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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ГСО – гострий середній отит
СНП – сенсоневральна приглухуватість
ЗСХ – зовнішній слуховий хід
МСМ – молекули середньої маси
ЕІІ – еритроцитарний індекс інтоксикації
ЛІІ – лейкоцитарний індекс інтоксикації
ОАЕ – отоакустична емісія
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ВСТУП
Актуальність теми. Серед всіх захворювань людського організму,
гострий середній отит (ГСО) складає 2,5 %, а серед захворювань вуха –
25–30 % [1-3].
Головною проблемою сучасної клінічної аудіології є сенсоневральна
приглухуватість (СНП), що займає серед захворювань вуха достатньо велику
частку – 7,8–12,1 % [4-6]. Це захворювання становить 78,9 % серед загального
числа людей, що страждають різними формами приглухуватості [7, 8], причому
соціально значимі порушення слуху складають 77,6 % [9]. Оцінка результатів
світової статистики показує, що гостра СНП розвивається до 9,3 % [10]
випадків після ГСО, а близько 12 % з цих пацієнтів у майбутньому страждають
на СНП і відчувають шум у вухах [11, 12].
Особам, які страждають СНП, необхідна додаткова адаптація до різних
сторін життя, що вимагає значного психічного навантаження і призводить до
хронічного стресу [13, 14]. Тому проблема діагностики та лікування одного з
небезпечних ускладнень ГСО – СНП залишається актуальною [12, 15]. Це
обумовлено перш за все порівняно великою кількістю виявлених пацієнтів з
комбінованим зниженням слуху, складністю діагностичних методик, а також
необхідністю вибору оптимальної лікувальної тактики, яка дозволила б
відновити втрачену чи знижену функцію слухового аналізатора [16]. Соціальна
значимість цієї патології визначається ще й тим, що захворювання слухового
аналізатора часто розвивається в осіб працездатного віку та може призвести до
втрати працездатності [17].
При ГСО на сенсорний епітелій та інші структури внутрішнього вуха
впливають бактеріальні чинники (ендо-, екзотоксини), продукти розпаду
тканин, медіатори запалення, та ін., які проникають у лабіринт переважно через
мембрани круглого, рідше овального вікон [18-20], тому вирішальним для
попередження виникнення сенсоневральних порушень є питання вибору шляху
ліквідації інфекційного агента.
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Значна розповсюдженість гострого отиту серед населення, особливо у
дітей та осіб працездатного віку, досить часте виникнення ускладнень
сенсоневрального характеру [21], недостатня кількість досліджень впливу
патологічних змін в порожнині середнього вуха на структури завитки [22] та їх
неоднозначність в плані вибору оптимального лікування обумовлюють
актуальність теми дисертаційного дослідження.
Актуальність роботи полягає також у необхідності розробки чіткої
діагностичної тактики в умовах поєднання ГСО та СНП [17], з урахуванням
клінічного перебігу отиту, синдрому ендогенної інтоксикації та розробці
диференційованого лікування.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертація є фрагментом планової комплексної науково-дослідної
роботи

кафедри

оториноларингології,

ДНВЗ «Тернопільський

державний

офтальмології
медичний

та

нейрохірургії

університет

імені

І.Я. Горбачевського МОЗ України» – «Удосконалення діагностично-лікувальної
тактики у пацієнтів з хворобами голови, шиї та хребта» (державний
реєстраційний № 0113U001611). Дисертант є виконавцем фрагменту вказаного
дослідження.

Робота

виконана

на

базі

кафедри

оториноларингології,

офтальмології та нейрохірургії, центральної науково-дослідної лабораторії
(свідоцтво про атестацію № 000478), міжкафедральної наукової клінічної
лабораторії (атестат серiї КДЛ № 001484), лабораторiї мікробіологічних та
паразитологічних досліджень (атестат № 000477), кафедрі гістології, цитології
та ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».
Мета і завдання дослідження
Мета: підвищення ефективності лікування гострого середнього отиту,
ускладненого сенсоневральною приглухуватістю, шляхом обґрунтування
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диференційованої лікувальної тактики у таких пацієнтів, розробленої на основі
виявлених клінічних та біохімічних розладів у хворих та патоморфологічних
змін завитки лабіринта у лабораторних тварин.
Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні завдання:
1.

Проаналізувати клінічні, та лабораторні дані, а також результати

інструментального дослідження отримані у хворих на гострий середній отит;
2.

Дослідити інтоксикаційний синдром у хворих на гострий середній отит,

шляхом

клінічного

дослідження

та визначення

показників ендогенної

інтоксикації і на основі цих даних встановити покази до тимпанопункції;
3.

Шляхом тимпанопункції отримати секрет з порожнини середнього вуха

хворих на гострий середній отит, виділити лімфоцити і дослідити в них явища
апоптозу і некрозу;
4.

Оцінити ефективність диференційованої лікувальної тактики у хворих на

гострий середній отит та у хворих на гострий середній отит ускладнений
сенсоневральною приглухуватістю;
5.

Змоделювати гострий середній отит у лабораторних тварин, після чого

виділити завитку внутрішнього вуха для гістологічного дослідження і виявити
зміни структур, а також явища апоптозу;
6.

У

лабораторних

тварин

виконати

субмікроскопічні

дослідження

волоскових клітин спірального органа в нормі та при змодельованому гострому
середньому отиті;
7.

Провести морфометричне дослідження волоскових клітин спірального

органа, а саме виміряти розміри ядра і цитоплазми цих клітин в групі інтактних
тварин

та порівняти

з такими

в групі

тварин

з експериментально

змодельованим гострим середнім отитом.
Об'єкт дослідження: гостра сенсоневральна приглухуватість, гострий
середній отит.
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Предмет
біохімічних

дослідження:

досліджень.

морфометричні

дані

результати

Гістологічні,

дослідження

клінічних,

аудіометричних,

електронномікроскопічні

середнього

та

внутрішнього

та
вух

експериментальних тварин.
Методи дослідження: хворим на ГСО проводилося стандартизоване
клінічне

обстеження.

У

роботі

застосовані

клінічні

(анамнез,

огляд,

спостереження в динаміці, результати лікування); інструментальні (аудіометрія,
тимпанометрія, отоакустична емісія); статистичні методи дослідження.
З метою виявлення прямих ознак ендотоксикозу у хворих визначали
вміст молекул середньої маси (МСМ) у плазмі крові, а також рівень ендогенної
інтоксикації за адсорбційною здатністю еритроцитів (ЕІІ), та лейкоцитарний
індекс інтоксикації (ЛІІ).
Дослідження лімфоцитів секрету середнього вуха проводилось методом
проточної цитофлюориметрії.
Моделювання гострого середнього отиту проведено згідно розробленого
патенту України на корисну модель № 101763 від 25.09.2015 р. Забір завитки і
підготовка

до

гістологічного

дослідження

проведено

за

методикою

(Винников Я.А., Титова Л.К., 1961) [23]. В роботі аналіз гістологічного
матеріалу проведено за допомогою світлової та електронної мікроскопії.
Морфометричні дослідження проводили, використовуючи систему візуального
аналізу гістологічних препаратів в програмі InterVideoWinDVR. Вимірювання
ядерно-цитоплазматичного

співвідношення

проведено

за

допомогою

програмного забезпечення ВидеоТест-5.0, КААРА Image Base та Microsoft
Exel 2003.
Наукова новизна одержаних результатів
Вперше у хворих на гострий середній отит та у хворих на гострий
середній отит ускладнений сенсоневральною приглухуватістю досліджено
лімфоцити секрету середнього вуха методом проточної цитофлюориметрії на
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предмет

явища

апоптозу

та

некрозу,

що

дозволило

виявити

стан

життєдіяльності імунокомпетентної клітини. Апоптотичний шлях загибелі
лімфоцитів для патогенів є більш сприятливим, оскільки апоптотичні тільця,
що виходять з клітини, поглинаються фагосомами без викиду медіаторів
запалення і не запускаються в повному обсязі запальні реакції, а це в свою
чергу призводить до розмноження патогенна і генералізації процесу. У хворих
на гострий середній отит виявлено признаки апоптозу у (15,2±0,6) %
лімфоцитів, в той час у хворих, в яких гострий середній отит ускладнився
сенсоневральною приглухуватістю, апоптоз спостерігався у (24,7±0,9) %
(р<0,05).
Доповнені наукові дані про те, що вираженість показників синдрому
ендогенної інтоксикації у хворих на гострий середній отит ускладнений
сенсоневральною приглухуватістю була достовірно вищою, ніж у пацієнтів з
неускладненим гострим середнім отитом. Так, у хворих на гострий середній
отит молекули середньої маси становили: МСМ254 – (430,1±10,1) ум.од.,
МСМ280 – (220,7±8,2) ум.од., лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) був
(3,2±0,4) од., тоді як у хворих на гострий середній отит ускладнений
сенсоневральною приглухуватістю ці показники відповідали: МСМ 254 –
(472,5±10,4) ум.од., МСМ280 – (334,2±7,6) ум.од. і ЛІІ – (4,1±0,2) од. (р˂0,010,05).
За власною методикою було розроблено та відтворено модель гострого
середнього отиту у піддослідних тварин, що придатна для дослідження
закономірностей впливу запалення середнього вуха на структури завитки
внутрішнього вуха та можливості оцінки ефективності способів корекції цих
порушень.
Доведено на експериментальних тваринах, що при змодельованому
гострому середньому отиті відбуваються суттєві зміни структур завитки
внутрішнього вуха, які характеризуються стазом еритроцитів у гемокапілярах
завитки, змінами організації міжклітинних контактів спірального органа, а
також переходом деяких підтримуючих клітин спірального органа в стадію
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апоптозу, що проявляється розпадом ядра на мікроядра, з глибокою
деструкцією цитоплазми і відсутністю диференціації органел.
Доповнені наукові дані про те, що при експериментальному гострому
середньому отиті відбуваються патологічні зміни у деяких волоскових клітинах
спірального органа, що проявляється потовщенням кутикулярної пластинки,
пошкодженням та частковою фрагментацією стереоцилій, деструктивною
зміною органел з просвітленням матриксу, редукцією крист мітохондрій та
розширенням канальців ендоплазматичної сітки.
З’ясовано, що при експериментальному гострому середньому отиті
середнє значення площі ядра і цитоплазми волоскових клітин спірального
органа було суттєво меншим (р˂0,05) ніж в тварин інтактної групи. Дане явище
підтверджує зморщення волоскових клітини і є передумовою розвитку її
апоптозу.
Теоретичне і практичне значення отриманих результатів
Результати дослідження доповнять та уточнять дані наукових джерел про
особливості структурної організації спірального органа. Отримані дані дадуть
повну об’єктивну морфологічну та морфометричну характеристику про
характер та динаміку змін в спіральному органі при ГСО.
Проведено

визначення

ендогенної

інтоксикації,

мікробіологічне

дослідження секрету середнього вуха у хворих на ГСО, та вивчення стану
лімфоцитів середнього вуха, визначено кореляційний взаємозв’язок цих
показників з розвитком СНП. Обґрунтована необхідність використання
комплексної терапії таких пацієнтів.
Обґрунтована доцільність проведення тимпанопункції, як процедури, що
може бути методом вибору для ліквідації секрету середнього вуха та зниження
інтоксикаційного синдрому у хворих на ГСО.
Результати дисертаційного дослідження впроваджено в лікувальнодіагностичну

роботу

оториноларингологічного

кабінету

поліклініки
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Тернопільської комунальної міської лікарні № 2, оториноларингологічного
відділення комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська
університетська

лікарня»,

оториноларингологічного

відділення

Обласної

клінічної лікарні м. Івано-Франківськ та м. Чернівці. Теоретичні та практичні
дані використовуються в педагогічному процесі кафедри оториноларингології,
офтальмології та нейрохірургії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».
Особистий внесок здобувача. Автором дисертації самостійно проведено
патентний пошук та аналіз літературних джерел. Здійснено загально-клінічне
обстеження та лікування хворих. Дослідження рівня ендогенної інтоксикації, а
також лімфоцитів секрету середнього вуха проведено у співпраці з
міжкафедральною науковою клінічною лабораторією.
Автором особисто змодельовано ГСО в лабораторних тварин, та
проведено забір завитки внутрішнього вуха для гістологічного дослідження.
Гістологічне дослідження проведено у співпраці з кафедрою гістології,
цитології та ембріології.
Дисертант

самостійно

здійснив

статистичну

обробку

та

аналіз

результатів дослідження, оформив дисертаційну роботу, підготовив до друку
результати дослідження.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
доповідалися й обговорювалися на наступних наукових форумах: щорічна
традиційна весняна конференція українського наукового медичного товариства
лікарів оториноларингологів «Сучасні методи діагностики та лікування
хронічних запальних захворювань ЛОР органів» (Cудак, 2012); щорічна
традиційна осіння конференція українського наукового медичного товариства
лікарів

оториноларингологів

«Нові

технології

в

оториноларингології»

(Тернопіль, 2012); щорічна традиційна весняна конференція українського
наукового медичного товариства лікарів оториноларингологів «Сучасні методи
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діагностики та лікування хронічних запальних хронічних захворювань у
дорослих і дітей» (Севастополь, 2013); щорічна традиційна осіння конференція
українського наукового медичного товариства лікарів оториноларингологів
«Новітні технології в діагностиці та лікуванні хронічних запальних та
онкологічних захворювань ЛОР-органів» (Львів, 2013); щорічна традиційна
весняна конференція українського наукового медичного товариства лікарів
оториноларингологів «Фармакотерапія та хірургічні методи лікування в
оториноларингології» (Полтава, 2014); щорічна традиційна осіння конференція
українського наукового медичного товариства лікарів оториноларингологів
«Сучасні

методи

діагностики

та

лікування

хронічних

запальних

та

онкологічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха» (Київ, 2014); ХІІ
З’їзд оториноларингологів України (Львів, 2015).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових робіт, з
них 1 стаття в іноземному виданні у міжнародних науковометричних базах, 4 –
у фахових виданнях, рекомендованих МОН України; 1 патент України на
корисну модель; 5 тез у матеріалах науково-практичних конференцій. В цих
публікаціях знайшли відображення всі основні положення дисертаційної
роботи.
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РОЗДІЛ 1 ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ І СЕНСОНЕВРАЛЬНА
ПРИГЛУХУВАТІСТЬ: ЕТІОЛОГІЯ ПАТОГЕНЕЗ, СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА
ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1 Епідеміологія

сенсоневральної

приглухуватості

та

гострого

середнього отиту
Не дивлячись на успіхи досягнуті на сучасному етапі розвитку отіатрії,
кількість осіб з патологією органа слуху залишається високою [18, 24, 25]. За
даними М.О. Преображенського (1971) на ті чи інші розлади слуху страждає від
4 до 6 % всього дорослого населення. Дані досліджень Всесвітньої організації
охорони здоров’я 2002 року свідчать про велику кількість хворих з порушенням
слуху, число яких наближається до 250 млн., причому прогнозується
збільшення чисельності населення з соціально значимим зниженням слуху до
2020 року більше 30 % [9].
Серед

великої

кількості

захворювань

вуха

одним

з

найбільш

несприятливих є сенсоневральна приглухуватість (СНП), оскільки призводить
до погіршення чи втрати слухової функції і важко піддається лікуванню [26].
Серед захворювань ЛОР–органів вона посідає достатньо велику частку –
7,8–12,1 % [21]. Крім того, є численні свідчення того, що за останні роки
відмічається стійка тенденція до приросту рівня захворюваності по слуху і
перш за все за рахунок компоненту сенсоневральних порушень. В цифровому
еквіваленті це становить 6–8 % і навіть 12 % ураження слухової системи [4, 6].
Головною проблемою сучасної клінічної аудіології є сенсоневральна
приглухуватість, яка клінічно характеризується зниженням слуху, шумом у
вухах, інколи головокружінням, а це, в свою чергу, утруднює спілкування
хворих з оточуючими, порушує їх соціальну адаптацію та знижує якість життя.
Проблема сенсоневральної приглухуватості, що розвивається після ГСО,
особливо актуальна для дітей перших 2–3 років життя, оскільки в цей період
відбувається розвиток мови.
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Серед причин виникнення СНП відмічають судинні патології [27-29],
інтоксикації, запальні процеси [30], травматичні фактори тощо. Причому в
патогенезі

сенсоневральної

приглухуватості

головну

роль

відіграють

мікроангіопатії та погіршення трофіки спірального органу [29, 31], внаслідок
чого розвиваються апоптотичні зміни сенсорного епітелію, які в основному
спостерігали в тварин при дії ототоксичного антибіотика [32]. Серед запальних
процесів найбільш виражений негативний вплив на завитку здійснюють вірусні
інфекції, які проникають у лабіринт переважно гематогенним шляхом [12, 33,
34]. Одним з провокуючих чинників розвитку сенсоневральної приглухуватості
може бути гострий чи хронічний запальний процес порожнин середнього вуха,
який має виражений негативний вплив на структури звукосприймаючого
апарату [10, 22, 30].
Серед всіх захворювань людського організму, гострий середній отит
складає 2,5 %, а також займає досить велику частку серед захворювань вуха, що
становить 25–30 % [1-3]. В дитячій практиці середній отит становить 15–16 %
усіх, як амбулаторних, так і стаціонарних, оториноларингологічних хворих [36,
37].
Принаймні один раз на життя людина хворіє ГСО. У віці до 1 року 62 %
дітей переносять ГСО один раз і 17 % дітей 3 і більше разів. До 3, 5 і 7 років
отитом хворіють 83 %, 91 % і 93 % дітей, відповідно [38-40]. Крім того,
приблизно 80 % дітей молодше 10 років мали гострий середній отит з
наявністю секрету в порожнині середнього вуха.
Переходячи до розгляду питання патології середнього вуха слід
підкреслити, що серед ускладнень гострого середнього отиту, сенсоневральну
приглухуватість виявляють до 60 % випадків [41, 42]. За повідомленнями
М.Е. Загорянської та співавт. [43], причиною розвитку сенсоневральною
приглухуватості у дорослих в 25,5 % випадках є перенесений раніше гострий
середній отит. Найбільш серйозним наслідком нелікованої сенсоневральної
приглухуватості є стійке погіршення або навіть втрата слухової функції.
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ГСО у переважній більшості випадків супроводжується втратою слуху
за

типом

звукопроведення,

нерідко

зустрічаємось

з

сенсоневральним

компонентом, що на аудіограмі проявляється підвищення порогів кісткової та
повітряної провідності з наявністю кістково–повітряного інтервалу або
підвищенням порогів слуху кісткової і повітряної провідностей з кістково–
повітряним інтервалом до 10 дБ. Як підкреслює И.В. Енин [44] уже на стадії
гострого катарального запалення відмічається зниження кісткової провідності у
33,7 % випадків, на доперфоративній стадії – у 86,4 %, на постперфоративній –
у 76,5 %, на репаративній – у 60,9 % випадків.
Необхідно врахувати можливість розвитку псевдосенсоневральної
втрати слуху, пов’язаної з первинною патологією середнього вуха та
накопиченням ексудату в ньому, яка викликає блокування вікна присінка і
завитки, а також скалярної приглухуватості, що виникає при порушенні
гідродинаміки лабіринта [45, 46]. Цим терміном підкреслюється, що порушена
функція звукопроведення у внутрішньому вусі. У цьому відношенні дуже цікаві
експериментально–гістологічні дослідження Т.Н. Мільштейна (1962), які
показали, що патологічні зміни в барабанної порожнини, особливо у вікнах
лабіринту, нерідко мають своїм наслідком порушення внутрішньолабіринтного
тиску і функції пери- та ендолімфи.
В патогенетичному механізмі розвитку перцептивних порушень слуху в
хворих на гострий середній отит залишається багато нез’ясованого [36, 48, 49].
Незнання патогенетичних процесів, що відбуваються у внутрішньому вусі,
несвоєчасне і неадекватне лікування призводять до незворотних змін, а це
спонукає до більш досконалого і ґрунтовного вивчення механізмів виникнення
розладів слуху, а також встановлює доцільність розробки ефективних способів
надання допомоги. На дуку різних науковців і практичних лікарів, більшість з
існуючих методів терапії, часто виявляються малоефективними [48-56], тому
діагностика

і

лікування

сенсоневральної

актуальною проблемою оториноларингології.

