункції СТ 

Показники 
Термін обстеження 

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс. 

Група 2-А (n=29) 

Прохідна 29 (100%) 21 (72,4%) 18 (62,1%) 7 (24,1%) 

Прох. після очищення 0 27,6 10 (34,5%) 4 (13,8%) 

Не прохідна 0 0 0 3 (10,3%) 

Екструзія 0 0 0 3 (10,3%) 

Група 2-Б (n=20) 

Прохідна 19 (95,0%) 12 (60,0%) 10 (50,0%) 5 (25,0%) 

Прох. після очищення 0 7 (35,0%) 8 (40,0%) 3 (15,0%) 

Не прохідна 0 0 0 1 (5,0%) 

Екструзія 0 0 0 3 (15,0%) 
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У хворих даної групи встановлено більший відсоток частки осіб із прохідністю 

ВТ після її очищення через 3 (27,6 %), 6 (34,5 %) і 12 (13,8 %) місяців після тимпа-

нопластики порівняно із терміном 1 місяць після хірургічного втручання (0 %), а та-

кож через 6 місяців після тимпанопластики порівняно із терміном через 12  місяців 

після операції (табл. 5.6). У хворих 2-А групи встановлено більший відсоток осіб із 

не прохідною ВТ через 12 місяців після тимпанопластики (10,3 %) порівняно із усі-

ма іншими термінами (0 % в усіх випадках) (табл. 5.6). Така ж  картина спостерігала-

ся у пацієнтів даної групи з наявною екструзією ВТ – більший відсоток осіб з екстру-

зією вентиляційної трубки через 12 місяців після тимпанопластики (10,3 %) порів-

няно із усіма іншими термінами (0 % в усіх випадках) (табл. 5.6). 

Схожа  динаміка змін прохідності ВТ встановлена у хворих 2-Б групи (див.  

табл. 5.6). У даних пацієнтів встановлено зменшення відсоткової частки осіб із про-

хідністю ВТ через 3 (60,0 %,), 6 (50,0 %) і 12 (25,0 %) місяців після тимпанопластики 

порівняно із терміном 1 місяць після хірургічного втручання (95,0 %), а також через 

12 місяців після тимпанопластики порівняно із термінами через 3  і 6  місяців після 

операції (див. табл. 5.6). У хворих 2-Б групи встановлено більший відсоток частки 

осіб із прохідною вентиляційною трубкою після її очищення через 3 (35,0 %), 6 (40,0 

%) і 12 (15,0 %) місяців після тимпанопластики порівняно із терміном 1 місяць після 

хірургічного втручання (0 %), а також через 3 і 6  місяців після тимпанопластики по-

рівняно із терміном через 12 місяців після операції (див. табл. 5.6). У пацієнтів даної 

групи не встановлено розбіжностей відсотку осіб із не прохідною ВТ протягом усіх 

термінів стостереження (табл. 5.6). У хворих 2-Б групи встановлено більший відсо-

ток осіб із наявністю екструзії ВТ через 12 місяців після тимпанопластики (15,0 %) 

порівняно із усіма іншими термінами (0 % в усіх випадках)  (див. табл. 5.6). 
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Підсумки.  Таким чином, в різних групах хворих на ХТГСО (1-Б, 1-А, 2-А і 2-

Б), після хірургічного втручання, встановлено позитивну динаміку змін типу тимпа-

нограм (трансформації типів А, В і С), епідермізації неотимпанальної мембрани і ре-

цидивів перфорації неотимпанальної мембрани. У групах хворих 2-А і 2-Б встанов-

лені особливості динаміки наявності раньового ексудату і прохідності ВТ.  

Результати досліджень, які представлені в даному розділі дисертації, 

відображені в наукових працях автора [21, 31, 32, 117]. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Аналіз наукової літератури за темою проведених досліджень показав, що одним 

із головних етіопатогенетичних чинників виникнення хронічного гнійного середньо-

го отиту є ДСТ. Механізми виникнення тубарної дисфункції різні: зміна аерації в по-

рожнині носа і носоглотці в результаті викривлення перетинки носа, гіперплазія лім-

фоїдної тканини, персистенція в ній вірусів і бактерій, анатомічні зміни форми і по-

ложення носових структур, анатомічні особливості слухової труби та ін. [253, 254, 

257]. 

Як відомо,у  нормі СТ, виконує дренажну, слухову, захисну і вентиляційну фу-

нкції. Порушення вентиляційної функції призводить до утворення негативного тиску 

в барабанній порожнині через дифузію кисню та азоту з повітря в тканини барабанної 

порожнини. Негативний тиск, який тривало існує в барабанній порожнині, зумовлює 

пропотівання рідини з кровоносних судин, внаслідок чого розвиваються специфічні 

застійні зміни в слизовій оболонці, збільшується кількість келихоподібних клітин і 

слизових залоз, що призводить до гіперсекреції слизу і пригнічення циліарної актив-

ності слизової оболонки середнього вуха [243, 245]. 

Одним з популярних методів покращення аерації барабанної порожнини є 

шунтування барабанної перетинки. Для створення умов тривалої вентиляції бара-

банної порожнини через зовнішній слуховий прохід в сучасній отохірургії широко 

застосовуються тимпановентиляційні трубки. ВТ підтримує в барабанній порожнині 

тиск повітря, рівний атмосферному. Завдяки цьому зникають умови для утворення 

випоту, а відновлення аерації барабанної порожнини сприятливо впливає на стан 

зміненої слизової оболонки всіх порожнин середнього вуха, включаючи СТ [237, 

249]. 

Однак тривала вентиляція барабанної порожнини не позбавлена недоліків і 

ускладнень у вигляді отореї, викликаної інфікуванням середнього вуха, дислокації 
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або навіть западіння трубки, розвитку атрофії барабанної перетинки і подальшого 

мірингосклероза, тимпаносклероза, формування стійкої перфорації барабанної пере-

тинки і холестеатоми [181, 185, 247]. 