приглухуватості

залишається
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1.2 Огляд робіт з вивчення сенсоневральної приглухуватості
Значна

увага

надається

вивченню

розвитку

сенсоневральної

приглухуватості у хворих на різні судинні захворювання науковим колективом
інституту отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка [25, 49-55].
Проблема розвитку перцептивних змін слуху при гострому середньому
отиті

стала

предметом

оториноларингології

вивчення

національного

для

групи
медичного

авторів

кафедри

університету

ім. О.О. Богомольця [11, 41, 42, 56, 57]. Зокрема досліджено стан слухової та
вестибулярної функції при ГСО та запропоновано методи лікувального впливу
при цій поєднаній патології. У своїй дисертаційній роботі [11] Гомза Я.Ю.
наголосила на важливість і необхідність санації зовнішнього слухового ходу і
порожнини середнього вуха у розвитку ускладнень у тому числі з сторони
внутрішнього вуха при перфоративних середніх отитах. З цією метою автором
запропоновано пристрій «Голка аспіраційна атравматична для туалету вуха», а
також «Вушна лійка».
Дослідження патології внутрішнього вуха при гострому середньому
отиті займався Гусаков А.Д. У своєму дослідженні автор дійшов висновку, що
порушення слуху на високих частотах може бути проявом високого
акустичного імпедансу в середньому вусі, а порушення функції гучності і
підвищення порогів кістковопроведених звуків свідчить про втягнення в
патологічний процес внутрішнього вуха, яке без сумніву по преформованих
шляхах піддається токсичному впливу з сторони середнього вуха чи
безпосередньо уражається при вірусній етіології отиту. Дані висновки
сформовані на основі обстеження хворих на гострий перфоративний,
неперфоративний та грипозний середні отити [33, 46].
Вказана проблема залишається в центрі уваги вчених з Російської
Федерації на чолі з И.В. Ениним, причому основним напрямком його
дослідження є вивчення патогенетичних аспектів ураження завитки і
реабілітацію слуху при гострому середньому отиті [22, 44]. На основі методу
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імуногістохімічного дослідження автор показав, що при наростанні запального
процесу в середньому вусі (забір матеріалу проводився в різні дні розвитку
отиту) закономірно знижувався вміст важливих біологічно активних речовин в
клітинах спірального органа. Також увагу автора привернули виражені
порушення мікроциркуляції в структурах органа слуху.
Підвищенням ефективності діагностики приглухуватості при гострому
середньому отиті в грудних дітей і дітей раннього віку займався колектив
авторів на чолі з проф. Я.М. Сапожніковим [61]. У своєму дослідженні вони
підкреслюють,

що

клінічне

виздоровлення

після

ГСО

не

завжди

супроводжується відновленням слуху. Тому, для визначення характеру
порушення слуху і ступеня його втрати при нормалізації функції середнього
вуха після ГСО (тимпанограмі типу А) необхідно проводити реєстрацію
викликаної отоакустичної емісії і слухових викликаних потенціалів.
Рання діагностика нейросенсорного компоненту при різних формах
кондуктивної приглухуватості стала цікавою для групи авторів з Російської
Федерації [62]. Автори на чолі з М.М. Магомедовим обстежуючи хворих на
різні запальні процеси середнього вуха дійшли висновку про інтоксикаційний
вплив на структури звукосприймаючого апарату. В початковому періоді ці
порушення в тій чи іншій мірі зворотні, пізніше вони приймають стійкий
характер, при цьому в першу чергу уражаються структури, які відповідають за
сприйняття звуків на високих частотах. Тому в практичному відношенні
необхідне повне обстеження слухового аналізатора як гострого так і хронічного
середнього отиту.
Підсумовуючи вищенаведене ми вважаємо, що алгоритм діагностики
розроблений різними авторами, можна вважати достатнім для диференціації
різних форм приглухуватості, разом з тим, має місце недостатній рівень
системності, часто необґрунтованості при вивченні клініко-патогенетичних
особливостей розвитку змін у завитці внутрішнього вуха при гострому
середньому отиті, а також в призначенні лікування.
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1.3 Дослідження гострого середнього отиту в експерименті
В багатьох дослідженнях показано, що гостре запалення слизової
оболонки середнього вуха виникає, коли інфекція з носоглотки проникає через
слухову трубу в порожнину середнього вуха [63]. Рідше інфекція проникає
гематогенним шляхом, або через пошкоджену барабанну перетинку з слухового
ходу [64, 65]. Враховуючи даний момент розвитку ГСО для виконання моделі
даного захворювання у різних авторів виробились певні методики в залежності
від шляху введення збудника. Тому методи моделювання ГСО можна умовно
розділити на інвазивні та неінвазивні. Виконання неінвазивної моделі ГСО
базувалось на виникненні захворювання в природних умовах зовнішнього
середовища під впливом довготривалого переохолодження. Автор [44], на
основі даної моделі акцентує увагу на судинних змінах в слизовій оболонці
середнього вуха та судинах завитки лабіринта, а також порушенні обмінних
процесів у клітинах Кортієвого органа на основі вивчення закономірностей
розподілу в клітинах кислої і лужної фосфатаз. Однак, враховуючи умови
перебування тварин, не виключений момент розвитку поєднаної патології з
розвитком синуситу, пневмонії чи іншого захворювання і вплив ендотоксинів
збудника гематогенним шляхом на розвиток патологічних змін у внутрішньому
вусі.
При

виконанні

інвазивної

моделі

ГСО

проводилось

введення

мікроорганізмів через барабанну перетинку, чи в тимпанальну буллу. Автори
переконані, що захворювання розвивається в найближчий час після ін’єкції.
Після проведення тимпанопункції не виключений момент проникнення в рану
сапрофітної мікрофлори. Для виконання моделі з введенням антигена в
тимпанальну буллу ідеальною лабораторною твариною є морські свинки,
оскільки кісткова стінка булли є тонкою і не утруднює проникнення голки,
якою проводиться маніпуляція, а також анатомічні особливості розміщення
завитки внутрішнього вуха дозволяють провести подальше її вивчення [23].
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Для виникнення запального процесу в середньому вусі лабораторної
тварини різні автори вводили гістамін, а вже пізніше після ексудації вводився
патоген в концентрації необхідній для розвитку захворювання [66]. Інколи
вводили лише суспензію Streptococcus pneumoniae в барабанну порожнину і
отримували модель гострого середнього отиту [67, 68]. Для моделювання ГСО
використовували суспензію мікроорганізмів Streptococcus pneumoniae в
концентрації 3×107 КУО. На нашу, і думку інших авторів модель гострого
середнього отиту необхідно виконувати різними збудниками мікроорганізмів.
Наводячи резюме отриманих нами відомостей при моделювання ГСО в
лабораторних тварин хотілося б зазначити, що для вивчення патологічних
станів у середньому вусі використовувались різні моделі ГСО, однак
недостатньо вирішеним слід визнати шлях моделювання гострого середнього
отиту для вивчення істинного впливу патологічного процесу середнього вуха на
сенсорний епітелій завитки пов’язаного з різними збудниками ГСО.
1.4 Етіологія гострого середнього отиту
Секрет середнього вуха при гострому запаленні ще в доперфоративній
стадії, за своїм мікробіологічним складом широко відрізняється при його
дослідженні у різних авторів [69-74]. На нашу думку визначальним при цьому
дослідженні є методика забору матеріалу з середнього вуха. В доперфоративній
стадії найбільш доцільним ми вважаємо тимпанопункцію, з наступним
відсмоктуванням секрету з барабанної порожнини. Є повідомлення про
тимпанопункцію, для якої спеціально виготовлялись голки для проколу
барабанної перетинки [75].
Досліджуючи мікрофлору середнього вуха у дітей, пневмокок виділено в
25–50 % випадків, найбільш частими серотипами S. pneumoniae є 19, 23, 6, 14, 3
і 18. Другим за частотою збудником отиту у дітей є гемофільна паличка – 20–
30 %. Набагато рідше виділяють моракселлу (Moraxella catarrhalis ) – 3–20 % ,
β-гемолітичний стрептокок групи А (Streptococcus pyogenes) – 23 %, золотистий
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стафілокок (Staphylococcus aureus) – 13 %, синьогнійну паличку (Pseudomonas
aeruginosa) – 13 %. Частота виявлення змішаних культур різна, частіше
зустрічається асоціація S.pneumoniae і H.influenzae. У дітей молодше 6 місяців з
рідині середнього вуха може виділятись Chlamydia trachomatis. Останнім часом
з'явилися повідомлення про роль Chlamydophila pneumoniae в етіології гострих
середніх отитів [76].
Певну роль в етіології гострої патології середнього вуха відіграють
віруси, на частку яких припадає 4–6 % [77]. Інші автори виділивши секрет
середнього вуха в 70 % випадків виявили віруси, бактерії – 92 %, в 66 %
відмічають вірусно-бактеріальну етіологію отиту [78-80]. Дослідження вірусів
проводилось методом полімеразної ланцюгової реакції. Також у виділеннях з
вуха

знаходять

противірусні

антитіла.

Найбільш

часто

зустрічаються

респіраторно-синцитіальний вірус, риновіруси, вірус грипу та аденовірус. Вірус
парагрипу та ентеровіруси виділяються значно рідше [81, 82]. Деякі автори
вважають

вторинним

запалення

середнього

вуха

при

інфекційних

захворюваннях, оскільки збудники середнього отиту звичайно не аналогічні
тим, що викликають інфекційне захворювання, а гострий отит розвивається на
фоні вірусної інфекції [73, 79]
В деяких випадках відмічається бактеріальна стерильність випоту з
середнього вуха, але виділені антитіла до мікробів і наявність мікробних часток
чи нуклеїнових кислот не виключають ролі бактерій чи вірусів в етіології і
патогенезі середніх отитів [83].
1.5 Взаємозв’язки патології середнього та внутрішнього вух
Зв'язок патологій середнього і внутрішнього вух часто пов´язують з
спільним кровопостачанням, а також можливим проникненням токсичних
чинників через мембрани круглого та овального вікон [19, 20].
В практичному відношенні, а також при оцінці патогенезу деяких
захворювань середнього вуха необхідно мати на увазі наявність в стінках
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барабанної порожнини дегісценцій, які характеризуються непостійністю
локалізації а також різною будовою. Вони можуть служити воротами для
взаємопроникнення судин присінка лабіринта внутрішнього і барабанної
порожнини середнього вуха.
За даними Левіна [84-86] встановлено, що частина гілок (з системи
лабіринтної і шилососкоподібної артерій), які розміщені навколо лицевого
нерва, в супроводі стременного нерва попадають в порожнину пірамідального
відростка, а потім в складі стременного м’яза проникають в барабанну
порожнину, де анастомозують з сіткою кровоносних судин слизової оболонки.
Таким чином, твердження про повну ізоляцію судинного русла внутрішнього
вуха від судин інших відділів органа слуху він вважав хибним.
Виконане в Російській Федерації гістоморфологічне дослідження
матеріалу середнього і внутрішнього вух у хворих на гострий середній отит
підтверджує їх спільний кровоплин. Тут виявлено виражений запальний процес
слизової

оболонки

барабанної

порожнини,

причому

судинна

система

середнього і внутрішнього вух реагувала як єдине ціле. Найбільше це
проявлялось нерівномірним кровонаповненням судин, повнокрів’ям вен і
капілярів, капіляростазом, периваскулярним набряком [44].
Систематичні дослідження васкуляризації внутрішнього вуха, також у
людини, проводились за допомогою сканувальної мікроскопії мікровідливок
кровоносних судин [87]. Виявлено, що внутрішнє вухо являє собою систему,
яка в завитці, мішечку, маточці, а також в ампулах півколових каналів містить
своє

власне

судинне

русло.

Судинна

система

внутрішнього

вуха

є

продовженням судин головного мозку. Вона проявляє незалежність від
зовнішнього нейрогенного контролю. Симпатична частина автономної нервової
системи впливає на основний тонус більших судин внутрішнього вуха. Вплив
симпатичної частини нервової системи на скорочувальні реакції судин
залежить від тиску в загальній системі кровообігу. Цей нейрогенний вплив
позначається зростанням тиску до 160 мм.рт.ст. Завдяки цьому автосоматична
система захищає протікання крові у завитці від надмірної гіпертонії та коливань
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тиску. Кровообіг у межах периферичних частин завитки піддається дії місцевих
субстанцій, що виробляються клітинами ендотелію. Вони модулюють
протікання крові незалежно від нейрогенної діяльності. Клітини ендотелію
служать як захисний бар'єр стінок судин, вони є місцем виділення,
метаболізування, зберігання і деградації різних вазомоторних субстанцій. Ці
субстанції можуть спричиняти як розширення так і скорочення судин.
Пошкодження слуху проявляються лише декілька днів після відновлення
протікання крові через завитку. Ці запізнілі симптоми пошкоджень помітні при
проведенні гістологічних досліджень, незважаючи на негайний початок роботи
завитки від моменту початку протікання крові і вони є результатом повільного
розвитку процесів, що пошкоджують нейроепітеліальні чутливі клітини
завитки. Це пошкодження проявляється процесом, наближеним до апоптозу, а
не до некрозу. Підсумовуючи свою роботу ці автори прийшли висновку, що у
початковій фазі хвороби, лікування є симптоматичне, а не причинне. Тому
більшість авторів вважає, що розпочате якнайшвидше лікування препаратами,
що розширюють судини, може помітно збільшити успіх в боротьбі з хворобою.
Медіальна стінка барабанної порожнини і нижній (основний) завиток
равлика, є першим і основним бар’єром на шляху проникнення інфекції та її
токсинів з барабанної порожнини у внутрішнє вухо [1, 44].
Слизова оболонка при гострому середньому отиті потовщується в
десятки раз, на її поверхні з’являються епітеліальні ерозії, які також виявляють
на мембранах овального та круглого вікон. При залученні в процес
кільцевидної зв’язки стремінця і мембрани вікна завитки відбувається
інфільтрація цих утворень нейтрофілами, макрофагами і плазматичними
клітинами. На лабіринтній поверхні при цьому спостерігається скупчення
серофібринозного преципітата і розширена сітка кровоносних судин. Набряклі
сполучнотканинні утворення втрачають свої бар’єрні функції і стають
проникними для бактерійних токсинів і медіаторів запалення. Таке запальне
потовщення мембрани вікна завитки, є захисним механізмом, що попереджує
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пряме поширення бактерій з середнього вуха, однак в той же час відбувається
підвищена проникність бактерійних токсинів і медіаторів запалення [22, 44].
1.6 Імунологія гострого середнього отиту
Морфо-функціональна

організація

середнього

вуха

забезпечує

ефективний захист від факторів зовнішнього середовища, в тому числі від
збудників інфекцій. Головну роль в цьому механізмі відіграє мукоциліарний
кліренс

слизової

оболонки

[88,

89].

Як

відомо,

кожне

запалення

супроводжується ексудацією. У хворих на гострий середній отит, ексудат
з’являється в порожнинах середнього вуха, він складається з розчинних і
нерозчинних компонентів [90]. Розчинний компонент це первинна рідина, яка
пропотіває з набряклої слизової оболонки, за наявності негативного тиску в
барабанні порожнині. До нерозчинного компонента відносять глікопротеїни,
лімфоцити, лейкоцити, моноцити, окислювальні та гідролітичні ферменти,
медіатори запалення (гістамін, простагландини, кініни), імунні комплекси,
імуноглобуліни, що відповідають за імунний захист середнього вуха [90, 91].
Середнє

вухо

є

потенційно

імунологічним

органом

і

стає

імунореактивним після активації патогеном [92]. В захисті середнього вуха
відіграють роль механізми місцевого і загального імунітету. Відомо, що
місцевий імунітет представляє собою першу лінію захисту від хвороботворних
бактерій, які потрапляють в середнє вухо. Головною його функцією є
локалізація збудника, визначення його антигенної структури і сигналізація про
це периферичним і центральним органам імунної системи. Імунна система
середнього вуха представлена макрофагами, Т- і В-клітинами, антитілами та
іншими клітинними елементами, причому моноцити і лімфоцити серед них
складають до 20 %. Включення В-лімфоцитів у антитілогенез проходить за
допомогою антиген-реактивних Т-лімфоцитів [93]. У зв’язку з цим особливий
інтерес викликають імуноморфологічні дослідження лімфоцитів інфільтрату
середнього вуха.
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Взаємодія антигенів, а також специфічних антитіл призводить до
формування імунних комплексів, що інактивують антигенний субстрат і його
токсин, а також активують систему комплементу, що в свою чергу індукує
міграцію з судин нейтрофільних лейкоцитів. Найбільш виражений даний
процес в гіпо- і мезотимпанумі, а також в слуховій трубі [90].
В патогенезі імунологічних змін, спричинених антигеном збудника
захворювання суттєве значення має функціональний стан лімфоцитів.
Активація імунної системи це складний і тривалий процес, який для своєї
індукції потребує близько чотирьох діб. Критичним моментом активації є
неможливість елімінації збудника неспецифічними факторами захисту [94].
Після проникнення збудника захворювання у порожнину середнього
вуха відбувається вихід рідини та форменних елементів крові в тому числі
лімфоцитів з судинного русла і формується ексудат. Лімфоцити є клітинами
крові, які розпізнають чужорідну частинку, представляють її макрофагу і через
каскад біохімічних реакцій за участю цитокінів стимулюють процеси поділу та
диференціювання Т-клітин. Одні з них можуть знищувати антиген (Т-кіллери),
інші є посередниками для залучення в імунну відповідь В-лімфоцитів (Тхелпери). Надмірна антигенна стимуляція активованої імунокомпетентної
клітини за недостатності факторів проліферації може призводити до її загибелі
шляхом апоптозу. Апоптотичний шлях загибелі лімфоцитів для патогенів є
більш сприятливим, оскільки апоптотичні тільця, що виходять з клітини,
поглинаються фагосомами без викиду медіаторів запалення і не запускаються в
повному обсязі запальні реакції, а це в свою чергу призводить до розмноження
патогенна і генералізації процесу. На противагу цьому, при некрозі,
відбувається

розрив

мембрани

імунокомпетентної

клітини

викид

протеолітичних ферментів, цитокінів тощо, в залежності від типу клітини та
активуються процеси фагоцитозу.
Визначну роль у розвитку сенсоневральної приглухуватості при
гострому середньому отиті відіграє вплив медіаторів запалення середнього вуха
через мембрану вікна завитки і присінка [19, 20]. Медіатори запалення можуть
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знижувати кровотік завитки; гістамін несприятливо впливає на еферентну
іннервацію зовнішніх волоскових клітин, а вільні радикали, в свою чергу,
можуть порушувати структуру волоскових клітин [95, 96]. Ендотоксини
порушують проникність натрій/калієвих каналів, що призводить до зміни
складу ендолімфи [97].
В той же час при нормальній загальній імунологічній реактивності
неспецифічні фактори резистентності можуть бути змінені в ту чи іншу
сторону, в результаті впливу різних місцевих чинників, які впливають на
протікання реакцій імунного захисту на рівні середнього вуха. До таких
чинників можуть бути віднесені анатомо-фізіологічні особливості цієї області
(аденоїдні вегетації, викривлена перегородка носа, хронічні синусити тощо),
природа пошкоджуючого агента (бактерії, гриби, віруси та ін.), характер
викликаного ним запалення, розвиток місцевої сенсибілізації слизової
оболонки.
Цікаво, що різні збудники по-різному впливають на розвиток
сенсоневральної втрати слуху. Основним фактором патогенності бактерій є
ліпополісахарид клітинної стінки. Він виконує дві важливі функції: визначає
антигенну специфічність і є головним фактором патогенності – це компонент
ендотоксину [98]. Він викликає імунні реакції, у тому числі поліклональну
активацію

імунокомпетентних

клітин,

спроможність

стимулювати

або

пригнічувати відповідь на антигени [99]. Незважаючи на тотожність структури,
ліпополісахаридів різних видів бактерій, вони відрізняються за хімічним
складом

і

біологічними

властивостями.