По відношенню до зазначених ускладнень вік, стать, механізм виникнення 

перфорації барабанної перетинки (баротравма або запальний процес у середньому 

вусі), індивідуальні особливості хворого на хронічний середній отит є немодифіко-

ваними факторами (не піддаються зміні) [178, 253]. 

До факторів, що можуть впливати на виникнення ускладень після тривалої ве-

нтиляції барабанної порожнини відносять:  матеріали, які застосовуються для міри-

нгопластики, різноманітні трансплантати, технічні варіанти способів хірургічного 

лікування, час перебування ВТ та, власне, матеріал із якого вона виготовлена [142, 

187, 218]. 

Стосовно використання матеріалів для мірингопластики та техніки хірургіч-

ного втручання, досліджувана  вибірка характеризувалась однорідністю. Застосовані 

ВТ були вироблені з двох видів інертних матеріалів – тефлону і силікону. Трива-

лість знаходження вентиляційної трубки для довготривалої вентиляції визначалась 

динамікою відновлення функції слухової труби (ІДТ), станом барабаної перетинки 

(імпедансна тимпанометрія), гостроти слуху (тональна та мовна аудіометрія). 

Вочевидь, застосування тривалої вентиляції є успішним і, на даний час, най-

більш вивченим та ефективним методом лікування тубарної дисфункції, а також  

приглухуватості у хворих з хронічним гнійним середнім отитом, що підтверджуєть-

ся  роботами вітчизняних  і закордонних фахівців [17, 33, 68, 132, 140-142, 146, 160]. 

Проте, пацієнти з порушенням функції СТ 5-го ступеню, у розрізі даного питання, ча-

сто виключались фахівцями із дослідження, що було пов’язано із укоріненою думкою 

про «безперспективність» даної групи для хірургічного лікування, а саме тимпаноп-

ластики. До того ж, численність різних діагностичних методів, найчастіше одних і 

тих же, але під різними назвами, вносило плутанину при оцінці ступеня ДСТ, через 

що результати досліджень було вельми важко інтерпретувати [188]. 
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Вивчаючи динаміку зміни функції СТ при застосуванні силіконових і тефло-

нових ВТ, у зв'язку із актуальністю даної проблеми, було вирішено зосередили  ува-

гу на пацієнтах з ХТГСО із найважчим 5-м ступенем ДСТ.  

Для пацієнтів з ХТГСО в умовах довготривалого дренування барабанної по-

рожнини необхідно знайти технічно-можливий спосіб визначення клінічно обгрун-

тованих і загальноприйнятих критеріїв часового інтервалу, який повинен пройти 

між реконструктивно-відновним етапом хірургічного лікування і вилученням ВТ. Це 

дозволить виявити основні причини, що перешкоджають успішному лікуванню ту-

барної дисфункції при даній патології середнього вуха та запровадити в клінічну 

практику нові сучасні високотехнологічні та валідні методи перед- і післяоперацій-

ної діагностики [218, 221]. 

Мета дослідження – підвищення якості діагностики та ефективності лікування 

хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит з 5-м ступенем дисфу-

нкції слухової труби шляхом використання тефлонових та силіконових вентиляційно-

дренажних трубок під час проведення тимпанопластики і визначення тривалості її 

знаходження в середньому вусі базуючись на результатах ІДТ. 

Для досягнення поставленої мети нами було обстежено 105 хворих на  

ХТГСО, яким планувалась тимпанопластика. Розподіл хворих по групам відбувався 

за наступним принципом: хворі із травматичним чинником виникнення перфорації ба-

рабанної перетинки увійшли в групу 1-А, пацієнти з частими отитами в анамнезі і пер-

форацією перетинки, в яких був встановлений 1-й – 4-й ступінь ДСТ увійшли в групу 

1-Б. При встановленні 1-го - 4-го ступеню порушення функції СТ за даними ІДТ, ре-

зультат був інтерпретований як задовільний для проведення тимпанопластики, хворим 

виконувалась тимпанопластика без ВТ. При встановленні 5-го ступеню ДСТ резуль-

тат оцінювали як виражену ДСТ. Такий результат не міг вважатися задовільним для 

виконання слухополіпшуючого хірургічного втручання у зв’язку із високим ризиком 

рецидиву перфорації неотимпанальної мембрани. Пацієнтам виконувалась тимпано-

пластика із використанням ВТ з тефлону (група 2-А) або силікону (група 2-Б), яку 

було встановлено в попередньо сформований електричним бором, канал у зовніш-
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ньому слуховому проході. ВТ із тефлону та силікону вирівнювали тиск між бара-

банною порожниною та зовнішнім слуховим проходом, що давало можливість ви-

конувати хірургічне втручання хворим із стійкою ДСТ.Розподіл хворих між 2-А та 2-

Б групою відбувався шляхом випадкової вибірки.  

Функціональний стан СТ – важливий прогностичний фактор успішності і 

довготривалості результатів реконструктивної слуховідновлюючої хірургії у хворих 

на ХТГСО. В передопераційному періоді прохідність СТ  суб’єктивно досліджується 

за допомогою проби Вальсальва, Політцера, Тойнбі [233, 236]. 

При аналізі прохідності СТ за даними проби Вальсальва встановлено, що у 

хворих на ХТГСО, яким планувалась тимпанопластика з використанням тефлонових 

ВТ (група 2-А) негативна проба була виявлена у 75,9 % випадків, а з використанням 

силіконових ВТ (група 2-Б) – у 65,0 %, що майже в два рази більше порівняно з пацієн-

тами групи 1-Б (39,5 %), або 1-А (38,5 %). 

Тривалий час для ряду фахівців «прохідність» і «функціональність» СТ були 

тотожними поняттями [124]. Проба Вальсальва дозволяє констатувати лише наявність 

або відсутність прохідності труби для повітря від порожнини носа до барабанної поро-

жнини при підвищенні тиску у порожнині носа, але не дає можливості судити про сту-

пінь порушення її функції. Недоліками проби є неможливість кількісної оцінки резуль-

татів та нефізіологічність прийомів, які застосовуються [135, 137]. В літературі описані 

випадки, коли при позитивній пробі Тойнбі проба Вальсальва виявлялась негативною 

[218]. 