Антигенна

стимуляція

імунокомпетентних клітин, здійснена при дефіциті факторів, які забезпечують
проліферацію, може призвести до запрограмованої загибелі активованої
імунокомпетентної клітини, одним із механізмів якої є апоптоз [100].
Порушення процесу програмованої клітинної загибелі у бік посилення або
ослаблення грає істотну роль у патогенезі імунопатологічних процесів у
людини. У культурах клітин апоптоз спроможні посилювати або послабляти
мікроби та їх структурні компоненти [101, 102].
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В доступній нам літературі знайдено лише одне повідомлення [103] про
комплексне вивчення дозозалежного і видоспецифічного впливу ЛПС на
секреторну активність та апоптоз лімфоцитів, однак дане дослідження
стосувалось стоматологічних проблем і ніяк не було пов’язано з патологією
середнього вуха.
На початку запалення при ГСО відбувається локальне накопичення
токсичних продуктів у порожнині середнього вуха [90, 92, 104]. При
безперервному вивільненні надмірної кількості ендотоксинів збудником,
ситуація втрачає локальний характер і поширюється за межі середнього вуха з
поширенням запалення на внутрішнє вухо. Клінічним проявом цього є
зниження слуху, поява високочастотного шуму у вусі та головокружіння [105].
Токсичні продукти проникають у незмінені, відносно інтактні клітини,
викликаючи в них порушення метаболізму. Це супроводжується масивним
вивільненням внутрішньоклітинних біологічно активних речовин переважно
вазоактивного спрямування, при цьому глибокі розлади регуляції провідних
функцій організму ведуть до пошкодження біологічних бар’єрів [106, 107].
1.7 Інтоксикаційний синдром при гострому середньому отиті
На сьогодні вже доведено, що у розвитку та протіканні захворювань
викликаних збудником інфекції визначне місце приділяється синдромові
інтоксикації (токсикозові) [108]. Джерелами ендогенної інтоксикації можуть
бути вогнища запалення, зони ішемії або деструкції тканини [107, 109].
Ендогенна інтоксикація, це не тільки мікробіологічний компонент запальної
реакції, існує також біохімічний та імунологічний, як наслідок розвитку
запального процесу [110]. Пусковим механізмом виникнення інтоксикації
служать продуковані мікробними клітинами ендотоксини і екзотоксини.
Специфічними мішенями для ендотоксинів служать клітини сполучної тканини,
макрофаги, нейтрофільні лейкоцити, тромбоцити, лімфоцити, та інші. Під
впливом ендотоксинів вони починають продукувати цитокіни та інші
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біологічно активні субстанції [111, 112]. Для початкової фази інфекційного
процесу при гострому середньому отиті характерне локальне накопичення
токсичних продуктів у порожнині середнього вуха. При безперервному
вивільненні надмірної кількості ендотоксинів збудником захворювання,
ситуація втрачає локальний характер і поширюється за межі запального
вогнища.
Визначну роль у розвитку сенсоневральної приглухуватості при
гострому середньому отиті відіграє вплив медіаторів запалення середнього вуха
через мембрану вікна завитки [113]. Медіатори запалення можуть знижувати
кровотік завитки, гістамін несприятливо впливає на еферентну іннервацію
зовнішніх волоскових клітин, а вільні радикали, в свою чергу, можуть
порушувати структуру волоскових клітин [114], ендотоксини порушують
проникність натрій/калієвих каналів, що призводить до зміни складу ендолімфи
[97, 115].
Поки що нема єдиного погляду відносно визначення значення ступеня
ендогенної інтоксикації при різних клінічним формах захворювання середнього
вуха. У дослідженнях проведених на сьогоднішній день є повідомлення [116,
117] про діагностичну значущість визначення маркерів ендогенної інтоксикації
при різних запальних захворюваннях, в тому числі вуха [118], що необхідні для
оцінки ефективності проведеного лікування, а також ранньої діагностики
ускладнень.
1.8 Гістологічна характеристика клітин завитки внутрішнього вуха
Морфологічні зміни, що мають місце у спіральному органі під дією
різних ушкоджуючи факторів нерідко характеризують як метаболічний стрес
[119]. При гістоцитохімічному дослідженні завитки внутрішнього вуха, в першу
чергу увагу автора [44] привернули виражені порушення мікроциркуляції в
структурах органа слуху. При наростанні запального процесу в середньому вусі
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(забір матеріалу проводився в різні дні розвитку отиту) закономірно знижувався
вміст важливих біологічно активних речовин в клітинах спірального органа.
Дослідження спірального органа морських свинок, котрі отримували канаміцин
виявили зміни ультраструктури рецепторних клітин у всіх відділах завитки
[120-122]. Як у внутрішніх, так і у зовнішніх волоскових клітинах виявлені
порушення структури мітохондрій, які виражалися у вакуолізації з частковим,
або повним ураженням крист. Вакуолізації підлягали більш крупні мітохондрії,
тоді як менші за розміром зберігали нормальну будову. Крім цього виявлено
незначне розширення цистерн ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджі і
субповерхневої цистерни [119].
Іншими результатами дослідження було виявлено ущільнення і
маргінацію ядерного хроматину, а також фрагментацію ядер та утворення
апоптотичних тілець під впливом ототоксичного антибіотика [122]. Ознаки
апоптозу клітин автори спостерігали як серед нейроепітеліальних так і серед
підтримуючих клітин, причому альтерацію даних клітин пов´язують з
розвитком патологічного процесу в клітинах спіральної зв’язки і спірального
підвищення, які відповідають за утворення та циркуляцію ендолімфи [123]. Як
видно з результатів цитоморфологічного дослідження патологічний процес, що
розвивається у внутрішньому вусі у переважній більшості випадків проходить з
розвитком судинних порушень, які в свою чергу призводять до дегенеративних
змін клітин спірального органа, інколи – до апоптозу [122-127]. Характер і
вираженість патоморфологічних змін у спіральному органі залежать від
інтенсивності та природи ушкоджуючого впливу. Найбільш уразливою ланкою
Кортієвого органа є зовнішні волоскові клітини [122, 127].
1.9 Комплексне

лікування

сенсоневральної

приглухуватості

при

гострому середньому отиті
Спроби поліпшити слух при СНП не припиняються протягом всієї
історії оториноларингології [49-51, 54, 57-60]. На даний час розроблені і
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стандартизовані

схеми

терапії

гострого

середнього

отиту,

а

також

сенсоневральної приглухуватості [128-134], однак, відсутність чіткої тенденції
до зниження частоти розвитку захворювання, актуальність даної проблеми
стимулює дослідників до розробки комплексних і збалансованих дій при цій
поєднаній патології. Використовувані більшістю оториноларингологів засоби
при приглухуватості переважно спрямовані на відновлення несенсорних
елементів внутрішнього вуха, тому проблема розробки нових перспективних
методів лікування при цій патології набуває великого соціального значення
[135].
При лікуванні гострого середнього отиту пріоритетним є профілактика
ранніх ускладнень перцептивних втрат слуху. Тому, при визначенні тактики
лікування перш за все перед клініцистом стоїть важливе питання призначення
адекватної антибіотикотерапії [3, 136]. Різні автори, спираючись на власні
дослідження,

по-різному

ставляться

до

системного

застосування

антибактеріальних препаратів: одні – вважають це доцільним [137, 138], інші
застосовують антибіотики лише за наявності гнійного процесу [139, 140]. На
ранніх етапах розвитку гострого середнього отиту, коли патологічний процес
розвинувся в слуховій трубі і це призводить до адгезивного процесу в
середньому вусі, питання призначення антибактеріальних препаратів є
недоцільним [141]. Проникнення мікроорганізму в порожнину середнього вуха
з розвитком запальної реакції, яка проявляється всіма отоскопічними
симптомами ГСО є показом для призначення антибіотикотерапії [132, 134]. У
більшості

випадків

антибактеріальна

терапія

призначається

емпірично,

оскільки бактеріологічне дослідження займає досить довгий час.
Логічне, на перший погляд, застосування антибіотиків не завжди
призводить до повної санації порожнини середнього вуха [75], більше того,
раннє призначення антибіотиків при ГСО гальмує розвиток місцевого імунного
захисту, при цьому знижується продукція антитіл в умовах недостатнього
антигенного навантаження. Тому за наявності чіткого вип’ячення барабанної
перетинки важливим є проведення парацентезу [142] чи менш травматичної –
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тимпанопункції [75] з послідуючим промиванням барабанної порожнини і
введенням розчинів антисептика. Поки що, нема єдиного погляду щодо
проколу барабанної перетинки.
В еру сучасної антибактеріальної терапії збільшилась кількість
антибіотикорезистентних мікроорганізмів і адекватне дренування барабанної
порожнини і можливість локальної санації дозволить знизити тривалість
системної антибактеріальної терапії та уникнути повторних призначень
антибактеріальних препаратів. Тому наша думка збігається з авторами, які
пропонують при наявності вип´ячення чи вираженого больового синдрому
провести тимпанопункцію, в деяких випадках шунтування барабанної
порожнини для попередження ускладнень ГСО та зменшення тривалості
запального процесу. Особливо, при наявності на аудіограмі перцептивних
порушень, що можуть бути присутніми при наявності блоку вікон присінка і
завитки, тимпанопункція є чітким діагностичним критерієм між ізольованим
ураженням середнього вуха і комбінованим захворюванням середнього і
внутрішнього вух.
Ексудат порожнини середнього вуха може містити значну кількість
ендотоксинів, які виділяє збудник захворювання, та медіаторів запалення, тому
при своєчасній санації патологічного вогнища можливе попередження
ускладнень [143].
При

встановленні

факту

ускладнення

перцептивного

характеру

призначається відповідне лікування [144, 145]. Загалом групи препаратів, які
застосовуються для лікування СНП включають ноотропи, спазмолітики,
ангіопротектори, антиагреганти, глюкокортикоїди, вітаміни, стимулюючі та
дезінтоксикаційні засоби, середники, що покращують мікроциркуляцію тощо
[146, 147].
Думки

дослідників

щодо

ліквідації

патологічного

процесу

у

внутрішньому вусі звелись до кількох принципів терапії СНП: 1) виключення
етіологічного фактора, який спричинив захворювання; 2) початок лікування в
якомога ранні строки з моменту розвитку приглухуватості; 3) обов’язкове
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включення в комплексну етіопатогенетичну терапію заходів, спрямованих на
усунення

дефіциту

кисню

у

внутрішньому

вусі

і

на

нормалізацію

мікроциркуляції в ньому [17, 148].
Однак,

терапія

гострого

середнього

отиту

ускладненого

сенсоневральною приглухуватістю вважається недостатньою і необхідна в
систематизації та введення чітких показів та умов призначення препаратів.
Ю.О. Сушко і співавт. [50] було розроблено програму невідкладної
терапії гострої СНП, яка включала внутрішньовенне струминне введення
ноотропілу у дозі 12 г (60 мл) за 3-5 хв. впродовж 3 діб. За наявності
інтоксикації (інфекційне чи вірусне захворювання, контакт з хімічними
речовинами тощо) призначали неогемодез, який вводять по 100 або 200 мл
внутрішньовенно крапельно повільно, 1 раз на добу протягом 2–3 діб. Після
цього призначався кавінтон внутрішньовенно крапельно в дозі 1–2 мл на 100 мл
фізрозчину з 2 % розчином вітаміну С в об’ємі 5 мл. До крапельниці також
додавали 10 мл ноотропілу. Такий курс лікування тривав 7–10 днів.
При наявності набряку лабіринта (кістково-повітряний інтервал на
аудіограмі)

Ю.О.

Сушко

та

співавт.

[50]

рекомендують

призначати

дексаметазон внутрішньом’язево починаючи з 24 мг із зниженням дози кожні 2
дні, при курсі лікування 9 діб. Іншою групою авторів запропоновано місцеву
[54,

55,

149]

та

системну

[150]

терапію

гострої

сенсоневральної

приглухуватості, шляхом інтратимпанального введення стероїдів. Препарат
проникав в перилімфу через мембрану вікна завитки, що призводить до високої
концентрації препарату у внутрішньому вусі, при цьому не відмічається висока
токсичність і системна абсорбція стероїдних препаратів.
Набули широкого застосування препарати, які покращують мозковий
кровоплин, зокрема ангіопротектори – трентал (пентоксифілін) і кавінтон. Вони
розширюють судини головного мозку, посилюють кровообіг та постачання
мозку киснем, сприяють утилізації глюкози, дещо знижують системний
артеріальний тиск. Застосовують ці препарати внутрішньовенно крапельно
протягом 10 днів у зростаючому дозуванні від 100 до 800 мг тренталу на 250 мл
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фізрозчину або від 20 до 60 мл кавінтону. Після 10 денного курсу такого
лікування можна перейти на прийом 1 таблетки 2–3 рази на день протягом 1,5 –
3 місяців.
Високу ефективність в лікуванні гострої СНП за даними [59] мають
бетагістини, які викликають пряму стимулюючу дію на постсинаптичні Н1–
гістамінорецептори кровоносних судин внутрішнього вуха, підсилюючи
периферичну мікроциркуляцію, не впливаючи при цьому на системний
кров’яний тиск.
Для ліквідації дефіциту кисню у внутрішньому вусі хороший ефект має
гіпербарична оксигенація [50, 151]. При відсутності протипоказів (висока
гіпертензія, клаустрофобія тощо), курс переважно складає 10 сеансів по 45–
60 хв. За спостереженнями автора, ГБО краще поєднати з нормобаричними
інгаляціями СО2 і карбогену. Таке лікування при гострій СНП у 14 % пацієнтів
дозволяє повністю відновити слух, а у 56 % – його покращити (в середньому на
10–15 дБ). Через 2 тижні від початку терапії виконувалось внутрішньом’язеве
введення біогенних стимуляторів (алое, ФіБС, скловидне тіло). З метою
покращення нейротрофіки внутрішнього вуха призначався електро- чи
фонофорез ендоаурально з суспензією гідрокортизону щоденно, 10 сеансів.
Автори [152] вважають, що призначена комплексна етапна медикаментозна
терапія при гострій СНП є достатньо ефективною і може бути використана в
практичній діяльності.
Резюме. Не дивлячись на успіхи досягнуті на сучасному етапі розвитку
отіатрії, кількість осіб з патологією органа слуху залишається високою. Серед
великої кількості захворювань вуха одним з найбільш несприятливих є
сенсоневральна приглухуватість, оскільки призводить до погіршення чи втрати
слухової функції і важко піддається лікуванню. Одним з провокуючих чинників
розвитку сенсоневральної приглухуватості може бути гострий чи хронічний
запальний процес порожнин середнього вуха, який має виражений негативний
вплив на структури звукосприймаючого апарату. Гострий середній отит у
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переважній більшості випадків супроводжується втратою слуху за типом
звукопроведення, нерідко зустрічаємось з сенсоневральним компонентом, що
на аудіограмі виявляється підвищення порогів кісткової та повітряної
провідності з наявністю повітряно-кісткового інтервалу або підвищенням
порогів слуху кісткової і повітряної провідностей з повітряно–кістковим
інтервалом до 10 дБ.
Зв'язок патологій середнього і внутрішнього вух часто пов´язують з
спільним кровопостачанням, а також можливим проникненням токсичних
чинників через мембрани круглого та овального вікон.
Патологічний процес, що розвивається у внутрішньому вусі у
переважній більшості випадків проходить з розвитком судинних порушень, які
в свою чергу призводять до дегенеративних змін клітин Кортієвого органа,
інколи – до апоптозу.
Спроби поліпшити слух при СНП не припиняються протягом усієї
історії оториноларингології. На даний час розроблені і стандартизовані схеми
терапії гострого середнього отиту, а також сенсоневральної приглухуватості,
однак,

відсутність

чіткої

тенденції

до

зниження

частоти

розвитку

захворювання, актуальність даної проблеми стимулює дослідників до розробки
комплексних і збалансованих дій при цій поєднаній патології. Використовувані
більшістю оториноларингологів засоби переважно спрямовані на відновлення
несенсорних елементів внутрішнього вуха, тому проблема розробки нових
перспективних методів лікування при цій патології набуває великого
соціального значення.
Представлені в розділі дані опубліковано в наступних публікаціях:
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РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1 Загальна характеристика методичних підходів
Дисертаційна робота заснована на клінічних обстеженнях хворих на ГСО
та

хворих

на

ГСО,

ускладнений

СНП,

а

також

експериментальних

дослідженнях з вивчення патоморфологічних змін завитки лабіринта при
змодельованому на лабораторних тваринах гострому середньому отиті.
2.2. Загальна характеристика обстежених хворих
Для постановки діагнозу гострого середнього отиту користувалися
сукупністю характерних даних: скарги (біль, зниження слуху, відчуття
закладення, шум у вусі, підвищення температури); анамнезу захворювання
(перенесене попередньо простудне захворювання, ГРВІ); отоскопічної картини
(гіперемія, вип’ячення барабанної перетинки різного ступеня, наявності
виділень в зовнішньому слуховому ході), даних акуметрії (дослідження слуху
шепітною та розмовною мовами, камертональні проби), тональної порогової
аудіометрії

(характер

аудіометричної

кривої);

тимпанометрії

(тип

тимпанограми); додаткових методів обстеження (загальний аналіз крові,
загальний аналіз сечі, бактеріологічний посів виділень з вуха, рентгенологічне
обстеження за Шулером, КТ, МРТ).
З метою верифікації діагнозу ГСО ускладненого СНТ використовували
дані викликаної отоакустичної емісії (визначення функціонального стану
зовнішніх волоскових клітин).
Для

визначення

синдрому

ендогенної

інтоксикації

проводили

дослідження показників еритроцитарного індексу інтоксикації (ЕІІ), молекул
середньої маси при довжині хвилі спектрофотометра 254 нм (МСМ254), молекул
середньої маси при довжині хвилі спектрофотометра 280 нм (МСМ280),
лейкоцитарного індексу інтоксикації (ЛІІ).
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Дослідження

лімфоцитів секрету середнього

вуха

виділеного

за

допомогою тимпанопункції проводили методом проточної цитофлюориметрії
на наявність апоптозу.
Аудіометричне обстеження проводилось на базі КЗ ТОР «ТУЛ» в
сурдологічному кабінеті аудіометром МА-31 (Prasitronic, Німеччина), в
діапазоні частот 125-8000 Гц, тимпанометрію та реєстрацію акустичного
рефлексу проводили імпедансним аудіометром AZ26 Interacoustics (Данія),
отоакустичну емісію – OtoRead (Данія). Прилади пройшли повірку в
державному підприємстві «Всеукраїнський державний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП
Укрметртестстандарт), видано свідоцтво № 064836. Аудіометричне обстеження
проводилось в звукоізоляційній камері де рівень фонового шуму не
перевищував 30 дБ.
Для постановки діагнозу використовували

клінічну класифікацію

гострого середнього отиту затверджену МКХ-10: гострий серозний середній
отит (H.65.0), гострий гнійний отит середнього вуха. (H.66.0).
Остаточний діагноз та наявність ускладнень визначали після проведеного
дослідження показників синдрому ендогенної інтоксикації, а після ліквідації
патологічного процесу середнього вуха визначали функціональний стан
волоскових клітин методом викликаної отоакустичної емісії на предмет
сенсоневральних порушень.
За темою роботи проведено обстеження та лікування 295 хворих на
ГСО, віком від 18 до 60 років чоловічої та жіночої статі, причому чоловіків
було 118, жінок 177, які знаходилися на амбулаторному лікуванні в
Тернопільській комунальній міській лікарні № 2 (головний лікар – Кміта В.В.)
впродовж 2010 – 2014 років.
В обстеження не включались особи, в яких були виявлені захворювання,
які могли б самостійно вплинути на процес, а саме хворі на ГСО, які в анамнезі
працювали в умовах виробничого шуму та вібрації, а також похилого віку (60
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років і старші – згідно з робочою класифікацією Міжнародного симпозіуму
(1963 р.) з геронтології).
Також в дослідження не входили пацієнти з супутнім гострим
соматичним захворюванням, що могло б вплинути на достовірність результатів
обстеження.
При виконанні роботи передбачене дотримання правил безпеки
пацієнтів, збережені права та канони людської гідності, а також, моральноетичні норми у відповідності до основних положень GSP (1996 р.), Конвенції
Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997 р.) Гельсінської
декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення
наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2000 рр.), і наказу
МОЗ України № 281 від 01.11.2000р., що підтверджено комісією з біоетики
Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського
(протокол засідання № 27 від 03.02.2015 р.).
Хворі були поділені на дві основні групи в залежності від типу ураження
слухового аналізатора (таб. 2.1). До першої групи віднесли хворих на ГСО з
виключно кондуктивним типом приглухуватості, їх було 263 (89,2 %) – 304
вуха, до другої групи хворі на ГСО ускладнений СНП, що включала 32 (10,8 %)
пацієнта – 35 вух.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих на групи в залежності від типу ураження
слухового аналізатора
Стать