Погляд на дану проблему змінила робота S. H. Choi ін. [128], які при виконан-

ні проби Вальсальва встановили відсутність кореляцій між фактом прохідності тру-

би та результатом тимпанопластики. Функція ж СТ, що вимірювалася за допомогою 

отоманометричного методу інфляції-дефляції, виявилася гарним показником оцінки 

аерації середнього вуха і передбачала рівень поліпшення післяопераційного слуху. 

Зазначене вище пояснює те, що при оцінці результатів ІДТ до хірургічного 

втручання в різних групах хворих, у яких діагностовано 5-й ступінь ДСТ, у 2-А та 2-Б 
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групах пацієнтів позитивну пробу Вальсальва було встановлено в 29 % та 35 % випа-

дків відповідно. 

Порівнюючи середні показники ступеню порушення функції СТ у хворих 2-А 

та 2-Б груп за даними ІДТ через 3, 6 і 12 місяців після операції, було виявлено насту-

пне. У пацієнтів 2-А групи (встановлений в 100 % випадків 5-й ступінь ДСТ до хірур-

гічного втручання), через 3 місяці після хірургічного втручання частота таких пору-

шень знижувалась до 62,1 %, до 17,2 %  через 6 місяців, а через через 12 місяців до 3,4 

% .  

В пацієнтів 2-Б групи спостерігалася подібна динаміка. Так, за даними ІДТ, до 

хірургічного втручання 5-й ступінь порушення функції СТ був встановлений у цій 

групі у 100 % випадків.  Через 3 місяці після операції  таких випадків було 65,0 % ; че-

рез 6 місяців –  25,0 %, а  через 12 місяців після хірургічного втручання –10,0 % .  

При оцінці динаміки зміни ступеня порушення функції СТ за даними ІДТ у 

хворих до операції групи 2-А з негативною пробою Вальсальва встановлено, що ви-

явлений в 100 % випадків 5-й ступінь ДСТ через 3,6 і 12 місяців після операції зни-

жується до 59,1 %, до 18,2 % і до 4,5 % відповідно, а в групі 2-Б їх частка зменшується  

до 53,8 %, 30,8 %, і до 7,7 %, відповідно.  

Як і у хворих із негативною пробою Вальсальва, при оцінці динаміки зміни фу-

нкції СТ у хворих з позитивною пробою Вальсальва встановлена подібна динаміка. 

Так, встановлений у пацієнтів в 100 % випадків до операції 5-й ступінь ДСТ в 2-А 

групі через 3,6 і 12 місяців зменшується до 71,4 %, 14,3 % випадків та відсутній через 

12 місяців після операції, а в групі 2-Б знижується до 85,7 % ,14,3 % та залишається на 

цьому ж рівні (14,3 %) і через 12 місяців після хірургічного втручання. 

Аналізуючи показники ІДТ в групах 2-А та 2-Б виявлено схожу динаміку покра-

щення функції СТ як у хворих із позитивною так і негативною пробою Вальсальва. 

Водночас, необхідно відмітити вищу швидкість покращення функції СТ у пацієнтів із 

тефлоновою ВТ. Залежності або зв’язку швидкості відновлення функції СТ з результа-

тами доопераційної проби Вальсальва виявлено не було. 
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При цьому, в результаті оцінки кількісних значень ІДТ було встановлено, що 

залишковий позитивний тиск, при якому була видалена ВТ в групах 2-А та 2-Б зна-

ходився в діапазоні (0-47) мм.вод.ст у 26 та 13 пацієнтів відповідно, а в діапазоні 

(52-89) мм.вод.ст у 3 та 7 пацієнтів відповідно. Схожі показники спостерігалися і 

при дослідженні інфляційно-дефляційного тесту на негативному тиску. Так у паціє-

нтів 2-А та 2-Б групи було встановлено, що залишковий негативний тиск, при якому 

була видалена ВТ в діапазоні (0-45) мм.вод.ст виявлено у 9 та 4 пацієнтів відповід-

но, в діапазоні( 51-97) мм.вод.ст у 11 та 6 пацієнтів відповідно, а в діапазоні (104-

232) мм.вод.ст у 7 та 8 пацієнтів відповідно. 

Функціональним критерієм оцінки ефективності ВТ із тефлону і силікону у 

хворих на ХТГСО служила динаміка зміни функції СТ за даними ІДТ. 

Оцінка порогів сприйняття повітрянопроведених звуків на різних частотах є ще 

одним функціональним критерієм оцінки ефективності тимпанопластики та її трива-

лої вентиляції. 

Питання про характер змін слуху у хворих на ХТГСО із 5-м ступенем пору-

шення функції СТ широко не висвітлювалися в науковій літературі. Існують особли-

вості, що характеризують зміни слуху при даній патології. Вони зумовлені: 1) пору-

шенням дренуючої і вентилюючої функцій СТ; 2) утворенням розрідженого простору 

в порожнинах середнього вуха; 3) пропотіванням трансудата і приєднанням до нього 

слизу і продуктів запалення мукоперіоста; 4) загустінням і організацією раньового 

ексудату з розвитком злукового процесу; 5) некрозом слухових кісточок та ін. [184]. 

Маючи аудіограму і спостерігаючи зміни порогу сприйняття повітряно- і кіс-

тковопроведених звуків в діапазоні різних частот, певною мірою можна скласти  

уявлення про характер і ступінь патологічних змін у вусі, судити про те, чи йде 

процес на спад чи стабілізується, а також опосередковано оцінити функцію СТ 

[117, 137]. 