Перша група

Друга група

Всього

Чоловіки

105

13

118

Жінки

158

19

177

Всього

263

32

295

39

Хворі першої групи отримували терапію, яка включала засоби, що
покращують

дренажну

функцію

слухової

труби,

дезінтоксикаційну,

антибактеріальну терапію, загальнозміцнюючі препарати, вітамінотерапію,
відповідно до протоколів надання допомоги хворим на ГСО [132, 134]. Після
проведеного лікування проводилась повторна аудіометрія, за необхідності –
тимпанометрія та визначалась подальша тактика. В одних випадках пацієнти за
відсутності суб’єктивних та об’єктивних ознак ГСО після проведеного
лікування виписувались по місцю проживання в іншому – за наявності ознак
дисфункції слухової труби призначалось її продування, а також пневмомасаж
барабанних перетинок до нормалізації тимпанометричної кривої та наявності
акустичного рефлексу. У хворих в яких не вдалось добитись закриття
перфорації проводився диспансерний нагляд і рекомендовано подальше
оперативне лікування.
В пацієнтів другої групи терапія призначалась відповідно до протоколів
надання допомоги хворим на ГСО [132, 134], та обов’язково проводили
тимпанопункцію та бактеріологічне дослідження отриманого патологічного
вмісту

чи

змиву,

а

також

промивали

порожнину

середнього

вуха

антисептичними розчинами.
Після нормалізації стану середнього вуха у пацієнтів другої групи
(об’єктивно, аудіометрія – відсутність КПІ, тимпанометрії – тип А) та
відсутність

реєстрації

ОАЕ

призначався

комплекс

протиневритичного

лікування, після чого проводилась повторна аудіометрія та ОАЕ. При
позитивному ефекті лікувальних процедур хворі виписувались по місцю
проживання за неефективності лікування проводився диспансерний нагляд.
2.3 Забір секрету середнього вуха у хворих на ГСО (тимпанопункція)
За допомогою тимпанопункції, що базується на дослідженні вмісту
барабанної порожнини можна отримати дані, на підставі яких з достатньою
впевненістю можна судити про істинних збудників ГСО. Мікробіологічне
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дослідження ексудату із зовнішнього слухового проходу або мазків з
носоглотки не дає таких достовірних відомостей [146].
Проводячи тимпанопункцію ми дотримувались загальних правил забору
та транспортування матеріалу для проведення мікробіологічного дослідження
[146]. Пацієнт підписував добровільну згоду на обстеження та лікування та
інформувався про можливі ускладнення при проведенні тимпанопункції.
Показами до тимпанопункції були: важкий загальний стан хворого,
виражені болі у вусі, шум у вусі високочастотного характеру, наявність
вип’ячення барабанної перетинки, підвищення порогів слуху кісткової і
повітряної провідності, з наявністю повітряно–кісткового інтервалу, виражений
інтоксикаційний синдром за показниками ЛІІ, МСМ254, МСМ280, ЕІІ.
Перед введенням розчину анестетика в шкіру ЗСХ проводилась
внутрішньошкірна проба в ділянці передпліччя для визначення можливої
алергічної реакції.
Тимпанопункція

виконувалась

під

збільшенням

операційного

мікроскопа чи отоскопа. Проводилась обробка шкіри зовнішнього слухового
ходу, після чого місцева інфільтраційна анестезія розчином лідокаїну 2 % чи
новокаїну 1 %. При достатній анестезії дотик ватничком до барабанної
перетинки не викликав больового відчуття у пацієнта, таким чином проводили
додаткову

обробку

барабанної

перетинки

розчином

антисептика,

для

виключення моменту контамінації сапрофітною мікрофлорою. Місце для
пункції вибиралось в центрі найбільшого вип’ячення барабанної перетинки, або
задньо-нижньому

квадранті.

Для

тимпанопункції

ми

застосовували

тимпанопункційну голку фірми – виробника науково-виробничої організації
«Каммед» м. Камянець-Подільський (зовнішній діаметр 1,2 мм, довжина
100 мм, номер по Шар´єру G-18), яку приєднували до шприца ємністю 1–2 мл.
В деяких випадках рідини в порожнині середнього вуха було занадто мало для
дослідження, тому проводився лаваж барабанної порожнини (спочатку
фізрозчин в об’ємі 0,5 мл вводився в барабанну порожнину, після цього
проводилась його аспірація). Отримані змиви, секрет середнього вуха чи гній
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відправляли для подальшого дослідження. Дослідження секрету середнього
вуха проводилось в двох напрямках. Частину вмісту передавали для
мікробіологічного дослідження, іншу частину для виділення та дослідження
лімфоцитів методом проточної цитофлюориметрії.
Загалом проведено 66 тимпанопункцій – 19,5 % хворих вух серед обох
груп обстежених, розподіл по групах (таб. 2.2)
Таблиця 2.2
Кількість тимпанопункцій в різних групах обстежуваних пацієнтів
Перша група

Друга група

Всього

32

34

66

Тимпанопункцій

2.4 Посів секрету середнього вуха на поживні середовища та виділення
чистої культури збудника
З метою визначення збудників запальних процесів середнього вуха
застосували наступні поживні середовища: 1 % глюкозний МПА, кров’яний
МПА (КМПА) для вивчення гемолітичних властивостей, жовтково-сольовий
агар (ЖСА) для ізоляції стафілококів, шоколадний агар для культивування
гемофільних бактерій, середовище Ендо для виділення ентеробактерій,
середовище Тарро – для обліку стрептококів.
Секрет чи змив з порожнини середнього вуха, одержаний після
тимпанопункції за допомогою шприца, по 0,1 мл наносили на поживні
середовища (І етап дослідження). Посів на поживні середовища проводили
стерильним ватним тампоном методом штрихів. Чашки з матеріалом
перебували в термостаті при оптимальній температурі (37 °С) протягом 1824 год. На другий день (ІІ етап дослідження) на поверхні щільного живильного
середовища мікроорганізми утворюють суцільний, густий ріст або ізольовані
колонії. Досліджувані колонії пересівали на скошений агар або секторами у
чашці Петрі для одержання чистої культури. Пробірки або чашки з посівами
культивували при оптимальній температурі протягом 18-24 год.
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На третій день (ІІІ етап дослідження) вивчали характер росту чистої
культури мікроорганізмів і проводили її ідентифікацію. Спочатку звертали
увагу на особливості росту мікроорганізмів на середовищі та робили мазок,
фарбуючи його за методом Грама, з метою перевірки культури на чистоту.
Якщо під мікроскопом спостерігаються бактерії однотипної морфології,
розмірів та тинкторіальних (здатність фарбуватись) властивостей, робили
висновок, що культура чиста.
Діагностичну цінність результатів мікробіологічного дослідження
секрету оцінювали як високу, якщо кількість виявленого в ньому збудника
захворювання становить 106 (колонієутворювальних одиниць) КУО/мл або
більше [153].
Декілька колоній чистої культури збудника петлею переносили в
пробірку з 3 мл 0,45 % стерильним розчином натрію хлориду для виготовлення
суспензії. Оптичну густину виготовленої суспензії визначали денситометром
VITEK 2 Compact. Результат отримували в одиницях МакФарланда. Візуальний
контроль мутності 0,5 за МакФарландом відповідає концентрації збудника
1,5×108 колонієутворюючих одиниць/куб.см [153]. Інокулюм використовували
не пізніше 15 хв. після приготування.
2.5 Лабораторні методи дослідження
2.5.1 Виділення та дослідження лімфоцитів секрету середнього вуха і
периферичної крові методом проточної цитофлюориметрії
Отримавши секрет середнього вуха проводили мазок, забарвлювали за
методом Романовського–Гімзи, на предметному склі та досліджували на
наявність клітинних елементів, в тому числі лімфоцитів. Не пізніше ніж через 2
год після отримання секрету середнього вуха і венозної крові, з коагулянтом
ЕДТА проводили виділення клітин (лімфоцитів) методом центрифугування в
градієнті щільності «Limpholite» (Pharmacia Fine Chemicals, Швеция), щільність
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1,077 г/см3 [154]. 5 % гомогенат, нашаровували на 3 мл градієнту щільності і
центрифугували 30 хв. при 1500 обертах. Кільце, що утворилося в інтерфазі
відбирали піпеткою, отриману клітинну суміш тричі відмивали хлоридом
натрію (9 г/л, pH 7,2) і доводили концентрацію 2×106 клітин/мл. Життєздатність
клітин, яку визначали за зв’язуванням трипанового синього [155], становила
95–100 %.
Отриману суспензію лімфоцитів відмивали двічі в фосфатно-сольовому
буфері (PBS), після чого ресуспензували клітини в робочому розчині буфера
для фарбування до концентрації 1×106 клітин/мл. Пізніше переносили 100 мкл
клітинної суспензії (1×106 клітин/мл) в пробірку ємкістю 5 мл, добавляли 5 мкл
Annexin V – FITS Kit System for Detection Аpoptosis FITС і 5 мкл PI (cat. № PN
IM 2375). Після цього вміст пробірки акуратно перемішували, інкубували 15 хв.
при кімнатній температурі в темноті. Після цього в кожну пробірку добавляли
400 мкл робочого розчину буфера для фарбування. Аналізували на проточному
цитофлюориметрії протягом години після фарбування [156].
Аналіз проб проводили на проточному цитометрі Epics XL («Beckman
Coulter», США) з аргоновим лазером, визначаючи декілька параметрів: мале
кутове світлорозсіювання (FSC), що характеризує розмір клітини, бічне
світлорозсіювання (SSC), що характеризує цитоплазматичні, а також мембранні
особливості

клітини,

і

показник

зеленої

флюоресценції

(флюоресцеїн

ізотіоціанат – ФІТЦ – 530 нм). Досліджувану популяцію клітин гейтували в
координатах FSC (вісь абсцис) і SSC (вісь ординат), потім аналізували на
наявність флуоресценції в координатах на основі DotPlot (двопараметрична
гістограма). Використовували автоматичне програмне забезпечення та методи
збору та аналізу даних з високою роздільною здатністю (1024 канали).
Отримані результати представляли у відсотках (співвідношення числа
аннексин-позитивних клітин до загальної кількості фракції лейкоцитів).
Дискримінаційний

аналіз

типу

клітинної

смерті

включав:

2-ий

квадрант – лімфоцити, позитивні за PI і анексином V-FITC – пізня стадія
апоптозу або некроз; 3-ій квадрант – лімфоцити, негативні за PI і анексином V-
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FITC – життєздатні клітини; 4-ий квадрант – лімфоцити, позитивні за
анексином V- FITC і негативні за PI – рання стадія апоптозу (Рис. 2.1.)

Рис. 2.1 – Розподіл апоптичних і життєздатних клітин (Gate - лімфоцити)
в режимі DotPlot в секреті середнього вуха хворого на ГСО. По осі абсцис –
інтенсивність флюоресценції анексину V – FITC. По осі ординат –
інтенсивність флюоресценції PI. В нижній частині гістограми – відсоткове
співвідношення лімфоцитів.
2.5.2 Визначення еритроцитарного індексу інтоксикації
Для оцінки ендотоксикозу визначали рівень сорбційної здатності
мембран еритроцитів за А.А. Тогайбаєвим [157]. В основі цього методу лежить
уявлення про еритроцити як універсальнй адсорбент. Під дією ендогенних
токсинів значно збільшується здатність еритроцитів сорбувати вітальні
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барвники (метиленовий синій) в результаті змін мембранних властивостей
еритроцитів. Даний метод дозволяє оцінити ЕІІ по зміні сорбційної здатності
еритроцитів у відношенні практично непроникливого через мембрану
метиленового синього. Суть методу полягає в тому, що 1 мл еритроцитів
змішують з 3 мл метиленової синьки на фізіологічному розчині і залишають на
15 хв. при кімнатній температурі. Після центрифугування зливають надосадову
рідину і фотометрують, спочатку визначаючи питому вагу розчину надосадової
рідини проти контролю (фізіологічний розчин) при довжині хвилі 630 нм.
Розрахунок здійснювали за формулою 2.1:
А=100 – (С×100/В),

(2.1)

де А – кількість поглинутого барвника, %;
В – оптична питома вага попереднього розчину, ум. од.;
С – оптична питома вага розчину після інкубації, ум. од.
Оцінку результатів проводили відносно рівня сорбційної здатності
еритроцитів у сироватці крові 20 здорових осіб, які вважали в якості контролю і
які не мають достовірної різниці від літературних даних [158]: ЕІІ – 28,1±1,4 %
(таб. 2.3).
Таблиця 2.3
Показники ендогенної інтоксикації в групі здорових осіб

Параметр
Лейкоцитарний індекс інтоксикації, од.

Середнє
значення
0,9±0,1

Середні молекули при довжині хвилі 254 нм, ум. од.

347,2±8,3

Середні молекули при довжині хвилі 280 нм, ум. од.

151,3±4,6

Еритроцитарний індекс інтоксикації, %

28,1±1,4

2.5.3 Визначення вмісту молекул середньої маси
З метою виявлення ендотоксемії у хворих визначали рівень молекул
середньої маси (МСМ) у плазмі крові, які вважаються інтегральним показником
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інтоксикації серед широкого кола метаболітів з токсичною дією [158, 159], за
методикою, описаною Габріеляном М.І. та співавт. (1984), котра базується на
властивості 10 % розчину трихлороцтової кислоти осаджувати майже весь
вміст МСМ сироватки крові та визначенні фракцій при довжині хвилі 254 та
280

нм.

Виміри

фракцій

проводили

на

спектрофотометрі

СФ-26

в

ультрафіолетовому світлі при довжині хвилі 254 і 280 нм. Рівень МСМ
визначали в одиницях, кількісно рівних показникам екстинції. Результати
оцінювали відносно показників МСМ у сироватці крові 20 практично здорових
людей, які становили контрольну групу і відповідно до даних літератури [158] є
стабільними у всіх вікових групах: МСМ254 – 347,2±8,3 ум.од., МСМ280 –
151,3±4,6 ум.од. (таб. 2.3).
2.5.4 Визначення лейкоцитарного індексу інтоксикації
До

гуморальних

маркерів

ендогенної

інтоксикації

відноситься

лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) по Я.Я. Кальф-Калифу [160], який
Розрахунок здійснювали за формулою 2.2:
ЛІІ = (4мі+3+2п+с)(пл+1)/(л+м)(е+1),

(2.2)

де мі – мієлоцити, ю – юні форми, п – паличкоядерні клітини, с –
сегментоядерні нейтрофіли, пл – плазматичні клітини, л – лімфоцити, м –
моноцити, е – еозинофіли.
ЛІІ в нормі складає 0,47. Вважається, що підвищення ЛІІ до 4–9 свідчить
про вплив бактеріальних токсинів, якщо ЛІІ в мережах 2–3 – про інтоксикацію
продуктами аутолізу [158]. ЛІІ служить досить інформативним критерієм
ступеня інтоксикації бактеріального та інтоксикаційного походження. У той же
час він не завжди відповідає клінічній картині захворювання і не дозволяє
оцінити динаміку зміни токсичності за короткі проміжки часу.
В практично здорових 20 людей, що були добровільними донорами в
Тернопільській обласній станції переливання крові, взято кров для дослідження
показників ендогенної інтоксикації, результати дослідження були наступними:
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ЛІІ – 0,9±0,1 од., МСМ254 – 347,2±8,3 ум. од., МСМ280 – 151,3±4,6 ум. од., ЕІІ –
28,1±1,4 % (табл. 2.3).
2.6 Експериментальне дослідження
2.6.1 Загальна характеристика лабораторних тварин
Моделювання

ГСО

проводилось

на

лабораторних

тваринах

–

статевозрілих морських свинках (32), маса тіла яких коливалась в межах 400–
500 г. Серед них була вибрана інтактна група тварин (10) для визначення
деяких морфометричних параметрів зовнішніх волоскових клітин спірального
органа в нормі.
Всі

маніпуляції

з

експериментальними

тваринами

проводили

із

дотриманням правил, передбачених Європейською комісією по нагляду за
проведенням лабораторних та інших дослідів за участю експериментальних
тварин різних видів, а також згідно «Науково-практичних рекомендацій із
утримання лабораторних тварин та роботи з ними» [161]. Комісією з питань
біоетики

Тернопільського

державного

медичного

університету

імені

І.Я. Горбачевського (протокол засідання № 27 від 03.02.2015 р.) порушень
морально-етичних норм при проведенні науково-дослідної роботи не виявлено.
Для визначення патологічних змін в завитці внутрішнього вуха тварин
другої групи виводили з експерименту в різні терміни після розвитку гострого
середнього отиту (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Розподіл експериментальних тварин використаних при дослідах на групи

Група спостережень

Кількість
тварин

1

2

І група. Інтактні тварини

10
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Продовження таблиці 2.4
1

2

ІІа група – тварини з експериментально змодельованим
гострим середнім отитом, виведені з експерименту на 10 добу
захворювання

10

ІІб група – тварини з експериментально змодельованим
гострим середнім отитом, виведені з експерименту на 34 добу
захворювання

12

2.6.2 Модель гострого середнього отиту в лабораторних тварин
Введення тварини в наркоз відбувалось шляхом інтраперитонеальної
ін’єкції розчину кетаміну в розрахунку 0,18 мл на 100 г маси тіла тварини.
Після досягнення твариною відповідної стадії наркозу проводилась обробка
шкіри навколо зовнішнього слухового ходу, а також в ділянці проекції
тимпанальної булли.
Патогенетично модель гострого отиту починалась з альтерації.
Некротичні зміни слизової оболонки барабанної порожнини викликали шляхом
введення 0,2 мл 5% розчину хлориду кальцію в тимпанальну буллу. Наступна
фази запального процесу – ексудація моделювалась введенням 0,2 мл 0,01 %
розчину гістаміну в тимпанальну буллу через 10 хв. після розчину хлориду
кальцію. Через 30 хвилин проводилась мікроотоскопія, відмічали гіперемію і
розширення судин барабанної перетинки. Після чого суспензія чистої культури
збудників отримана в хворих на ГСО в концентрації 0,7 × 109 КУО/мл шляхом
ін’єкції в об’ємі 0,4 мл вводилась в тимпанальну буллу. Після виведення з
наркозу клітка з твариною поміщалася в кімнату для перебування піддослідних
тварин. Тварини всіх груп утримувались на загальноприйнятому раціоні
віварію Тернопільського державного медичного університету. При огляді
контролювали загальний стан, ступінь прояву місцевих змін в області вух, масу
тіла морських свинок.
Методика виконання даної моделі гострого середнього отиту проведена
на 29 статевозрілих лабораторних тваринах і відноситься до інвазивних
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моделей. З них 22 тварин захворіли на ГСО, 5 тварин загинуло на різних етапах
проведення експерименту, в інших двох випадках діагноз ГСО не встановлено.
2.6.3 Виділення завитки внутрішнього вуха в лабораторних тварин
Проводячи виділення завитки [162] зустрічаємось з щонайменше двома
ключовими моментами. Цими моментами є проникнення в черепну коробку
експериментальної тварини і препарування кісткової частини внутрішнього
вуха. Для проведення експерименту використовуємо мікрохірургічний набір з
комплектом гачків типу Гартмана, а також декілька видів ножниць різних
розмірів.
Тварину вводили в наркоз для подальшої декапітації. Наркоз досягається
внутрішньочеревним введенням розчину кетаміну в розрахунку 0,18 мл на 100 г
маси тіла тварини. Після того як досягнуто хірургічної стадії наркозу,
проводиться циркулярний розріз шкіри шиї на рівні каудального краю черепа.
По нижньому краю черепа через м’язи та хребет, виконується відділення
голови від шиї гільйотинним методом. Далі ножицями відшаровується шкіра
від кісток черепа у передньому напрямку до рівня верхнього краю орбіт.
Проводиться сагітальний розтин кісток склепіння черепу у напрямку ззаду –
наперед до рівня носу. Окремим розтином сагітально розсікається основа
черепа від великого потиличного отвору, через клиновидну кістку, до рівня
середини нижньої щелепи. Череп розділяється вручну на дві половини по лінії
розтинів. Мозкова речовина обережно вилущується ложечкою Фолькмана. На
даному етапі важливо не пошкодити кісткових структур черепа. В разі
правильного виконання вищезазначених етапів експерименту, звільняється
внутрішня

поверхня

основи

черепа.