Згідно отриманих даних, у всіх групах досліджуваних хворих після проведеного 

лікування спостерігалося зменшення порогу сприйняття до тонів усього досліджу-

ваного діапазону частот. Однак, усі показники достовірно відрізнялися від норми. 
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При цьому найкраща динаміка спостерігалась у групі 1-Б. Пороги сприйняття повіт-

рянопроведених звуків у цій групі були достовірно (р<0,05) меншими за показники 

інших груп. Так, пороги сприйняття звуків у групі 1-Б були достовірно меншими по-

рівняно з групою 1-А на усіх досліджуваних частотах, з групою 2-А – тільки на час-

тоті 1,0 кГц та 2,0 кГц; з групою 2-Б – на частотах 0,5; 1 та 2 кГц. 

Через 12 місяців після операції найкращі результати по кістковопроведеній 

слуховій чутливості демонструвала група 1-Б в області частот 0,5, 1 та 2 кГц, де зміни 

були достовірними не лише порівняно з показниками до хірургічного втручання, але і 

із значеннями інших груп. Так, достовірно (р<0,05) менші пороги слуху до тонів по 

кістковій провідності у групі 1-Б були порівняно з групою 1-А на частотах 0,5; 1; 4 та 

8 кГц, а з групою 2-Б на частотах 1; 2; 4 та 8 кГц. 

При оцінці результатів тональної порогової аудіометрії в різних групах хворих 

на ХТГСО, встановлена позитивна динаміка порогів сприйняття повітрянопроведе-

них, певною мірою кістковопроведених звуків, а також зменшення КПІ на частотах 

конвенціального діапазону 0,5 – 1 – 2 – 4 – 8 кГц в динаміці спостереження. Особливо 

значущі результати відмічалися у групах 2-А та 1-Б, причому найбільш виражені 

зміни мають місце у термін 3 місяці після хірургічного втручання. 

Застосування тимпанометрії в оториноларингологічній практиці дозволяє опо-

середковано оцінити процеси, що відбуваються з неотимпанальною мембраною при 

гарному результаті операції при умові повного закриття перфораційного отвору [138]. 

Величина внутрішньобарабанного тиску прямо корелює з показниками жорсткості, 

маси, здатністю до поглинання звукової енергії [100]. 

Позитивним функціональним результатом вважається трансформація типів В і 

С тимпанограми в тип А [138]. Грунтуючись на цьому, був проведений порівняльний 

аналіз післяопераційної динаміки змін даних тимпанометрії у досліджуваних групах. 

В групах хворих 1-А та 1-Б дослідження виконувалось через 3, 6 та 12 місяців 

після тимпанопластики. В групах 2-А та 2-Б імпедансна тимпанометрія 

виконувалась кожні 3 місяці після видалення ВТ з барабанної порожнини. Очікува-

ним і закономірним є отримання кращих результатів динаміки зміни типу тимпаног-
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рам після хірургічного втручання у хворих групи 1-А порівняно із 1-Б. Так, через 3, 

6 і 12 місяців після операції спостерігалося збільшення відсоткової частки осіб із ти-

мпанограмою типу А (відповідно 23,1 %, 61,5 % і 92,3 %) в групі 1-А, та (відповідно 

14,0 %, 46,5 % і 74,4 %) в групі 1-Б. 

У групах хворих 2-А та 2-Б тимпанограму реєстрували після покращення функції 

СТ та видалення ВТ. Найбільш показовими для цих груп обстежуваних були  результа-

ти тимпанометрії в термін спостереження 12 місяців після тимпанапластики. Так, через 

12 місяців в групах 2-А та 2-Б тимпанограму типу А встановлено в 62,1% та в 60,0% 

випадків, відповідно. 

При аналізі кількісних показників тимпанометерії враховувалися показники 

компліансу та градієнту. При аналізі компліансу було виявлено, що середній 

показник в групі хворих із тефлоновою ВТ (2-А) достовірно (р<0,01) вищий, ніж в 

групі з силіконовою ВТ (2-Б). А при аналізі показників градієнту в групах 2-А та 2-Б 

не було встановлено розбіжностей величини даного показника. 

Для зручності аналізу даних тимпаномтерії ми об`єднали пацієнтів із тефло-

новою та силіконовою ВТ та пацієнтів із травматичним чинником виникнення пер-

форації та перфорації що виникла внаслідок частих отитів. Пацієнтів 2-А та 2-Б гру-

пи було об’єднані в 2 Гр, а пацієнтів 1-А та 1-Б групи, котрим тимпанопластика ви-

конувалась без вентиляційної трубки об’єднано в 1Гр. 

При проведенні кількісного аналізу показників тимпанометрії у обстежуваних 

пацієнтів 1Гр та 2 Гр, не було встановлено достовірної різниці в показнику компліа-

нсу. Так, середнє значення компліансу в Гр1 становило (0,33 ± 0,05) ml см3, а в Гр2 

(0,38 ± 0,04) ml см3. В Гр2 показник градієнта тимпанограми був достовірно (p<0,01) 

вищий порівняно з показником в Гр1. 

Наявність виражених порушень функції слухової труби значно ускладнювало 

загоєння неотимпанальної мембрани, її слизова оболонка ставала набряклою, 

з’являлися грануляції [99]. Ланки цього патологічного ланцюга виглядають наступ-

ним чином: набряк слизової оболонки слухової труби –> вентиляційна дисфункція 

слухової труби –> зниження тиску в барабанній порожнині –> накопичення секрету 
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(рідини) в барабанній порожнині –> згущення рідини –> утворення сполучнотка-

нинних злук (спайок) з блокуванням руху слухових кісточок –> утворення та перси-

стування перфорації барабанної перетинки або неотимпанальної мембрани при тим-

панопластиці –>формування кондуктивної приглухуватості [240]. Матеріал же вен-

тиляційної трубки, чи то тефлон, чи силікон на динаміку змін типу тимпанограм 

суттєвого не впливає.   

Позитивним результатом тимпанопластики у пацієнтів з наявністю тубарної 

дисфункції розглядається формування цілісної, надійної, рухомої неотимпанальної 

мембрани, яка протидіє втягненню і повторному зрощенню новоствореної повітря-

носної порожнини. Прогноз вважається сприятливим, якщо вдалося досягти норма-

льної форми та положення неотимпанальної мембрани, її повної епідермізації, що 

захищає її зовнішню та внутрішню стінки від пошкодження [53]. 

Незадовільний результат тимпанопластики у пацієнтів з ХТГСО із пролонго-

ваним застосуванням засобів для вентиляції барабанної порожнини проявлявся у 

вигляді рецидивів перфорації неотимпанальної мембрани, отореї та порушення про-

хідності ВТ [116, 257] 

Відомо, що терміни загоєння та відновлення функції неотимпанальної мем-

брани залежать від багатьох факторів. Так, цілком очевидно, що перфорації більшо-

го розміру та викликані запаленням середнього вуха загоюються гірше [53, 95]. 

Термін повної епідермізації неотимпанальної мембрани залежить від ряду фа-

кторів, які впливають на процес регенерації, що вимагає від лікаря динамічного спо-

стереження за ним і при необхідності зміни тактики лікування [116]. Так, окрім за-

гальних факторів організму та індивідуальної здатності до регенерації увага зосере-

джується на безпосередньому впливі вентиляційної трубки (механічне подразнення, 

чужорідність матеріалу), тривалості та специфіки перебігу запального процесу, ме-

ханізму розвитку вторинних перфорацій барабанної перетинки тощо [118]. 

Для аналізу чинників впливу на процес епідермізації, вивчення результатів хі-

рургічного втручання проводили в трьох варіантах: 1) механізму виникнення пер-

форації барабанної перетинки – між пацієнтами в групах 1-А та 1-Б; 2) пролонгова-
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ної вентиляції барабанної порожнини – між групами 2-А, 2-Б; 3) матеріалу вентиля-

ційної трубки між групами 2-А та 2-Б. 

Аналіз динаміки епідермізації неотимпанальної мембрани після хірургічного 

втручання у хворих на ХТГСО показав, що в групах 1-А та 1-Б спостерігалося її пос-

тупове збільшення зі збільшенням часу після хірургічного втручання (3 – 6 – 12 міся-

ців). Це говорить за те, що епідермізація неотимпанальної мембрани після тимпаноп-

ластики відбувалося поступово, незалежно від причини виникнення перфорації бара-

банної перетинки.  

У пацієнтів групи 1-А (із травматичним характером виникнення перфорації) 

процес епідермізації неотимпанальної мембрани відбувався швидше. Про це свідчать 

наступні результати: максимальне збільшення відсотку хворих з повною епідерміза-

цією в групі 1-А відмічалося через 3 місяці після хірургічного втручання (на 69,2 % та 

ще на 23,1 % через 6 місяців порівняно з 3-м місяцем після операції), а в групі 1-Б – 

максимальне збільшення відсотку хворих з повною епідермізацією неотимпанальної 

мембрани майже рівномірно спостерігалося через 3 (на 48,0 %) і 6 місяців (на 42,7 %) 

після хірургічного втручання. 

Дещо інша картина динаміки епідермізації неотимпанальної мембрани спосте-

рігалася в групах 2-А та 2-Б, в яких також відмічалося поступове зростання величини 

даного показника зі збільшенням часу після хірургічного втручання, що свідчить про 

ефективність тимпанопластики. Вочевидь, для епідермізації неотимпанальної мем-

брани при тривалій вентиляції барабанної порожнини необхідно більше часу (механі-

чний фактор, тривалість та специфіка перебігу запального процесу до операції) 

[125]. Тому, максимальне збільшення відсотку хворих з повною епідермізацією не-

отимпанальної мембрани в групах хворих 2-А та 2-Б відмічалося не через 3 місяці 

після хірургічного втручання (відповідно на 24,1 % та на 30,0 %), а у проміжку від 3-

го до 6-го місяця (відповідно на 44,9 % та на 50,0 %). 

При цьому, при використанні ВТ із тефлону відсоток пацієнтів, у яких досяг-

нута повна епідермізація неотимпанальної мембрани є вищим, порівняно із дослі-
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джуваними із силіконовими трубками у відповідний часовий відрізок після хірургі-

чного втручання. 

Зазначені відмінності стосуються і показника рецидивів перфорації неотимпа-

нальної мембрани через 6 і 12 місяців після операції в групах 2-А та 2-Б. В групах 

хворих 2-А та 2-Б, рецидивів перфорації неотимпанальної мембрани не спостерігало-

ся взагалі в перші 3 місяці після хірургічного втручання. Далі в групі 2-А через 6 мі-

сяців після операції перфорація неотимпанальної мембрани спостерігалася у 1-го па-

цієнта (3,4 %), а в групі 2-Б –  у 1-го пацієнта через 6 місяців (5,0 %) та ще у 1-го (що 

складало загалом 10,0 %) через 12 місяців після хірургічного втручання. 

Аналіз рецидивів перфорації неотимпанальної мембрани після хірургічного 

втручання у хворих на ХТГСО показав, що в групах 1-Б та 1-А вони взагалі не спо-

стерігалися. Причини рецидивів перфорації неотимпанальної мембрани пов'язані з екс-

трузією ВТ у хворих із 5-м ступенем функції СТ до моменту покращення функції СТ. 

Більшість отохірургів для профілактики отореї після тимпанопластики і тим-

паноностомії застосовують оптимальний доступ, удосконалені дизайни ВТ та сучас-

ні матеріали для їх виготовлення (тефлон, силікон, срібло, синтекістка, титан і ін.) 

[99, 101, 104, 113]. Однак, частина проведених дотепер клінічних досліджень, не ви-

явили значних відмінностей в ефективності пролонгованої вентиляції при викорис-

танні трубок різних матеріалів [23, 133]. Їм суперечать дані інших дослідників, в ро-

ботах яких доведений вплив складу матеріалу засобу для вентиляції на тривалість 

післяопераційної отореї та прохідність просвіту ВТ [99, 101, 104]. 