Кісткова

капсула

лабіринту

ідентифікується за блідішим забарвленням кісткової речовини на фоні
кам’янистої частини скроневої кістки та наявністю двох заглиблень, одним з
яких є внутрішній слуховий хід. Распатором з кам’янистої частини вискової
кістки вилущується одним комплексом лабіринт з равликом. У випадку
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правильного виділення цілого комплексу лабіринту барабанна перетинка зі
слуховими кісточками залишається у черепі. У отриманому кістковому
комплексі ідентифікуються вікна присінка. В переважній більшості випадків
експерименту

в

овальному

вікні

залишалось

стремінце

з

його

суперструктурами, або хоча би його рештки, тоді як кругле вікно закрите
мембраною і зберігає свою форму (рис. 2.2 ).

Рис. 2.2 – Макропрепарат завитки внутрішнього вуха морської свинки
2.6.4 Методика гістологічного дослідження завитки внутрішнього вуха
лабораторних тварин
Для виконання поставлених завдань використовували такі методики:
гістологічні, електронномікроскопічні [163-165], морфометричні, статистичні.
Після виділення кам´янистої частини скроневої кістки, її поміщали в
скляну колбу і заливали фізрозчином. Необхідно декілька разів змінювати
фізрозчин, оскільки попередній забарвлюється кров’ю. Потім матеріал
переносять на дно лунки спеціальної скляної камери заповненої фізрозчином і
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подальша робота проводилась під збільшенням стереоскопічного мікроскопа
МБС-2.
Обережно проводилась видалення кісткової частини завитки, не
пошкоджуючи

перетинчастого

лабіринту.

Переважно

видалення

кістки

починалось від круглого вікна, поступово звільняючи нижній завиток та
видаляючи кістку піднімались до вершини завитки. Дану процедуру проводили
з метою кращого проникнення фіксуючого розчину до клітин завитки
лабіринта. Після максимально можливого видалення кістки з матеріалу завитки
переходили до наступного етапу – фіксації.
Забраний матеріал фіксували в 10 % нейтральному розчині формаліну з
триразовою

зміною

фіксатора,

зневоднювали

в

спиртах

зростаючої

концентрації з наступною заливкою в парафін. Отримані на санному мікротомі
зрізи фарбували гематоксиліном-еозином [166, 167]. Ці класичні методи
досліджень дають можливість вивчити загальну структуру клітин спірального
органа і слизової оболонки середнього вуха в нормі, а також характер і глибину
морфологічних змін при патології.
Таким чином вивчали клітини спірального органа, міжклітинні зв’язки,
спіральний нерв та ганглій [168-170].
Гістологічні препарати вивчали у світлооптичному мікроскопі і
документували за допомогою мікроскопа SEO SСAN і системи візуального
аналізу гістологічних препаратів.
Із зазначених методів дослідження, електронномікроскопічний дає
найбільш глибоку і детальну характеристику структурних компонентів
спірального органа. Цей метод дозволяє встановити тонку організацію
волоскових і підтримуючих клітин, та характер їх змін [171].
Забір матеріалу для електронномікроскопічного вивчення компонентів
завитки проводили згідно загальноприйнятих правил [167]. Для досліджень
вибирали маленькі шматочки базилярної мембрани завиткового ходу. Матеріал
фіксували у 2,5 % розчині глутаральдегіду з активною реакцією середовища
рН 7,3-7,4, приготовленому на фосфатному буфері Міллоніга. Фіксований
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матеріал через 50 – 60 хвилин переносили у буферний розчин і промивали
протягом 20 – 30 хвилин. Постфіксацію здійснювали 1 % розчином
чотириокису осмію на буфері Міллоніга протягом 60 хвилин, після чого
проводили його дегідратацію в спиртах і ацетоні та заливали в суміш
епоксидних смол і аралдиту.
Ультратонкі зрізи, виготовлені на ультрамікротомі LKB-3 (Швеція),
забарвлювали 1 % водним розчином уранілацетату, контрастували цитратом
свинцю згідно методу Рейнольдса [159] та вивчали на електронному мікроскопі
ПЕМ-125К.
Вагоме

місце

серед

морфологічних

досліджень

посідають

морфометричні та кількісні методи дослідження, які дають можливість більш
об'єктивно оцінювати морфофункціональний стан гістологічних структур [171,
172].
Морфометричні дослідження здійснювали, використовуючи систему
візуального

аналізу

гістологічних

препаратів.

Зображення

на

монітор

комп’ютера виводили з мікроскопу SEO SСAN за допомогою відеокамери
Vision

CCD

Camera

і

програми

InterVideoWinDVR.

Морфометричні

дослідження проведені за допомогою програм ВидеоТест-5.0, КААРА Image
Base та Microsoft Exel на персональному комп’ютері.
Дослідження проводили у визначені терміни досліду в препаратах
забарвлених гематоксиліном і еозином. Оцінювали площі цитоплазми
зовнішніх волоскових клітин а також їх ядер. Ядерно-цитоплазматичне
співвідношення визначали за формулою (2.3):
ЯЦС= Sя /(Sц-Sя)

(2.3)

де ЯЦС – ядерно-цитоплазматичне співвідношення;
Sя – площа ядра клітини;
Sц – площа цитоплазми клітини.
Одержаний

в

результаті

експерименту

цифровий

матеріал

був

систематизований та оброблений за допомогою методів варіаційної статистики
із використанням критерію Стьюдента.
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2.7 Статистичні методи дослідження
Отриманий цифровий матеріал вносили в електронні таблиці Windows –
додатку Excel (Microsoft, США) і формували бази даних обстежених груп
пацієнтів.
В одержаних рядах визначали середнє арифметичне (М), середнє
квадратичне відхилення і похибку середньої арифметичної (m) за формулою
(2.4).
(2.4)

де М1 і М2 порівнювані середні величини, m1 і m2 – відповідні середні похибки.
Після формування підсумкових таблиць за критерієм Стьюдента
проводили оцінювання достовірності досліджуваних показників між групами
порівняння. За даними [173] критерій Стьюдента вважається одним із
найточніших серед інших критеріїв оцінювання вірогідності відмінностей у
випадку наближення кривих варіаційного розподілу до нормального. В
залежності від числа спостережень використовували відповідні формули для
розрахунку t-критерію Стьюдента.
Відмінності між середніми величинами вважали достовірними при
вірогідності альтернативної гіпотези не менше як 0,95 і рівні значущості не
більше 0,05.
У таблицях і діаграмах основної частини дисертації рівень значущості
наводили тільки для статистично достовірних результатів.
Відповідно до рекомендацій [173], тенденцію до підвищення чи
зниження досліджуваного показника виявляли при рівні значущості, який
знаходився у проміжку від 0,1 до 0,05. При рівні значущості більшому 0,1
результат вважали статистично не достовірним.
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При

визначенні

клінічної

ефективності

досліджуваних

методів

лікування, крім критерію Стьюдента, використовували ступінь відхилення
середньої арифметичної від вихідної величини, який розраховували за
формулою 2.5:
А × 100
СВ = –––––––––––––– – 100,
В
де СВ – ступінь відхилення, %;

(2.5)

А – кінцева величина;
В – вихідна величина.
За отриманими величинами теж розраховували середнє арифметичне,
середнє квадратичне відхилення і похибку середньої арифметичної. При
відсутності статистично достовірних відмінностей для скринінгового аналізу
брали до уваги відмінності між вихідним і кінцевим результатом, яка
перевищувала 10 %.
Аналіз та обробка цифрових даних здійснена та перевірена у відділі
системних статистичних досліджень ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» за допомогою
програмного пакету Statistica від компанії StatSoft.
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РОЗДІЛ 3 КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА
ГОСТРИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ
3.1 Клінічні та аудіометричні дані при первинному обстеженні
При первинному обстеженні пацієнтів першої групи (263) виявлено
скарги на болі в ураженому вусі у 249 (94,7 %) хворих, зниження слуху – у 241
(91,6 %), відчуття закладення – у 183 (69,6 %) і шуму у вусі – у 157 (59,7 %),
підвищення температури – у 223 (84,8 %). З анамнезу відомо про перенесене
попередньо простудне захворювання у 245 (93,2 %) хворих.
Серед хворих на ГСО, що віднесені до першої групи, захворювання
одного вуха спостерігалось в 222 (84,4 %) випадках, двосторонній процес
виявлено у 41 (15,6 %) пацієнта. Загалом виявлено 304 вуха хворих на гострий
середній отит.
Серед даних отоскопії в пацієнтів першої групи виявлено гіперемію у
296 (97,4 %) барабанних перетинок, її вип’ячення різного ступеня 169 (55,6 %),
наявність виділень в зовнішньому слуховому ході 35 (11,1 %). Після
проведеного туалету зовнішнього слухового ходу у пацієнтів (35) з отореєю
діагностовано перфорацію барабанної перетинки з пульсацією патологічного
вмісту. Дані акуметрії: дослідження слуху шепітною мовою у 135 (44,4 %)
хворих вух виявлено сприйняття звуку з відстані 3-4 м, у 137 (45,1 %) з відстані
2-3 м і 32 (10,5 %) – з відстані менше 2 м. Сприйняття розмовної мови на
відстані менше 5 м спостерігалось на 209 (68,8 %) хворих вух. Камертональні
проби – негативний дослід Ріне у 246 (93,5 %) пацієнтів, латералізація звуків у
хворе вухо виявлена в 201 (90,5 %) хворого на однобічне ураження.
Дані кісткової і повітряної провідностей (рис. 3.1) характеризувались
підвищенням порогів: 1) повітряної провідності звуків на уражене вухо з
середнім значенням на частоті 500 Гц – (20,9±0,6) дБ, 1кГц – (24,7±0,9) дБ,
2кГц – (29,2±0,9) дБ, 4 кГц – (30,9± 1,0) дБ, 6 кГц – (36,2±0,9) дБ, 8 кГц –
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(39,5±0,9) дБ; 2) кісткової провідності на частоті 500 Гц – (6,0±0,3) дБ, 1кГц –
(8,1±0,5) дБ, 2 кГц – (8,9±0,3) дБ, 4 кГц – (10,5± 0,4) дБ, 6 кГц – (13,2±0,4) дБ,
8 кГц – (13,5±0,3) дБ. Середнє значення повітряно-кісткового інтервалу на
частотах від 125 до 2000 Гц було (17,3±0,4) Дб і на частотах від 4 до 8 кГц –
(24,8±1,6) дБ.
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Рис. 3.1 – Середнє значення показників кісткової та повітряної провідностей у
пацієнтів першої групи при первинному обстеженні
Переважно всім хворим 258 (98,1 %) проведено: загальний аналіз крові,
загальний аналіз сечі. Дані загального аналізу крові характеризувались зсувом
лейкоцитарної формули в сторону нейтрофільних лейкоцитів, а також
підвищеним значенням швидкості осідання еритроцитів у 211 (81,8 %)
обстежуваних (середнє значення (16±1,9) мм/год). В решти 47 (19,2 %) хворих
показники загального аналізу крові відповідали нормі. В загальному аналізі сечі
патологічних змін не виявлено в жодному випадку.
Комп’ютерну томографію проведено 5 (1,9 %) пацієнтам з підозрою на
мастоїдит.
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При первинному обстеженні пацієнтів другої групи виявлено скарги на
болі в ураженому вусі 31 (96,9 %) хворого, зниження слуху – 32 (100 %),
відчуття закладення 30 (93,8 %) і шуму у вусі 32 (100 %), підвищення
температури 31 (96,9 %). З анамнезу відомо про перенесене попередньо
простудне захворювання 32 (100 %).
Серед 32 хворих на ГСО, що віднесені до другої групи, захворювання
одного вуха спостерігалось в 29 (90,6 %) випадках, двосторонній процес
виявлено у 3 (9,4 %) пацієнтів.
Серед даних об’єктивного обстеження виявлено гіперемію 34 (97,1 %)
барабанних перетинок, її вип’ячення різного ступеня 30 (85,7 %), наявність
виділень в зовнішньому слуховому ході 1 (3,1 %) пацієнта. Після проведеного
туалету ЗСХ у одного пацієнта з наявністю виділень в ЗСХ діагностовано
перфорацію барабанної перетинки з пульсацією виділень. Дані акуметрії:
дослідження слуху шепітною мовою у 3 (8,6 %) хворих вух виявлено
сприйняття звуку з відстані 3–4 м, у 22 (62,9 %) з відстані 2–3 м і 10 (28,5 %) – з
відстані менше 2 м. Сприйняття розмовної мови на відстані менше 5 м
спостерігалось на 30 (85,7 %) хворих вух. Камертональні проби – негативний
дослід Ріне у 19 (59,4 %) пацієнтів, латералізація звуку у хворе вухо виявлена в
24 (75 %) хворого на однобічне ураження.
Дані кісткової і повітряної провідностей (рис 3.2) характеризувались
підвищенням порогів: 1) повітряної провідності звуків на уражене вухо з
середнім значенням на частоті 500 Гц – (22,0±1,3) дБ, 1 кГц – (30,0±2,0) дБ,
2 кГц – (34,3±2,1) дБ, 4 кГц – (40,1± 2,1) дБ, 6 кГц – (42,3±1,9) дБ, 8 кГц –
(46,7±1,7) дБ; 2) кісткової провідності на частоті 500 Гц – (11,7±1,1) дБ, 1 кГц –
(15,1±1,5) дБ, 2 кГц – (20,3±1,2) дБ, 4 кГц – (28,0±1,8) дБ, 6 кГц – (32,0±2,0) дБ,
8 кГц – (37,9±1,9) дБ. Середнє значення кістково-повітряного інтервалу на
частотах від 125 до 2000 Гц було (13,1±2,2) дБ і на частотах від 4 до 8 кГц –
(10,4± 2,7) дБ.
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Рис. 3.2 – Середнє значення показників кісткової та повітряної
провідностей у пацієнтів другої групи при первинному обстеженні
Всім хворим даної групи (32) проведено: загальний аналіз крові,
загальний аналіз сечі. Дані загального аналізу крові характеризувались зсувом
лейкоцитарної формули в сторону нейтрофільних лейкоцитів, а також
підвищеним значенням швидкості осідання еритроцитів у 31 (96,9 %)
обстежуваних (середнє значення (19±1,2) мм/год). В 1 (3,1 %) хворого
показники загального аналізу крові відповідали нормі. В загальному аналізі сечі
патологічних змін не виявлено в жодному випадку.
3.2 Інтоксикаційний синдром у хворих на гострий середній отит
В більшості обстежених пацієнтів 148 (56,3 %) першої групи, серед яких
у 35 (23,6 %) двосторонній отит, 113 (76,4 %) захворювання одного вуха,
виявлено

різного

ступеня

вираженості

інтоксикаційний

синдром,

що

проявлявся клінічно і лабораторно. Основними клінічними ознаками були:
загальна слабкість, підвищення температури, дратівливість, порушення сну,
погіршення апетиту, пітливість, зниження працездатності.
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Таблиця 3.1
Показники ендогенної інтоксикації у хворих першої групи
Показник

Контрольна
група, n=10

Однобічний отит,
n=113

ЛІІ, од.

0,9±0,1

2,6±0,2
р˂0,01

МСМ254, ум. од.

347,2±8,3

397,3±8,9
р˂0,01

МСМ280, ум. од.

151,3±4,6

204,3±6,9
р˂0,01

ЕІІ, %

28,1±1,4

34,6±1,5
р˂0,01

Двобічний
отит, n=35
3,7±0,5
р˂0,01
p1˂0,05
462,8±11,1
р˂0,01
p1˂0,01
237,1±9,4
р˂0,01
p1˂0,01
39,2±1,8
р˂0,01
p1˂0,05

Примітки:
р – достовірність різниці показника відносно осіб контрольної групи
p1 – достовірність різниці показника відносно осіб з однобічним отитом
При оцінці результатів дослідження показників ендогенної інтоксикації
виявлено, що значення ЛІІ (таб. 3.1) за наявності однобічного отиту було
(2,6±0,2) од., що в 2,9 рази більше (р<0,01), порівняно з контрольною групою і
дещо вищим – (3,7±0,5) од. з однобічним отитом, що в 4,8 рази (р<0,01) більше
контрольної групи. Виявлено достовірну відмінність (р<0,05) між показниками
ЛІІ у хворих з однобічним та двобічним середнім отитом.
Показник МСМ254 (таб. 3.1) за наявності однобічного процесу становив
(397,3±8,9) ум. од. і перевищував аналогічне значення у пацієнтів-донорів
контрольної групи в 1,4 рази (р<0,01) і при двобічному запаленні вух –
(462,8±11,1) ум. од., що в 1,5 рази (р<0,01) перевищує значення контрольної
групи.
Значення МСМ280 (таб. 3.1) при однобічному отиті – (204,3±6,9) ум.од.,
що у 1,6 рази (р<0,01) перевищує показник контрольної групи, та (237,1±9,4)
ум.од. при двобічному отиті, що у 1,9 рази (р<0,01) більше контрольного
значення. Виявлено високий рівень статистичної значущості (р<0,01) між
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показниками МСМ254 у хворих з однобічним та двобічним середнім отитом, а
також при порівнянні відповідних показників МСМ280.
За однобічного отиту, при дослідженні ЕІІ (таб. 3.1) ступінь
проникнення барвника через еритроцитарну мембрану був (34,6±1,5) %, що
вище показника контрольної групи в 1,2 рази (р<0,01) та (39,2±1,8) % за
двобічного процесу, що більше в 1,4 рази (р<0,01) від контрольної групи.
Виявлено достовірну відмінність (р<0,05) між показниками ЕІІ у хворих з
однобічним та двобічним середнім отитом.
Серед пацієнтів першої групи в котрих були клінічні, а також
лабораторні ознаки інтоксикаційного синдрому сформовано три підгрупи в
залежності від отоскопічних ознак гострого середнього отиту: Іа – виражена
гіперемія барабанної перетинки без наявності вип’ячення, або втягнень
барабанної перетинки – 33 пацієнти; Іб – наявність вип’ячення та гіперемії
барабанної перетинки, яку розцінювали як доперфоративна стадія гострого
середнього отиту – 36; Ів – перфоративний отит з гноєтечею – 28 пацієнтів.
Підгрупи були співставлені за віком і перебігом захворювання. Даним хворим
проведено порівняння показників ендогенної інтоксикації (таб. 3.2).
Таблиця 3.2
Показники ендогенної інтоксикації у хворих першої групи при різних
клінічних ознаках гострого середнього отиту
Показник

Контрольна

Іа, n=33

Іб, n=36

Ів, n=28

0,9±0,1

1,9±0,2*

3,5±0,5*

2,7±0,2*

МСМ254, ум. од.

347,2±8,3

351,6±9,1

436,6±10,8*

423,5±9,7*

МСМ280, ум. од.

151,3±4,6

165,9±6,8

223,4±9,1*

216,6±7,2*

ЕІІ, %

28,1±1,4

31,7±1,5

37,8±1,8*

32,7±1,6**

ЛІІ, од.