Підсумовуючи проведені дослідження необхідно відмітити, що у більшості па-

цієнтів з ХТГСО після проведеної тимпанопластики із пролонгованою тривалою вен-

тиляцією барабанної порожнини спостерігалось покращення еквіпресорно-

вентиляційної функції СТ та слуху. Ступінь тубарної дисфункції, механізм виникнен-

ня перфорації та властивості матеріалу ВТ впливали на динаміку досягнення клініко-

функціонального результату у віддаленому післяопераційному періоді. Це слід врахо-

вувати при визначенні терміну знаходження ВТ в зовнішньому слуховому проході та 

виборі її матеріалу для відновлення вентиляційної функції СТ і оптимальної підтрим-
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ки атмосферного тиску в середньому вусі. Отримані  дані свідчать, що ВТ як із теф-

лону, так і з силікону позитивно впливають на відновлення функції СТ, однак у паці-

єнтів із використанням тефлонових ВТ кількість рецидивів була нижчою. Результати 

проведеного дослідження свідчать про більшу ефективність використання ВТ із теф-

лону ніж із силікону у хворих на  ХТГСО із ДСТ.  

Проведеними дослідженнями доведено, що в термін 6 – 12 місяців має бути 

прийняте рішення щодо видалення ВТ, базуючись на результатах ІДТ.  

 

Клінічні випадки 

 

Клінічний випадок №1 (1 тип, без ВТ, проба Вальсальва негативна, 3-й ступінь 

дисфункції СТ). 

Хворий звернувся на консультацію зі скаргами на зниження слуху на праве 

вухо, закладення вуха. При об’єктивному огляді під час отомікроскопії спостеріга-

лася перфорація pars tensa в задніх відділах барабанної перетинки 4 мм в діаметрі. 

Слизова барабанної порожнини блідо-рожева. Виділення відсутні. Проба Вальсальва 

негативна. При ендоскопічному обстеженні носоглотки ендоскопом 4мм 0° – пере-

ділка носа в серединному положенні, нижні носові раковини рожеві, носові ходи ві-

льні, носоглотка без ознак запального процесу, глоткові вічка СТ вільні, спайки від-

сутні, виділення із глоткового вічка СТ відсутні.  При аудіометричному дослідженні 

слуху, зниження слуху на всій тональній шкалі в середньому на 40,2 +5,0 дБ за ра-

хунок звукопроведення. Хворому виконано ІДТ, встановлено 3-й ступінь ДСТ. За-

плановане хірургічне втручання в об’ємі тимпанопластика 1 тип. Тимпанопластика 

виконана по типу underlay. Неотимпанальна мембрана сформована із фасції скроне-

вого м’яза. Тампонада слухового ходу тампонами Merocel. Протягом 1 місяця хво-

рий користувався вушними краплями із антибіотиком. Тампони видалено через 1 

місяць. При повторній консультації через 3 місяці, при отомікроскопії спостерігала-

ся неповна епідермізація неотимпанальної мембрани. При аудіометричному дослі-

дженні слуху відмічалося зменшення середніх показників КПІ  із 36,5+4,5 дБ до 
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15+3,8 дБ. Зареєстрований тип В тимпанометричної кривої. При повторній консуль-

тації через 6 місяці, при отомікроскопії спостерігалася повна епідермізація неотим-

панальної мембрани. При аудіометричному дослідженні слуху відмічалося змен-

шення КПІ в середньому до 5+5,1 дБ. Тип А тимпанометричної кривої.   

 

   

Рис. 6.1. Результат ІДТ перед операцією та аудіометрія. 

 

Клінічний випадок №2  (1 тип + тефлон  ВТ, проба Вальсальва позитивна, 5-й 

ступінь ДСТ) 

Хвора звернулась на консультацію зі скаргами на зниження слуху на ліве  ву-

хо, періодичну гноєтечу. При об’єктивному огляді під час отомікроскопії спостері-

гався субтотальний дефект pars tensa. Слизова барабанної порожнини блідо-рожева. 

Виділення відсутні. Проба Вальсальва позитивна. При ендоскопічному обстеженні 

носоглотки ендоскопом 4мм 0° – носова перегородка в серединному положенні, ни-

жні носові раковини рожеві, носові ходи вільні, носоглотка без ознак запального 

процесу, глоткові вічка слухових труб вільні, спайки відсутні, виділення із глотко-

вого вічка слухової труби відсутні.  При аудіометричному дослідженні слуху, зни-

ження слуху на всій тональній шкалі в середньому на 35+4,8 дБ за рахунок звукоп-

роведення. Хворій  виконано ІДТ, встановлено 5-й ДСТ. Заплановане хірургічне 

втручання в об’ємі тимпанопластика 1 тип з ВТ.  Тимпанопластика виконана по ти-

пу underlay. Неотимпанальна мембрана сформована із фасції скроневого м’яза. Там-

понада слухового ходу тампонами Merocel. Протягом 1 місяця хвора користувалась 

вушними краплями із антибіотиком. Тампони видалено через 1 місяць. При повтор-
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ній консультації через 3 місяці, при отомікроскопії спостерігалася не повна епідер-

мізація неотимпанальної мембрани. При аудіометричному дослідженні слуху відмі-

чалося зменшення середніх показників КПІ із 31+4,3 дБ до 15+3,1 дБ. При ІДТ вста-

новлено 5-й ступінь ДСТ.  При повторній консультації через 6 місяці, при отомікро-

скопії спостерігалася повна епідермізація неотимпанальної мембрани. При аудіоме-

тричному дослідженні слуху відмічалось зменшення кістково-повітряного інтервалу  

до 10 дБ.  При ІДТ встановлено 3-й ступінь дисфункції слухової труби. Вентиляцій-

на трубка видалена. При повторній консультації через 12 місяців, при отомікроско-

пії неотимпанальна мембрана рухома, ціла, дислокація відсутня. При аудіометрич-

ному дослідженні слуху відмічалося зменшення КПІ  до 5+1,2 дБ. Зареєстровано тип 

А тимпанометричної кривої.   

 

   

Рис.6.2.  Результат ІДТ перед операцією та аудіометрія. 