група, n=10

Примітки:
* – р˂0,01 – достовірність різниці показника відносно осіб контрольної групи
** – р˂0,05 – достовірність різниці показника відносно осіб контрольної групи
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Рівень показника ЛІІ збільшився у найбільшій мірі у пацієнтів Іб
підгрупи в 3,9 рази (р<0,01), порівняно з контрольною групою і дещо нижчим у
пацієнтів Ів підгрупи – в 3 рази (р<0,01) і в 2,1 рази (р<0,01) в пацієнтів Іа
підгрупи.
Показник МСМ254 у пацієнтів Іб підгрупи, перевищував аналогічне
значення у пацієнтів-донорів контрольної групи в 1,3 рази (р<0,01) і в 1,2 рази
(р<0,01) в Ів підгрупі, а МСМ280, – у 1,5 рази (р<0,01), 1,4 (р<0,01). Достовірної
різниці показників МСМ254 і МСМ280 у осіб Іа підгрупи порівняно з такими
контрольної групи не виявлено.
За наявності вип’ячення та гіперемії барабанної перетинки (Іб підгрупа),
при дослідженні ЕІІ ступінь проникнення барвника через еритроцитарну
мембрану зріс в 1,3 рази (р<0,01) порівняно з показником контрольної групи та
в 1,2 рази (р<0,05) у пацієнтів Ів підгрупи. В осіб Іа підгрупи порівняно з
такими контрольної групи достовірної різниці показника ЛІІ не виявлено.
У всіх обстежених пацієнтів (32) другої групи, серед яких у 3 (9,4 %)
двосторонній отит, 29 (90,6 %) захворювання одного вуха, виявлено різного
ступеня вираженості інтоксикаційний синдром, що проявлявся клінічно і
лабораторно. Основними клінічними ознаками були: загальна слабкість,
підвищення температури, дратівливість, порушення сну, погіршення апетиту,
пітливість, зниження працездатності.
Серед лабораторних показників досліджували лейкоцитарний індекс
інтоксикації, молекули середньої маси та еритроцитарний індекс інтоксикації.
Середні значення показників ендогенної інтоксикації для пацієнтів
другої групи становили: ЛІІ – (4,1±0,2) од., МСМ254 – (472,5±10,4) ум. од.,
МСМ280 – (334,2±7,6) ум. од., ЕІІ – (41,1±2,3) % (таб. 3.3).
Значення показника ЛІІ у пацієнтів другої групи становив (4,1±0,2) од. і
перевищував такий у контрольній групі пацієнтів-донорів у 4,6 рази (р<0,01).
Показник МСМ254, в другій групі обстежених пацієнтів перевищував
аналогічне значення у пацієнтів контрольної групи в 1,4 рази (р<0,05), а
МСМ280, – у 2,2 рази (р<0,01) відповідно.
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Таблиця 3.3
Показники ендогенної інтоксикації у хворих другої групи
Показник

Контрольна група, n=10

Друга група, n=32

0,9±0,1

4,1±0,2 *

МСМ254, ум. од.

347,2±8,3

472,5±10,4*

МСМ280, ум. од

151,3±4,6

334,2±7,6*

ЕІІ, %

28,1±1,4

41,1±2,3*

ЛІІ, од

Примітки:
* – р˂0,01 – достовірність різниці показника відносно осіб контрольної групи
При

дослідженні

ЕІІ

ступінь

проникнення

барвника

через

еритроцитарну мембрану у пацієнтів другої групи зріс в 1,5 рази порівняно з
показником контрольної групи.
Серед обстежених 295 пацієнтів хворих на гострий середній отит у 180
(61,0 %) спостерігались суб’єктивні та об’єктивні ознаки ендогенної
інтоксикації причому в першій групі цей показник склав 56,3 %, і в другій групі
у всіх випадках (100 %). У хворих на ГСО показники ЛІІ, МСМ254, МСМ280,
достовірно нижчі, ніж у хворих на ГСО, ускладненим сенсоневральною
приглухуватістю (р˂0,01-0,05), при порівнянні показника ЕІІ достовірної
різниці не виявлено, однак він був достовірно вищим ніж в осіб контрольної
групи (р˂0,01) (табл. 3.4).
Результати дослідження інтоксикаційного синдрому в різних клінічних
групах гострого середнього отиту виявили збільшення в сироватці крові хворих
рівня досліджуваних показників залежно від вираженості клінічних даних.
Також слід зазначити, що в цілому середні величини досліджуваних показників
у всіх випадках (всі хворі без поділу їх по статі і стадії розвитку запального
процесу) статистично відрізнялися від даних у групі здорових пацієнтів, що
свідчить про значну токсифікацію організму у хворих з гострим середнім
отитом.
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Таблиця 3.4
Показники ендогенної інтоксикації у хворих обох груп
Контрольна

Пацієнти першої

Пацієнти другої

група, n=10

групи, n=148

групи, n=32

0,9±0,1

3,2±0,4

4,1±0,2 **

МСМ254, ум. од.

347,2±8,3

430,1±10,1

472,5±10,4*

МСМ280, ум. од

151,3±4,6

220,7±8,2

334,2±7,6*

ЕІІ, %

28,1±1,4

36,9±1,7

41,1±2,3

Показник
ЛІІ, од

Примітки:
* – р˂0,01 – достовірність різниці показника відносно осіб першої і другої груп
** – р˂0,05 – достовірність різниці показника відносно осіб першої і другої
груп
3.3 – Бактеріологічне дослідження секрету середнього вуха
При наявності виділень з слухового ходу 35 (11,5 %) вух хворих першої
групи, а також після проведення тимпанопункції 32 (91,4 %) вух проводили
бактеріологічний посів виділень чи секрету середнього вуха.
Діагностичну цінність результатів мікробіологічного дослідження
секрету оцінювали як високу, якщо кількість виявленого в ньому збудника
захворювання становить 106 (колонієутворюючих одиниць) КУО/мл або
більше.
В переважній більшості випадків виявлено S. pneumoniae (34,8 %),
другою по частоті було відмічено H. Іnfluenzae (23,2 %), S. aureus у 13,0 %,
M. Сatarrhalis (8,7 %), а також S. еpidermidis в 14,5 %. В 21,4 % випадків
посіву – мікрофлори не виявлено (рис 3.3). Монокультуру кожного із збудників
виявлено

в

62,3

%,

решту

характеризувалась

наявністю

найчастішою була S. pneumoniae і H. Іnfluenzae – 16,3 %.

комбінацій,
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Рис. 3.3 – Збудники гострого середнього отиту в хворих першої групи
В 1 (2,9 %) хворого другої групи з наявністю виділень з слухового ходу,
а також після проведення тимпанопункції 32 (91,4 %) вуха проводили
бактеріологічний посів виділень чи секрету середнього вуха. В переважній
більшості випадків виявлено S. pneumoniae (48,6 %), другою по частоті було
відмічено H. Іnfluenzae (37,1 %), S. aureus у (34,3 %), M. Сatarrhalis (17,1 %), а
також S. еpidermidis в 8,6 %. В 8,6 % випадків посіву – мікрофлори не виявлено
(рис. 3.4).
Монокультуру кожного із збудників виявлено в 22,9 %, решту
характеризувалась наявністю комбінацій, дві і більше культури збудників
спостерігались у 68,5 % найчастішою була S. pneumoniae і H. Іnfluenzae –
28,6 %.
Звертають на себе увагу дані бактеріологічного дослідження (в першій
групі пацієнтів, монокультуру кожного із збудників виявлено в 62,3 %, решту
характеризувалась наявністю комбінацій, найчастішою була S. pneumoniae і H.
Іnfluenzae – 16,3 %; в другій групі – 22,9 % – монокультура, 68,5 % – комбінації
збудників, найчастішою з них була S. pneumoniae і H. Іnfluenzae – 28,6 %).
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Рис. 3.4 – Збудники гострого середнього отиту в хворих другої групи
Тому можна відмітити чіткий взаємозв’язок між наявністю комбінацій
збудників ГСО та ступенем вираженості інтоксикації і наявністю ускладнень у
вигляді СНП.
3.4 – Апоптоз лімфоцитів секрету середнього вуха
Частину вмісту середнього вуха після проведеної тимпанопункції
передавали для дослідження методом проточної цитофлюориметрії. У
виділених з секрету лімфоцитах досліджували апоптоз і некроз.
В секреті середнього вуха в пацієнтів першої групи виявлено
(15,2±0,6) % лімфоцитів перебували на ранній стадії апоптозу, пізня стадія
апоптозу (некроз) спостерігали в (10,6±0,5) %, в другої групи апоптоз
лімфоцитів був у (24,7±0,9) %, некроз – в (13,9±0,5) % (рис. 3.5).
У пацієнтів другої групи з комбінованим зниженням слуху відсоток
апоптотично змінених лімфоцитів рідини середнього вуха перевищував в 1,6
рази ніж у хворих виключно з кондуктивним типом приглухуватості. Запальні
реакції що виникали в порожнині середнього вуха пацієнтів другої групи за
недостатності імунної відповіді організму ((24,7±0,9) % апоптоз, (13,9±0,5) %
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некроз лімфоцитів) протікали агресивніше (клінічні дані, інтоксикаційний
синдром), ніж у пацієнтів першої групи, де показники відповідно становили –
(15,2±0,6) % і (10,6±0,5) %.
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Рис. 3.5 – Середнє значення показників апоптозу та некрозу лімфоцитів
секрету середнього вуха в обох групах пацієнтів
3.5 Загальні принципи лікування хворих на гострий середній отит
Хворі першої групи отримували терапію протягом 7–10 діб, яка
включала антибактеріальні препарати – напівсинтетичні пеніциліни чи
цефалоспорини ІІ генерації протягом 5–7 днів, за відсутності ефекту протягом
2–3 діб – макроліди 7–10 днів, цефалоспорини III генерації 7–10 днів,
дезінтоксикаційну терапію (неогемодез по 100 або 200 мл внутрішньовенно
крапельно 1 раз на добу протягом 2–3 діб або 5% розчин глюкози 200-400 мл
внутрішньовенно крапельно, до системи також додавали 1-3 мл 5 % розчину
аскорбінової кислоти). При наявності ексудату в барабанній порожнині, чи
вираженому

больовому

синдромі

проводили

тимпанопункцію

та

бактеріологічне дослідження отриманого патологічного вмісту чи змиву, а
також промивали порожнину середнього вуха антисептичним розчином.
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Таким чином проведено 32 тимпанопункції. Однак були пацієнти які
відмовились від проведення тимпанопункції їх було 27 осіб. Призначали
лікування: антибактеріальні препарати – напівсинтетичні пеніциліни чи
цефалоспорини ІІ генерації протягом 5–7 днів, за відсутності ефекту протягом
2–3 діб – макроліди 7–10 днів, цефалоспорини III генерації 7–10 днів,
дезінтоксикаційну терапію (неогемодез по 100 або 200 мл внутрішньовенно
крапельно 1 раз на добу або 5 % розчин глюкози 200-400 мл внутрішньовенно
крапельно). Дезінтоксикаційна терапія тривала до моменту відсутності
клінічних ознак інтоксикаційного синдрому. Це в середньому тривало протягом
5 днів. Даних хворих взято в окрему групу спостереження, причому
спостерігали за клінічними ознаками ендогенної інтоксикації та визначали
терміни повного одужання.
Через 7 днів лікування пацієнтів першої групи поділено на три підгрупи.
Критерієм поділу був результат лікування за даними опитування, об’єктивного
обстеження, акуметрії, аудіометрії та тимпанометрії.
У першій підгрупі 214 (81,4 %) хворих, були відсутні суб’єктивні і
об’єктивні ознаки ГСО, а саме: біль, зниження слуху, відчуття закладення і
шуму у вусі, підвищення температури, гіперемія та вип’ячення барабанної
перетинки різного ступеня, наявності виділень в зовнішньому слуховому ході,
дослідження слуху шепітною та розмовною мовами не виявили ознак патології,
камертональні проби в нормі. Аудіометрія (рис. 3.6): 1) середнє значення
повітряної провідності на частоті 500 Гц – (5,0±0,2) дБ, 1 кГц – (7,6±0,3) дБ,
2 кГц – (8,5±0,3) дБ, 4 кГц – (5,7±0,3) дБ, 6 кГц – (6,6±0,3) дБ, 8 кГц –
(8,5±0,3) дБ; 2) кісткової провідності на частоті 500 Гц – (2,0±0,3) дБ, 1 кГц –
(4,2±0,4) дБ, 2 кГц – (5,2±0,2) дБ, 4 кГц – (3,0±0,3) дБ, 6 кГц – (3,0±0,3) дБ,
8 кГц – (6,2±0,2) дБ. Середнє значення кістково-повітряного інтервалу на
частотах від 125 до 2000 Гц було (3,2±0,3) дБ і на частотах від 4 до 8 кГц –
(2,9±0,4) дБ.
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Рис. 3.6 – Середнє значення показників кісткової та повітряної
провідностей у пацієнтів першої групи першої підгрупи на 7 день лікування
ГСО
У другій підгрупі 32 (12,2 %) хворих (32 вуха) відмічали незначне
зниження слуху, відчуття закладеності у вусі. Об’єктивно – барабанні
перетинки виглядали втягненими по всій площині, звичайного кольору.
Акуметрія: сприйняття шепітної мови було в середньому до 4–5 м,
камертональні проби вказували на кондуктивне ураження вуха.
Дані аудіометрії (рис. 3.7) характеризувались підвищенням порогів:
1) повітряної провідності звуків на уражене вухо з середнім значенням на
частоті 500 Гц – (8,8±0,30) дБ, 1 кГц – (10,4±0,3) дБ, 2 кГц – (11,5±0,4) дБ,
4 кГц – (15,8± 0,4) дБ, 6 кГц – (16,8±0,4) дБ, 8 кГц – (17,1±0,5) дБ; 2) кісткової
провідності на частоті 500 Гц – (3,0±0,3) дБ, 1кГц – (3,2±0,3) дБ, 2кГц –
(4,1±0,3) дБ, 4 кГц – (4,5±0,3) дБ, 6 кГц – (4,2±0,3) дБ, 8 кГц – (5,5±0,3) дБ.
Середнє значення кістково-повітряного інтервалу на частотах від 125 до
2000 Гц було (6,8±0,4) дБ і на частотах від 4 до 8 кГц – (11,8±0,5) дБ.

69
125 Гц
-10

250 Гц

500 Гц

1 кГц

2 кГц

4 кГц

6 кГц

8 кГц

0
10
20
30
40

Повітряна
провідність

50
60

Кісткова
провідність

70
80
90
100

110

Рис. 3.7 – Середнє значення показників кісткової та повітряної
провідностей у пацієнтів першої групи другої підгрупи на 7 день лікування
ГСО
Хворим другої підгрупи призначався комплекс лікувальних процедур
для відновлення прохідності слухової труби, що включали катетеризацію
слухових труб щоденно, або через день з введенням медикаментозних
середників.
В більшості випадків це був антисептик діоксидин, адреноміметик –
адреналін, та глюкокортикостероїд дексаметазон, а також пневмомасаж
барабанних перетинок.
У 7 хворих (6,5 %) катетеризація слухової труби була неефективною, на
третій день лікування скарги були на вушний шум, періодичне закладення у
вусі при зміні положення тіла і переливання рідини у вусі. Цим хворим під
місцевою інфільтраційною анестезією розчином лідокаїну 2 %, або новокаїном
0,5 % з додаванням адреналіну 0,1 % з розрахунку 0,01 мл на 1 мл лідокаїну
(новокаїну) проведено тимпаностомію з введенням тефлонового шунта з
внутрішнім діаметром – 1,14 мм, одночасно промито порожнину середнього
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вуха розчином антисептика (декасан, діоксидин), після чого зовнішній
слуховий хід рихло тампоновано стерильною марлевою турундою.
Через 10 днів лікування пацієнти другої підгрупи відмітили покращення
загального стану, скарги в переважній більшості випадків були відсутні,
дослідження слуху шепітною та розмовною мовами не виявили ознак патології,
камертональні проби в нормі.
Проведено аудіометрію (рис. 3.8) хворим (25) даної підгрупи без
наявності шунта: 1) середнє значення повітряної провідності на частоті
500 Гц – (7,1±0,2) дБ, 1 кГц – (8,9±0,3) дБ, 2 кГц – (10,1±0,3) дБ, 4 кГц – (12,7±
0,3) дБ, 6 кГц – (13,9±0,3) дБ, 8 кГц – (14,2±0,3) дБ; 2) кісткової провідності на
частоті 500 Гц – (2,1±0,3) дБ, 1 кГц – (4,5±0,4) дБ, 2 кГц – (5,7±0,2) дБ, 4 кГц –
(3,1± 0,3) дБ, 6 кГц – (3,4±0,3) дБ, 8 кГц – (6,7±0,2) дБ. Середнє значення
кістково-повітряного інтервалу на частотах від 125 до 2000 Гц було (4,6±0,3) дБ
і на частотах від 4 до 8 кГц – (9,2±0,4) дБ.
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Рис. 3.8 – Середнє значення показників кісткової та повітряної
провідностей у пацієнтів першої групи другої підгрупи на10 день лікування
ГСО
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Зареєстровано тимпанограму типу А (Jerger,1970) та акустичний
рефлекс іпсі- та контрлатерального вуха із значенням порогу слуху 40-50 дБ.
Хворі з наявністю шунта в барабанній перетинці (7) спостерігались
протягом 6 міс, у 4 пацієнтів він випав на 2–3 місяць, у 3 під місцевою
інфільтраційною анестезією його видалено.
Стійке зниження слуху і шум у вусі відмічено у 6 (2,3 %) хворих (6 вух)
з перфоративним середнім отитом, що ввійшли в третю підгрупу. Через
перфорацію виглядала блідо-рожева слизова оболонка порожнини середнього
вуха, краї перфорації були товстими.
Аудіометрія (рис. 3.9): 1) середнє значення повітряної провідності на
частоті 500 Гц – (19,1±0,5) дБ, 1 кГц – (21,7±0,8) дБ, 2 кГц – (23,2±0,8) дБ,
4 кГц – (25,9± 0,9) дБ, 6 кГц – (30,0±1,0) дБ, 8 кГц – (31,5±1,0) дБ; 2) кісткової
провідності на частоті 500 Гц – (5,9±0,3) дБ, 1 кГц – (7,1±0,5) дБ, 2кГц –
(7,9±0,3) дБ, 4 кГц – (8,5± 0,4) дБ, 6 кГц – (9,1±0,4) дБ, 8 кГц – (10,6±0,4) дБ.
Середнє значення кістково-повітряного інтервалу на частотах від 125 до
2000 Гц було (14,4±0,8) дБ і на частотах від 4 до 8 кГц – (19,7± 1,0) дБ.
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Рис. 3.9 – Середнє значення показників кісткової та повітряної
провідностей у пацієнтів першої групи третьої підгрупи на 7 день лікування
ГСО
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Хворих взято на диспансерний облік.
Середнє значення аудіометрії у трьох підгрупах після лікування ГСО
(рис. 3.10): 1) повітряна провідність на частоті 500 Гц – (6,0±0,3) дБ, 1 кГц –
(8,4±0,4) дБ, 2 кГц – (9,2±0,3) дБ, 4 кГц – (9,3±0,5) дБ, 6 кГц – (10,4±0,4) дБ,
8 кГц – (11,9±0,5) дБ; 2) кісткова провідність на частоті 500 Гц – (2,7±0,3) дБ,
1 кГц – (4,8±0,4) дБ, 2 кГц – (5,4±0,2) дБ, 4 кГц – (5,1±0,2) дБ, 6 кГц –
(5,7±0,2) дБ, 8 кГц – (6,8±0,3) дБ. Середнє значення кістково-повітряного
інтервалу на частотах від 500 до 2000 Гц було (3,5± 0,5) дБ і на частотах від 4
до 8 кГц – (4,7±0,5) дБ.
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Рис. 3.10 – Середнє значення показників кісткової та повітряної
провідностей у пацієнтів першої групи при первинному обстеженні а також
після проведеного лікування ГСО
При порівнянні КПІ в першій групі обстежених пацієнтів виявлено
достовірну різницю показників (р˂0,01) до та після лікування гострого
середнього отиту (таб. 3.5).
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Таблиця 3.5
Порівняльна характеристика даних КПІ в першій групі до та після лікування

Середнє значення КПІ 125-2000 Гц

(17,3±0,4) дБ

Хворі І гр.
після
лікування
(3,5±0,5) дБ *

Середнє значення КПІ 4-8 кГц

(24,8±1,6) дБ

(4,7±0,5) дБ *

Хворі І гр. до
лікування

Примітки:* – р˂0,01 (достовірність різниці показника відносно осіб першої і
другої груп)
Інтоксикаційний синдром після лікування ГСО. У всіх пацієнтів першої
групи після ліквідації патологічного процесу в середньому вусі (згідно даних
отоскопічного обстеження і тимпанограми) не виявлено клінічних ознак
інтоксикаційного синдрому вже на 7 добу захворювання. Незважаючи на
відмову пацієнтів від тимпанопункції з наявністю клінічних та лабораторних
ознак інтоксикації, призначена антибактеріальна та дезінтоксикаційна терапія
також виявилась ефективною, однак захворювання в середньому тривало 8,5
днів, а також консервативне лікування за участю дезінтоксикаційних
середників тривало довше (в середньому 5 днів).
Для порівняння показників інтоксикації в 10 пацієнтів-добровольців
різних підгруп, однобічним чи двобічним процесом взято кров на аналіз і
проведено визначення рівня інтоксикаційного синдрому: ЛІІ – (1,3±0,1) од.,
МСМ254 – (347,7±1,4) ум. од., МСМ280 – (156,9±1,4) ум. од., ЕІІ – (28,6±0,5) %
(таб. 3.6).
Виявлено достовірне зниження (р˂0,01) показників ЛІІ, МСМ254, МСМ280,
ЕІІ, що практично досягали рівня контрольної групи, після призначення
антибактеріальної та дезінтоксикаційної терапії, а також у пацієнтів котрим
проводилась тимпанопункція і які відмовились від її проведення у порівнянні з
показниками до лікування.
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Таблиця 3.6
Показники ендогенної інтоксикації у хворих першої групи до
та після лікування ГСО

Контрольна

Пацієнти першої

Перша група після

група, n=10

групи, n=148

лікування, n=10

ЛІІ, од

0,9±0,1

3,2±0,4

1,3±0,1*

МСМ254, ум. од.