 

Клінічний випадок №3  (1 тип + силікон  ВТ, проба Вальсальва негативна, 5-й 

ступінь ДСТ) 

Хворий звернувся  на консультацію зі скаргами на зниження слуху на праве  

вухо. При об’єктивному огляді під час отомікроскопії спостерігалась центральна 

перфорація  pars tensa. Слизова барабанної порожнини набрякла. Виділення відсутні. 

Проба Вальсальва негативна. При ендоскопічному обстеженні ендоскопом 4мм 0° – 

носова перегородка в серединному положенні, нижні носові раковини рожеві, носові 

ходи вільні, носоглотка без ознак запального процесу, глоткові вічка слухових труб 

вільні, спайки відсутні, виділення із глоткового вічка слухової труби відсутні.  При 
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аудіометричному дослідженні слуху, зниження слуху на всій тональній шкалі на 

38+3,4 дБ за рахунок звукопроведення. Хворому  виконано інфляційно-дефляційний 

тест, встановлено 5-й ступінь ДСТ. Заплановане хірургічне втручання в об’ємі тим-

панопластика 1 тип із силіконовою вентиляційною трубкою.  Тимпанопластика ви-

конана по типу underlay. Неотимпанальна мембрана сформована із фасції скронево-

го м’яза. Тампонада слухового ходу тампонами Merocel. Протягом 1 місяця хворий 

користувався вушними краплями із антибіотиком. Тампони видалено через 1 місяць. 

При повторній консультації через 3 місяці, при отомікроскопії спостерігалась не по-

вна епідермізація неотимпанальної мембрани. При аудіометричному дослідженні 

слуху відмічалось зменшення КПІ із 35,4 дБ до 12+2,4 дБ. При ІДТ встановлено 5-й 

ступінь ДСТ.  При повторній консультації через 6 місяці, при отомікроскопії спо-

стерігалась повна епідермізація неотимпанальної мембрани, мембрана ціла, рухома. 

При аудіометричному дослідженні слуху відмічалося зменшення КПІ в середньому 

до 8+1,4 дБ.  При ІДТ встановлено 5-й ступінь ДСТ. При повторній консультації че-

рез 12 місяців, при отомікроскопії неотимпанальна мембрана рухома, ціла, дислока-

ція відсутня. При аудіометричному дослідженні слуху відмічалося зменшення КПІ  

до 5+0,9 дБ. При ІДТ встановлено 2-й ступінь ДСТ. ВТ видалена.  

 

  

Рис 6.3. Результат ІДТ перед операцією та аудіометрія. 

 

Клінічний випадок №4 (1 тип, без ВТ, проба Вальсальва позитивна, 1 ступінь 

ДСТ) 
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Хворий із сухою перфорацією барабанної перетинки, що виникла внаслідок 

травми рік тому. Звернувся на консультацію зі скаргами на зниження слуху на ліве 

вухо, закладення вуха. При об’єктивному огляді під час отомікроскопії спостеріга-

лась субтотальна перфорація барабанної перетинки в pars tensa. Слизова барабанної 

порожнини блідо-рожева. Виділення відсутні. Проба Вальсальва позитивна. При ау-

діометричному дослідженні слуху, зниження слуху по всій тональній шкалі в серед-

ньому  на 35+4,1 дБ за рахунок звукопроведення. Хворому виконано ІДТ, встанов-

лено 1 ДСТ. Заплановане хірургічне втручання в об’ємі тимпанопластика 1 тип.  

Тимпанопластика виконана по типу underlay. Неотимпанальна мембрана сформова-

на із фасції скроневого м’яза. Тампонада слухового ходу тампонами Merocel. Протя-

гом 1 місяця хворий користувався вушними краплями із антибіотиком. Тампони ви-

далено через 1 місяць. При повторній консультації через 3 місяці, при отомікроско-

пії спостерігалась неповна епідермізація неотимпанальної мембрани. При аудіомет-

ричному дослідженні слуху відмічалось зменшення КПІ із 32+2,8 дБ до 15+1,1 дБ. 

Тип «В» тимпанометричної кривої. При повторній консультації через 6 місяці, при 

отомікроскопії спостерігалась повна епідермізація неотимпанальної мембрани. При 

аудіометричному дослідженні слуху відмічалось зменшення КПІ до 5+0,8 дБ. Тип 

«А» тимпанометричної кривої.   

 

Рис 6.3. Результат ІДТ перед операцією. 
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 ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі пропонується нове вирішення актуального науково-

практичного завдання, яке полягає у підвищенні ефективності хірургічного лікування 

хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит з 5-м ступенем дисфу-

нкції слухової труби шляхом застосування довготривалої вентиляції барабанної по-

рожнини трубками з різних матеріалів. 

 

1. При оцінці вентиляційної функції слухової труби у пацієнтів з хронічним ту-

ботимпанальним середнім отитом за даними інфляційно – дефляційного тесту вста-

новлено: при наявності негативної проби Вальсальва, 1-4 ступінь порушення функції 

слухової труби визначалося в 38,6 % випадків, а 5 ступінь в 61,4 % випадків. При ная-

вності позитивної проби Вальсальва 1-4 ступінь порушення функції слухової труби 

встановлено в 70,8 % випадків, а 5 ступінь порушення функції слухової труби встано-

влено у 29,2 % випадків. Доведено, що проба Вальсальва не відображає функціональ-

ний стан слухової труби і не вирішує проблему її об'єктивної діагностики. 

 

2. Доведено, що застосування вентиляційних трубок у хворих на хронічний ту-

ботимпанальний середній отит із 5-м ступенем дисфункції слухової труби дозволяє 

досягти покращення її функції і перевести хворих з важким ступенем в групу хворих 

із менш вираженим порушенням функції. Через 3 місяці після хірургічного втручання 

кількість хворих з 5-м ступенем дисфункції слухової труби в групах із використанням 

тефлонових та силіконових вентиляційних трубок від 100 % вихідних достовірно 

(р<0,05) зменшується до 62,1 % і 65,0 %; через 6 місяців достовірно (р<0,05) зменшу-

ється до 17,2 % і 25,0 %, а через 12 місяців зменшується і спостерігається і 1 випадку 

в групі з тефлоновими та в 2 випадках в групі з силіконовими вентиляційними труб-

ками (що становить 3,4% та 10% відповідно). 
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3. Встановлено, що запропонована методика вентиляції порожнини середнього 

вуха дозволяє підвищити функціональну ефективність лікування хворих на хронічний 

туботимпанальний  гнійний середній отит і забезпечити краще відновлення слухової 

функції. Застосування вентиляційних трубок у таких хворих сприяє більш динаміч-

ному зменшенню кістково – повітряного інтервалу, особливо в ділянці мовних частот 

1,0 і 2,0 кГц, та найбільш виражено у перші 3 місяці після операції. 