347,2±8,3

430,1±10,1

352,8±6,6*

МСМ280, ум. од

151,3±4,6

220,7±8,2

156,4±4,7*

ЕІІ, %

28,1±1,4

36,9±1,7

29,5±1,0*

Показник

Примітки:
* – р˂0,01 – достовірність різниці показника осіб першої групи до та після
лікування

Приклад 1. Хворий К., 34 роки звернувся в поліклініку Тернопільської
міської комунальної лікарні № 2 зі скаргами на болі та зниження слуху на ліве
вухо, відчуття закладення у ньому, підвищення температури до 38,1 0С, а також
загальна слабкість, порушення сну. З анамнезу відомо, що захворювання
розпочалось 5 днів тому з катаральних явищ в носі, болю в горлі. За медичною
допомогою не звертався, отримував краплі в ніс. Серед даних об’єктивного
обстеження

виявлено

гіперемію

та

вип’ячення

барабанної

перетинки,

пізнавальні пункти слабо визначались. При передній риноскопії виявлено
набряк та гіперемію слизової оболонки порожнини носа, переділка носа
викривлена у вигляді дуги вліво, орофарингоскопія – гіперемія та зернистість
задньої стінки глотки. Дані акуметрії: шепітна мова на ліве вухо – 3,5 м,
розмовна – 5 м; камертональні проби – негативний дослід Ріне зліва,
латералізація звуків у ліве вухо при досліді Вебера, Швабах – вкорочений. При
проведенні

вестибулярного

дослідження

ознак

патології

не

виявлено.

75

Показники тональної порогової лівого вуха аудіометрії представлені на
(рис. 3.11) і характеризувались підвищенням порогів повітрянопроведених
звуків на ліве вухо в межах 20-25 дБ на частотах 125-1000 Гц, та 30-40 дБ на
частотах 2-8 кГц. Кістково-повітряний інтервал був в межах 15-25 дБ на всій
тоншкалі. Аудіометричний дослід Вебера характеризувався латералізацією
звуків в ліве вухо.
В показниках лабораторного дослідження виявлено: загальний аналіз
крові ( ер. 4,61·1012 л, Hb 154 г/л, лейк. 4,6·109 л, лейкоцитарна формула: п. 7 %,
с. 54 %, е. 2 %, л. 35 %, м. 2 %, ШОЕ 13 мм/год).
Показники ендогенної інтоксикації: ЛІІ – 2,6 од., МСМ254 – 489 ум. од.,
МСМ280 – 257 ум. од., ЕІІ – 37,2 %.
Встановлено діагноз: Гострий лівобічний гнійний середній отит. Гострий
ринофарингіт. Інтоксикаційний синдром. Викривлення переділки носа з
порушенням носового дихання.
У зв’язку з вираженими болями у вусі, наявність вип’ячення барабанної
перетинки, підвищення порогів слуху кісткової і повітряної провідності, з
наявністю

кістково-повітряного

інтервалу,

виражений

інтоксикаційний

синдром, хворому під місцевою інфільтраційною анестезією, розчином
лідокаїну 2% з додаванням адреналіну 0,1% з розрахунку 0,01мл на 1 мл
лідокаїну, проведено тимпанопункцію, виділено секрет середнього вуха і
введено в барабанну порожнину антисептик – діоксидин, після чого зовнішній
слуховий хід рихло тампоновано стерильною марлевою турундою з метою
забезпечення активного відтоку та абсорбції залишків секрету середнього вуха
з барабанної порожнини. Незважаючи на те, що отвір в барабанній перетинці
після проведення тимпанопункції був маленьким, спостерігали активний відтік
вмісту середнього вуха і після видалення голки для тимпанопункції. Хворому
було рекомендовано часту заміну турунд у вусі по мірі просочення її
патологічним вмістом.
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Рис. 3.11 – Аудіометрія хворого К., 34 роки до та після лікування ГСО
Частину вмісту секрету середнього вуха передавали в лабораторію для
виділення та дослідження лімфоцитів методом проточної цитофлюориметрії. В
результатах виявлено, що 5,1 % лімфоцитів перебували на стадії апоптозу,
некроз зустрічали в 8,5 % (рис. 3.12).
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Рис. 3.12 – Розподіл апоптичних і життєздатних клітин (Gate лімфоцити) в режимі DotPlot в секреті середнього вуха хворого на ГСО. По осі
абсцис – інтенсивність флюоресценції анексину V – FITC. По осі ординат –
інтенсивність флюоресценції PI. В нижній частині гістограми – відсоткове
співвідношення лімфоцитів.
Хворому призначено Флемоклав Солютаб в дозі 875/125мг двічі на добу
терміном на 7 днів, краплі у вухо ципрофарм по 2 краплі 4 рази на день, спрей
до носа – риназолін по 1 інгаляції 2-3 рази на день, секретолітик синупрет – 50
крапель 3 рази на день пити 7-10 днів, до горла таблетки для розсмоктування –
ефізол. З метою корекції інтоксикаційного синдрому в умовах денного
стаціонару

хірургічного

відділення

поліклініки

Тернопільської

міської

комунальної лікарні № 2 протягом 2-х днів вводили 5% розчин глюкози 400 мл
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внутрішньовенно крапельно, до системи також додавали 4 мл 5% розчину
аскорбінової кислоти
Після проведеного курсу лікувальних процедур хворий на другий день
відмітив зменшення болю в хворому вусі, температура тіла знизилась до 37,2 0С,
однак відмічались зниження слуху та незначний шум у вусі низькочастотного
характеру. Симптоми захворювання повністю зникли на 7 день лікування.
Проведено аудіометричне обстеження (рис. 3.11): поріг зниження слуху
повітряної провідності на частотах 125-1000 Гц був 5-10 дБ, та 10-15 дБ на
частотах 2-8 кГц. Кістково-повітряний інтервал був в межах 5-10 дБ на всій
тоншкалі.

Аудіометричний

дослід

Вебера

в

голові.

Зареєстровано

тимпанограму типу А та акустичний рефлекс іпсі- та контрлатерального вуха із
значенням порогу слуху 40 дБ.
За добровільною згодою пацієнта взято кров на аналіз для визначення
показників інтоксикаційного синдрому: ЛІІ – 1,4 од., МСМ254 – 346 ум. од.,
МСМ280 – 158 ум. од., ЕІІ – 30 %.
Враховуючи покращення загального стану хворого, а також дані
отоскопії і додаткових методів обстеження про відсутність запального процесу
в середньому вусі, хворого виписано по місцю проживання з рекомендаціями
проведення йому підслизової резекції переділки носа в плановому порядку.
Хворі другої групи приймали антибактеріальну, дезінтоксикаційну
терапію, як і пацієнти першої групи. Крім того враховуючи наявність
підвищеного порогу слуху кісткової провідності (рис. 3.2), а також появу шуму
високочастотного характеру можна судити про залучення в патологічний
процес завитки внутрішнього вуха, тому з метою покращення кровообігу та
реологічних властивостей крові вводили пентоксифілін 5,0 розчинений на
розчині 0,9 % NaCl в/в крапельно до моменту ліквідації патологічного процесу
в середньому вусі.
Діагностичним критерієм сенсоневрального компоненту зниження слуху
у

хворих

на

ГСО

та

скалярної

приглухуватості

було

проведення
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тимпанопункції,

тому

кожному

пацієнту

другої

групи

проводилась

тимпанопункція (32 вуха). Показами до тимпанопункції були: важкий
загальний стан хворого, виражені болі у вусі, шум у вусі високочастотного
характеру, наявність вип’ячення барабанної перетинки, підвищення порогів
слуху кісткової і повітряної провідності, з наявністю кістково-повітряного
інтервалу, виражений інтоксикаційний синдром за показниками ЛІІ, МСМ 254,
МСМ280, ЕІІ.
Тимпанопункція проводилась під місцевою інфільтраційною анестезією
розчином лідокаїну 2 %, або новокаїном 0,5 % з додаванням адреналіну 0,1 % з
розрахунку 0,01мл на 1 мл лідокаїну (новокаїну). Голкою для тимпанопункції
проколювали барабанну перетинку в місці найбільшого вип’ячення або задньонижньому квадранті.
На 7-10 добу після нормалізації отоскопічної картини у пацієнтів другої
групи, для визначення функції середнього вуха, проводилась повторна
аудіометрія.
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Рис. 3.13 – Середнє значення показників кісткової та повітряної
провідностей у пацієнтів другої групи на 7-10 день лікування ГСО
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Дані аудіометрії (рис. 3.13) характеризувались підвищенням порогів: 1)
повітряної провідності на частоті 500 Гц – (9,3±0,9) дБ, 1 кГц – (14,4±1,3) дБ,
2 кГц – (16,6±1,3) дБ, 4 кГц – (20,7±1,2) дБ, 6 кГц – (23,0±1,1) дБ, 8 кГц –
(25,4±1,2) дБ; 2) кісткової провідності на частоті 500 Гц – (5,4±1,2) дБ, 1 кГц –
(9,6±1,2) дБ, 2 кГц – (11,3±1,3) дБ, 4 кГц – (16,9±1,1) дБ, 6 кГц – (18,7±1,0) дБ,
8 кГц – (21,0±1,3) дБ. Середнє значення кістково-повітряного інтервалу на
частотах від 125 до 2000 Гц було (4,7±1,7) дБ і на частотах від 4 до 8 кГц –
(4,2±1,6) дБ.
Інтоксикаційний синдром після лікування ГСО. У всіх пацієнтів даної
групи не виявлено клінічних ознак інтоксикаційного синдрому. Однак для
порівняння показників інтоксикації в 10 пацієнтів-добровольців даної групи
взято кров на аналіз і проведено визначення рівня інтоксикаційного синдрому:
ЛІІ – (1,3±0,2) од., МСМ254 – (348,9±4,6) ум. од., МСМ280 – (157,6±5,5) ум. од.,
ЕІІ – (29,3±1,4) %. Виявлено достовірне зниження показників ЛІІ, МСМ254,
МСМ280, ЕІІ (р˂0,01), що практично досягали рівня контрольної групи, після
евакуації патологічного вмісту середнього вуха та дезінтоксикаційної терапії у
порівнянні з показниками до лікування (таб. 3.7).
Таблиця 3.7
Показники ендогенної інтоксикації у хворих першої групи до
та після лікування ГСО
Показник

Контрольна

Друга група до

Друга група після

група, n=10

лікування, n=32

лікування, n=10

ЛІІ, од

0,9±0,1

4,1±0,2

1,3±0,2*

МСМ254, ум. од.

347,2±8,3

472,5±10,4

354,7±8,6*

МСМ280, ум. од

151,3±4,6

334,8±7,6

157,6±5,5*

ЕІІ, %

28,1±1,4

41,1±2,3

29,3±1,4*

Примітки:
* – р˂0,01 – достовірність різниці показника осіб другої групи до та після
лікування
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Враховуючи дані суб’єктивного (зниження слуху, шум у вусі),
обєктивного обстеження (нормальна, або незначно втягнена барабанна
перетинка, позитивна проба Вальсальви) , акуметрії (шепітна мова 2-4 м на
стороні

ураження),

камертональні

проби

–

дослід

Ріне

позитивний,

латералізація звуків у здорове вухо у хворих на однобічне ураження;
аудіометрія – явища сенсоневральної приглухуватості; тимпанометрія –
тимпанограма тип А – призначено отоакустичну емісія (ОАЕ) продуктів
спотворення для визначення функціонального стану зовнішніх волоскових
клітин.
При проведенні тесту реєстрації ОАЕ у 32 хворих тест виявився
негативним, тобто на основних частотах 2 кГц, 3 кГц, 4 кГц, 5 кГц при рівні
звукового тиску 55дБ величина акустичного діапазону була від’ємною.
Даній групі пацієнтів призначено внутрішньовенне струминне введення
20-30

мл ноотропілу впродовж 4 діб, дексаметазон

(під

контролем

артеріального тиску) дом’язево починаючи з 24 мг із зниженням дози кожні
2 дні, при курсі лікування 7 діб, бетагіс в дозі 16 мг тричі на добу протягом
1 місяця.
Після проведеного 10–15-ти денного курсу комплексного лікування ГСО
ускладненого СНП у 31 пацієнта другої групи (31 вухо), виявлено покращення
загального стану. Дані аудіометрії характеризувались зниженням порогів
повітряної (на частоті 500 Гц – (5,6±1,0) дБ, 1 кГц – (9,3±0,7) дБ, 2 кГц –
(9,6±1,0) дБ, 4 кГц – (10,9±1,1) дБ, 6 кГц – (11,3±1,4) дБ, 8 кГц – (11,9±1,3) дБ)
та кісткової (на частоті 500 Гц – (3,6±0,9) дБ, 1 кГц – (7,6±0,9) дБ, 2 кГц –
(6,3±1,3) дБ, 4 кГц – (7,6±1,1) дБ, 6 кГц – (7,9±1,3) дБ, 8 кГц – (9,6±1,4) дБ)
провідностей звуків (рис. 3.14). Середнє значення повітряно-кісткового
інтервалу на частотах від 500 до 2000 Гц було (2,3±1,4) дБ і на частотах від 4 до
8 кГц – (3,0±1,8) дБ.
Також була зареєстрована отоакустична емісія продукту спотворення,
причому позитивним вважався тест при реєстрації на 3-х частотах при рівні
звукового тиску 55 дБ і величині акустичного діапазону більше 6 дБ.
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Рис. 3.14 – Середнє значення показників кісткової та повітряної
провідностей у пацієнтів другої групи після лікування СНП
У одного пацієнта аудіометрична крива характеризувалась підвищенням
порогів повітряної та кісткової провідностей (на частоті 500 Гц повітряної
провідності – 10 дБ, 1 кГц – 15 дБ, 2 кГц – 20 дБ, 4 кГц – 25 дБ, 6 кГц – 30 дБ,
8 кГц – 30 дБ та кісткової на частоті 500 Гц – 5 дБ, 1 кГц – 10 дБ, 2 кГц – 20 дБ,
4 кГц – 20 дБ, 6 кГц – 25 дБ, 8 кГц – 25 дБ).
Середнє значення повітряно-кісткового інтервалу на частотах від 500 до
2000 Гц було 6,7 Дб і на частотах від 4 до 8 кГц – 5 Дб, ОАЕ – не зареєстровано.
В даного пацієнта досягнути позитивного результату лікування не вдалось.
Хворий знаходиться на диспансерному обліку.
Порівнюючи середні значення даних аудіометричного дослідження (рис.
3.15) в динаміці захворювання на момент першого огляду і після лікування
ГСО ускладненого СНП виявлено достовірне підвищення порогів слуху
кісткової та повітряної провідностей.
Виявивши підвищені пороги слуху кісткової провідності на момент
першого огляду і призначивши препарати для покращення мікроциркуляції
можна добитись підвищення порогів кісткової провідності. Однак ефективним є
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виявлення

сенсоневрального

компоненту

зниження

слуху

методом

отоакустичної емісії після нормалізації стану середнього вуха за даними
клінічного обстеження, аудіометрії та тимпанометрії.
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Рис. 3.15 – Середнє значення показників кісткової та повітряної
провідностей у пацієнтів другої групи на різних етапах лікування
При порівнянні КПІ в другій групі обстежених пацієнтів виявлено
достовірну різницю показників (р˂0,01) відносно осіб першої і другої груп
(таб. 3.8).
Таблиця 3.8
Порівняльна характеристика даних КПІ в першій групі до та після лікування
Хворі ІІ гр. Хворі ІІ гр.
до лікування після
лікування
ГСО
Середнє значення КПІ 500-2000 Гц (13,1±2,2) дБ (4,7±1,7) дБ

Хворі ІІ гр.
після
лікування
ГСО з СНП
(2,3±1,4) дБ*

Середнє значення КПІ 4-8 кГц

(3,0±1,8) дБ*

(10,4±2,6) дБ (4,2±1,6) дБ

Примітки:
* – р˂0,01 (достовірність різниці показника КПІ осіб першої і другої груп)
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Приклад 2. Хворий І., 27 років звернувся в поліклініку Тернопільської
міської комунальної лікарні № 2 зі скаргами на болі та зниження слуху на праве
вухо, відчуття закладення і шуму в ньому, підвищення температури до 38,2 0С,
утруднене носове дихання а також загальна слабкість, порушення сну, втрата
апетиту.
З анамнезу відомо, що захворювання розпочалось 5 днів тому з
катаральних явищ в носі, болю в горлі. За медичною допомогою не звертався,
отримував краплі в ніс.
Серед даних об’єктивного обстеження виявлено гіперемію та вип’ячення
барабанної перетинки, пізнавальні пункти слабо визначались. При передній
риноскопії виявлено набряк та гіперемію слизової оболонки порожнини носа,
орофарингоскопія – гіперемія та зернистість задньої стінки глотки.
Дані акуметрії: шепітна мова на праве вухо – 1,5 м, розмовна 5 м;
камертональні проби – негативний дослід Ріне в правому вусі, латералізація
звуків у праве вухо при досліді Вебера, Швабах – вкорочений на хворе вухо.
При

проведенні

вестибулярного

дослідження

виявлено

нестійкість

(похитування) в позі Ромберга. Показники тональної порогової аудіометрії (рис
3.18) характеризувались підвищенням порогів повітрянопроведених звуків на
ліве вухо в межах 20-30 дБ на частотах 125-1000 Гц, та 35-50 дБ на частотах 28кГц. Кістково-повітряний інтервал був в межах 10-15 дБ на всій тоншкалі.
Аудіометричний дослід Вебера характеризувався латералізацією звуків в праве
вухо. Тимпанометрія тип В на ліве вухо (рис. 3.17).
Загальний аналіз крові (ер. 4,61×1012 л -1, Hb 154 г/л, лейк. 4,6×109 л,
лейкоцитарна формула: п. 8 %, с. 53 %, е. 2 %, л. 35 %, м. 2 %, ШОЕ 17 мм/год).
Показники ендогенної інтоксикації: ЛІІ – 4,6 од., МСМ254 – 587 ум. од.,
МСМ280 – 328 ум. од., ЕІІ – 46,9 %.
Встановлено попередній діагноз: Гострий правобічний середній отит.
Гострий ринофарингіт. Інтоксикаційний синдром.
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Рис. 3.17 – Аудіометрія хворого І., 27 років до та після лікування ГСО, а також
після лікування СНП.
У зв’язку з вираженими болями, шумом у вусі високочастотного
характеру, наявність вип’ячення барабанної перетинки, підвищення порогів
слуху кісткової і повітряної провідності, з наявністю кістково-повітряного
інтервалу, виражений інтоксикаційний синдром, хворому під місцевою
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інфільтраційною анестезією, розчином лідокаїну 2% з додаванням адреналіну
0,1% з розрахунку 0,01мл на 1 мл лідокаїну, проведено тимпанопункцію,
виділено секрет з середнього вуха і промито барабанну порожнину розчином
антисептика – діоксидином.
Досліджено

лімфоцити

виділеного

секрету

методом

проточної

цитофлюориметрії. В результатах виявлено, що 29,7 % лімфоцитів перебували
на стадії апоптозу, некроз зустрічали в 32,1 % (рис. 3.18).