 

4. Доведено, що довгострокове знаходження вентиляційних трубок в барабан-

ній порожнині не викликає негативного впливу на внутрішнє вухо за даними 

суб’єктивної аудіометрії. 

 

5. У хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит з 5 ступе-

нем дисфункції слухової труби, після тимпанопластики з використанням тефлонової 

та силіконової вентиляційної трубки виявлено збільшення відсотку осіб із тимпаног-

рамою типу А через 12 місяців до 58,8 % та 55,0 % випадків відповідно, що співстав-

ляється з показниками у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит з 

меншим ступенем порушення функції слухової труби в групах із тимпанопластикою 

без вентиляційної трубки, та із сухою перфорацією барабанної перетинки. Доведено, 

що показник компліансу в групі хворих із тефлоновою вентиляційною трубкою дос-

товірно (р<0,01) вищий, ніж в групі з силіконовою вентиляційною трубкою. 

 

6. Доведено, що термін повної епідермізації неотимпанальної мембрани в гру-

пах хворих із використанням тефлонових та силіконових вентиляційних трубок вияв-

лено через 12 місяців після тимпанопластики і спостерігається у 93,1 % та 85,0 % від-

повідно. Доведено, що у хворих із сухою перфорацією барабанної перетинки, процес 

епідермізації неотимпанальної мембрани перебігає швидше, ніж в групі хворих без 

вентиляційної трубки.  
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7. Встановлено, що частота рецидивів перфорації неотимпанальної мембрани у 

хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит в групі із використан-

ням тефлонових вентиляційних трубок спостерігалася в 1 випадку, а в групі із вико-

ристанням силіконових вентиляційних трубок в 2 випадках. 

 

8. Вперше встановлено, що оптимальний термін використання вентиляційних 

трубок у хворих на хронічний туботимпанальний середній отит складає 12 місяців. 

Ефективним та об’єктивним критерієм визначення оптимальних термінів для їх вида-

лення є покращення функції слухової труби (перехід від 5-го до 1го – 4-го ступеню 

дисфункції слухової труби) за результатом інфляційно – дефляційного тесту. 

Об’єктивними показниками для видалення вентиляційних трубок є такі значення ін-

фляційно – дефляційного тесту: при позитивному – до 50 мм. вод. ст., при негативно-

му – 250 мм. вод. ст. і вище. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Інфляційно – дефляційний тест доцільно використовувати у якості базового 

методу оцінки функціонального стану слухової труби у хворих на хронічний туботи-

мпанальний середній отит. 

2. Проба Вальсальва не відображає повною мірою стан слухової труби і не ви-

рішує проблему об'єктивної оцінки її функції у пацієнтів на хронічний туботимпана-

льний середній отит. Більш точний і об’єктивний результат при оцінці функції слухо-

вої труби дозволяє досягти поєднання проби Вальсальва та даних інфляційно – де-

фляційного тесту. 

3. При лікуванні хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит 

із 5 ступенем дисфункції слухової труби з використанням тривалої вентиляції більш 

ефективним є застосування вентиляційних трубок із тефлону. 

4. В післяопераційному періоді у пацієнтів після тимпанопластики із вентиля-

ційною трубкою інфляційно – дефляційний тест є методом, що дозволяє об’єктивно 

оцінити динаміку зміни вентиляційної функції слухової труби і вирішити питання 

щодо видалення попередньо встановленої вентиляційної трубки. 
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бувачем проведено збір матеріалу, його аналіз, оформлення тез до друку) 
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Відомості про апробацію результатів дисертації: 

 

 Щорічна весняна конференція Українського наукового медичного товариства 

отоларингологів «Фармакотерапія та хірургічні методи лікування в отоларинго-

логії» (м. Полтава, 2014) –доповідь і публікація; 

 Щорічна осіння конференція Українського наукового медичного товариства ото-

ларингологів «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних запальних та 

онкологічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха» (м. Київ, 2014) – 

доповідь і публікація; 

 Щорічна осіння конференція Українського наукового медичного товариства ото-

ларингологів «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних запальних за-

хворювань верхніх дихальних шляхів та вуха» (м. Дніпропетровськ, 2015) –

доповідь і публікація; 

 Щорічна весняна конференція Українського наукового медичного товариства 

отоларингологів «Новітні технології в діагностиці та лікуванні запальних та але-

ргічних захворювань ЛОР органів» (м. Одеса, 2016) –доповідь і публікація; 

 Щорічна осіння конференція Українського наукового медичного товариства ото-

ларингологів «Сучасні методи консервативного та хірургічного лікування в ото-

ларингології» (м. Київ, 2016) – доповідь і публікація; 

 Щорічна весняна конференція Українського наукового медичного товариства 

отоларингологів «Фармакотерапія та хірургічні методи лікування захворювань 

ЛОР-органів у дорослих та дітей» (м. Запоріжжя, 2017) – доповідь і публікація; 

 науково-практична конференція “Прикладні аспекти морфології” присвячена 

пам’яті професорів-морфологів Г. В. Терентьєва, О. Ю. Роменського, Б. Й. Кога-

на, П. П. Шапаренка, С. П. Жученка (м. Вінниця, 2017) – доповідь; 

 Щорічна осіння конференція Українського наукового медичного товариства ото-

ларингологів «Досягнення сучасної отоларингології» (м. Київ, 2017) – доповідь і 

публікація. 