Рис. 3.18 – Розподіл апоптичних і життєздатних клітин (Gate - лімфоцити)
в режимі DotPlot в секреті середнього вуха хворого на ГСО. По осі абсцис –
інтенсивність флюоресценції анексину V – FITC. По осі ординат –
інтенсивність флюоресценції PI. В нижній частині гістограми – відсоткове
співвідношення лімфоцитів.
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Подальше лікування хворого проводилось в умовах денного стаціонару
хірургічного відділення поліклініки Тернопільської міської комунальної лікарні
№ 2, де призначено Цефтріаксон 1 г двічі на добу, неогемодез по 200мл
внутрішньовенно крапельно 1 раз на добу протягом 3-х діб, риназолін по 1 кр.
2-3 рази на день, ефізол по 1 таб 3-4 рази на добу розсмоктувати. Крім того
враховуючи наявність підвищеного порогу слуху кісткової провідності (рис
3.17), а також наявність шуму високочастотного характеру можна судити про
залучення в патологічний процес завитки внутрішнього вуха, тому з метою
покращення

кровообігу

та

реологічних

властивостей

крові

вводили

пентоксифілін 5,0 розчинений на розчині 0,9% NaCl в/в крапельно.
Після проведеного курсу лікувальних процедур хворий на другий день
відмітив зменшення болю в хворому вусі, температура тіла знизилась до
37,5 0С. Однак на 7 день лікування ще відмічались зниження слуху та шум у
вусі високочастотного характеру. Об’єктивно – патологічних змін з сторони
барабанної перетинки не відмічалось, при проведенні проби Вальсальви
відмічено рухомість її по всій площині.
Проведено аудіометрію (рис. 3.17), тимпанометрію (рис. 3.19).
Проведено також реєстрацію ОАЕ – для визначення функції завитки
внутрішнього вуха (рис. 3.20). Отоакустична емісія не зареєструвалась
(звуковий діапазон був від’ємним) і цей факт став прямим показом для
призначення лікування спрямованого на ліквідацію патологічного процесу у
внутрішньому вусі.
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Рис. 3.19 – Тимпанограма хворого І., 27 років до та після лікування ГСО
Встановлено клінічний діагноз: Гострий правобічний середній отит
ускладнений

сенсоневральною

приглухуватістю.

Гострий

ринофарингіт.

Інтоксикаційний синдром.
Призначено внутрішньовенне струминне введення 40 мл ноотропілу
впродовж 4 діб, дексаметазон дом’язево починаючи з 24 мг із зниженням дози
кожні 2 дні, при курсі лікування 7 діб, бетагіс в дозі 16 мг 3 тричі на добу
протягом 1 місяця.
Після семиденного лікування ГСО ускладненого СНП проведено
аудіометрію (рис. 3.17), також була зареєстрована отоакустична емісія на 4-х
частотах з середнім значенням акустичного діапазону 26,5 дБ (рис. 3.20).
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За добровільною згодою пацієнта взято кров на аналіз для визначення
показників інтоксикаційного синдрому: ЛІІ – 1,5 од., МСМ254 – 334 ум. од.,
МСМ280 – 163 ум. од., ЕІІ – 28,7 %.
Хворого виписано по місцю проживання з рекомендаціями подальшого
прийому бетагісу 16 мг тричі на добу до 1 міс, та призначено повторний огляд
через 1 міс.

Рис. 3.20 – Отоакустична емісія хворого І., 27 років до та після
лікування СНП
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Висновки. Серед всіх обстежених хворих (295) на ГСО – СНП
зустрічається у (10,8±1,8) % випадках. Це клінічно проявлялось підвищенням
порогів кістковопроведених звуків в середньому (24,2±1,6) дБ на всій тон шкалі
та відсутністю реєстрації отоакустичної емісії після нормалізації стану
середнього вуха.
Проведене бактеріологічне дослідження в першій групі пацієнтів
монокультуру кожного із збудників ГСО виявлено в 62,3 %, решту
характеризувалась наявністю комбінацій, найчастішою була S. pneumoniae і
H. Іnfluenzae – 16,3 %; в другій групі – 22,9 % і 28,6 %, найчастішою була S.
pneumoniae і H. Іnfluenzae – 28,6 %.
У (61,0±2,8) % хворих виявлено інтоксикаційний синдром. Після
проведення

тимпанопункції,

а

також

адекватної

антибактеріальної

та

дезінтоксикаційної терапії, наступило достовірне зменшення показників
ендогенної інтоксикації в бік норми (р<0,01).
Запальні реакції що виникали в порожнині середнього вуха пацієнтів
другої групи ((24,7±0,9) % апоптоз, (13,9±0,5) % некроз лімфоцитів) протікали
агресивніше (клінічні дані, інтоксикаційний синдром), ніж у пацієнтів першої
групи, де показники відповідно становили – (15,2±0,6) % і (10,6±0,5) %.
Представлені в розділі результати досліджень опубліковано:
1. Яшан О.І. Інтоксикаційний синдром при гострому середньому отиті та
шляхи його корекції / О.І. Яшан, І.В. Хоружий // Вісник наукових
досліджень . – 2013. – № 2. – С. 90-92.
2. Яшан О.І. Можливості антибактеріальної терапії гострого середнього отиту
/ О.І. Яшан, І.В. Хоружий // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 3. – С.
81-83.
3. Яшан О.І. Комплексне лікування гострого середнього отиту, ускладненого
сенсоневральною

приглухуватістю

/

О.І.

Яшан,

І.В.

Хоружий,
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К.Є. Нікіфоров // Мистецтво лікування. Журнал сучасного лікаря. – 2013. –
№ 1 (97). – С. 40-41.
4. Яшан О.І. Влияние погибших лимфоцитов секрета среднего уха при остром
среднем отите на развитие нейросенсорной тугоухости / О.І. Яшан,
І.В. Хоружий // Вестник оториноларингологии . – 2015. – № 1. – С. 17-20.
5. Яшан О.І. Сучасні підходи до діагностики та лікування сенсоневральної
приглухуватості / О.І. Яшан, І.В. Хоружий // Ліки України. – 2008. –
№ 5 (121). – С. 65-68.
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РОЗДІЛ 4 ГІСТОЛОГІЧНА ТА МОРФОМЕТРИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ СЕРЕДНЬОГО ТА
ВНУТРІШНЬОГО ВУХ В НОРМІ ТА ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ
ГОСТРОМУ СЕРЕДНЬОМУ ОТИТІ
4.1 Гістологічний стан та морфометричні параметри структурних
компонентів середнього та внутрішнього вуха мурчаків інтактної групи
У

підрозділі

представлені

результати

мікроскопічних,

електронномікроскопічний та морфометричних досліджень середнього та
внутрішнього вух, які необхідні для проведення порівняльного аналізу
подальших отриманих експериментальних даних.
Проведені мікроскопічні дослідження слизової оболонки середнього
вуха інтактних тварин встановити, що епітеліальний шар її слизової оболонки
побудований багаторядним війчастим епітелієм (рис. 4.1).

Рис. 4.1 – Структурна організація слизової оболонки середнього вуха
тварини

інтактної

Хайята. × 400

групи.

Напівтонкий

зріз.

Забарвлення

за

методом
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Власна пластинка слизової являє собою пухку сполучну тканину, яка
тісно прилягає до окістя кісткової тканини стінки завитки внутрішнього вуха
(рис. 4.2).

Рис. 4.2 – Мікроскопічна будова слизової оболонки та кісткової тканини
стінки завитки тварини інтактної групи. Забарвлення гематоксилін та еозином.
× 200
Головною

особливістю

кровопостачання

внутрішнього

вуха

є

відсутність коллатерального кровообігу. Ця особливість обумовлена тим, що у
лабіринті розміщені рецептори високої чутливості до будь-яких механічних
коливань і тому неприпустимим є пульсація судин, чи інші вазомоторні реакції
[175], які будуть спотворювати рецепцію адекватних зовнішніх подразників. З
іншого боку, якщо відбувається порушення в одній з судин, не існує резервного
(коллатерального) кровообігу, який би попередив виникнення патологічних
змін у лабіринті.
Проведені

електронномікроскопічні

дослідження

гемокапілярів

спірального органа внутрішнього вуха показали, що вони мають неширокі
просвіти та тонку стінку. Стінка утворена суцільним шаром ендотеліальних
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клітин та базальною мембраною. Ендотеліоцити контактують плазмолемою з
базальною мембраною, яка відділяє капіляри від пухкої периваскулярної
сполучної тканини. У розшаруваннях базальної мембрани субмікроскопічно
спостерігаються перицити – клітини, що мають подовгасте, чітко контуроване
ядро і невеликий об’єм цитоплазми (рис. 4.3).

Рис.

4.3

–

Ультраструктурна

організація

гемокапіляра

завитки

внутрішнього вуха тварини інтактної групи. Просвіт капіляра (1), ендотеліоцит
(2), базальна мембрана (3), перицит (4). × 9 000
Життєздатність

рецепторного

апарату

забезпечується

рідинами

внутрішнього вуха (перилімфою, ендолімфою, кортілімфою), що омивають
його клітини. Посередництвом цих рідин здійснюються трофічна функція і
відводяться продукти життєдіяльності.
Важливу роль відіграють підтримуючі клітини, які не тільки виконують
опорну функцію, а і забезпечують поживними речовинами волоскові клітини
(рис. 4.4).
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Рис. 4.4 – Ультраструктура підтримуючих клітин спірального органа
інтактної тварини. Ядра сусідніх клітин (1), цитоплазма сусідніх клітин (2).
х 16 000
На сьогоднішній день описані щілинні контакти (gap junctions),
трансмембранні канали, котрі зв’язують цитоплазми обох сусідніх клітин [169].
Основною

функцією

щілинних

контактів

є

забезпечення

прямого

міжклітинного зв'язку, який дозволяє здійснювати швидкий обмін іонів,
вторинних месенджерів і метаболітів до 1 кілодальтона молекулярної маси.
Проведені електронномікроскопічні дослідження міжклітинних зв’язків
підтримуючих клітин спірального органу встановили, що вони представлені
вузькою електроннопрозорою смужкою між плазмолемами та різними типами
міжклітинних контактів. Це і прості контакти – пальцеподібні, також щільні
замикаючі, наявні десмосомальні контакти (рис. 4.5). Патологічних змін серед
цих контактів не виявлено, міжклітинний простір звичайної будови, клітини
тісно прилягають одна до одної.
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Рис. 4.5 – Ультраструктурна організація міжклітинних контактів
підтримуючих клітин спірального органа у внутрішньому вусі інтактної
тварини. Ядра (1) і цитоплазма (2) сусідніх клітин, десмосомальний контакт (3),
пальцеподібний контакт (4), щільний замикаючий контакт (5). × 25 000
Іннервація завитки здійснюється трьома типами нервових елементів, з
них два є аферентними і один – еферентним [175]. Переважна більшість
нервової тканини формує спіральний ганглій, розміщений в спіральному каналі,
що проходить в основі спіральної кісткової пластинки. До першого
аферентного типу відноситься близько 90 % нейронів спірального ганглію,
вони іннервують внутрішні волоскові клітини. Другий тип складають близько
10 % клітин спірального ганглію, що іннервують зовнішні волоскові клітини
[176].
Проведені гістологічні дослідження структурної організації спірального
ганглія та нерва морських свинок інтактної групи не виявили видових
особливостей їх будови. На мікроскопічному та ультраструктурному рівнях
вони мають притаманну їм будову.
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Спіральний ганглій складають нейроцити та нервові волокна, що оточені
тонкими прошарками пухкої сполучної тканини. Нервові волокна формують
нервові пучки. Кожний пучок нервових волокон відмежований периневрієм, що
складається з двох шарів клітинних структур, а також тонких колагенових
волокон. Нервові волокна оточені ендоневрієм. В ендоневрії містяться ланки
гемомікроциркуляторного русла (рис. 4.6).

Рис. 4.6 – Мікроскопічна будова спірального органа інтактної тварини.
Нервова клітина (1), нервові волокна (2). Напівтонкий зріз. Забарвлення за
методом Хайята. × 1000
Цитоплазма

нейролемоцитів

має

середню

електронно-оптичну

щільність, містить органели (рис. 4.7). Ділянки цитоплазми клітини тонкі,
видовжені. Ці клітини відмежовані від ендоневрію і зовнішнього шару
периневрію базальними мембранами. Плазмолема нервових волокон щільно
прилягає до мієлінової оболонки, повторюючи її контури.
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Рис. 4.7 – Ультраструктурна організація нерва інтактної тварини.
Осьовий циліндр (1), мієлінова оболонка (2), ядро (3) та цитоплазма (4)
нейролемоцита. × 4 000
На базилярній мембрані завиткового ходу розміщений спіральний
орган – основний рецепторний елемент периферичного відділу слухового
аналізатора.

Він

являє

собою

сукупність

різних

за

структурою

і

функціональним значенням клітин, функції більшості з яких ще недостатньо
з’ясовані. Клітковинний масив побудований внутрішніми та зовнішніми
волосковими клітинами, а також підтримуючими клітинами, що лежать на
базилярній мембрані (рис. 4.8).
Проведені морфометричні дослідження зовнішніх волоскових клітин
спірального органа інтактних тварин показали, що середнє значення площі їх
цитоплазми дорівнює (242,34±4,56) мкм2, а середнє значення площі їх ядер
складає

(41,27±1,21)

становить 0,21.

мкм2,

а

ядерно-цитоплазматичне

співвідношення
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Рис. 4.8 – Структурна організація спірального органа тварини інтактної
групи. Внутрішня волоскова клітина (1), зовнішні волоскові клітини (2),
цитоплазма волоскових клітин (3), ядро волоскових клітин (4), базилярна
мембрана (5). Забарвлення за методом Хайята. × 600
4.2 Гістологічні та морфометричні зміни структурних компонентів
середнього та внутрішнього вуха мурчаків експериментальної групи
У цьому підрозділі представлені результати гістологічних досліджень
середнього та внутрішнього вуха та морфометричні дані дослідження
спірального органа мурчаків хворих при експериментальному гострому
середньому отиті.
Для визначення патологічних змін в завитці внутрішнього вуха тварин
виводили з експерименту в різні терміни розвитку гострого середнього отиту:
виведені з експерименту на 10 добу захворювання і виведені з експерименту на
34 добу захворювання.
Слизова оболонка за умов цього експерименту значно потовщується, на
її поверхні утворюються ерозії епітеліальної пластинки, які також виявляються
на мембранах овального та круглого вікон. Медіальна стінка барабанної
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порожнини і нижній (основний) завиток равлика, були першим основним
бар’єром на шляху проникнення інфекції та її токсинів з барабанної порожнини
у внутрішнє вухо.
Проведені гістологічні дослідження слизової оболонки середнього вуха
тварин хворих на ГСО які виведені з експерименту на 10 добу захворювання
встановили, що слизова оболонка середнього вуха відшарована від окістя
кісткової стінки завитки внутрішнього вуха (рис. 4.9).

Рис. 4.9 – Мікроскопічні зміни слизової оболонки середнього вуха
тварини при ГСО. Відшарування судинної смужки внутрішнього та слизової
оболонки середнього вуха

від кісткової стінки завитки. Забарвлення

гематоксиліном і еозином. × 100
Також виявлено виражені запальні явища в епітеліальній пластинці, що
характеризуються порушенням структури війчастого епітелію, збільшується
кількість келихоподібних клітин (рис. 4.10).
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Рис. 4.10 – Мікроскопічний стан слизової оболонки середнього вуха
тварини при ГСО. Напівтонкий зріз. Забарвлення за методом Хайята. × 400
За

даними

Левіна

частина

гілок

(з

системи

лабіринтної

і

шилососкоподібної артерій), які розміщені навколо лицевого нерва, в супроводі
стременного нерва попадають в порожнину пірамідального відростка, а потім в
складі

стременного

м’яза

проникають

в

барабанну

порожнину,

де

анастомозують з сіткою кровоносних судин слизової оболонки [85-87].
Гістологічні дослідження середнього і внутрішнього вуха у тварин з
експериментальним гострим середнім отитом виявлено, що запальний процес
переважно локалізувався в слизовій оболонці барабанної порожнини, а судинна
система слизової оболонки середнього (рис. 4.11) і структур внутрішнього вуха
(рис.

4.12)

реагувала

як

єдине

ціле.

Спостерігалось

нерівномірне

кровонаповнення судин, повнокрів’я вен і капілярів, капіляростаз та
периваскулярний набряк.
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Рис. 4.11 – Мікроскопічні зміни слизової оболонки середнього вуха
тварини при гострому середньбому отиті. Порушення структури епітеліальної
пластинки, стаз еритроцитів у просвіті капіляра. Забарвлення за методом
Хайята. × 400

Рис. 4.12 – Мікроскопічний стан внутрішнього вуха тварини при
гострому середньому отиті. Стаз еритроцитів упросвіті капіляра. Змінена
будова нерва. Забарвлення за методом Хайята. х 200
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Субмікроскопічно встановлено кровонаповнення гемокапілярів, їх
просвіти виконані еритроцитами у вигляді сладж феномену. Наявний набряк
цитоплазми

ендотеліоцитів,

пошкодження

органел.

Базальна

мембрана

нерівномірна, нечітко оконтурована, збільшені периваскулярні простори за
рахунок набряку (рис. 4.13).

Рис. 4.13 – Субмікроскопічні зміни гемокапіляра слизової оболонки
внутрішнього вуха тварини при гострому середньому отиті. Просвіт з
еритроцитами (1), ендотеліоцит (2), базальна мембрана (3), периваскулярний
простір (4). ×12 000
У тварин хворих на гострий середній отит, що виведені з експерименту
на 34 добу захворювання електронномікроскопічні дослідження встановили
суттєву реорганізацію структурних компонентів волоскових клітин.
Значно змінюється апікальна ділянка таких клітин. Кутикулярна
пластинка потовщена, неоднорідної електронної щільності. Стереоцилії, що
розташовані над нею, пошкоджені, частково фрагментовані (рис. 4.14). У
цитоплазмі спостерігаються деструктивно змінені органели, мітохондрії з
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світлим матриксом та редукованими кристами, порушення виражалися у
вакуолізації з частковим, або повним ураженням крист. Вакуолізації підлягали
більш крупні мітохондрії, тоді як менші за розміром зберігали нормальну
будову. Крім цього виявлено незначне розширення цистерн ендоплазматичної
сітки, комплексу Гольджі і субповерхневої цистерни, розширені канальця
ендоплазматичної сітки.

Рис. 4.14 – Ультраструктура волоскової клітини спірального органа
тварини при експериментальному гострому середньому отиті. Апікальна
поверхня волоскової клітини (1), кутикулярна пластинка (2),
мітохондрії (3). × 27000

змінені
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При дослідженні міжклітинних контактів виявляється збільшення
просторів між плазмолемами сусідніх клітин, які заповнені аморфним
компонентом неоднорідної електронної щільності. Порушена структура
багатьох міжклітинних контактів в одних випадках важко було від
диференціювати міжклітинні зв’язки, в інших порушення їх структурної
організації (рис. 4.15).
Ці зміни можуть призвести до порушення транспорту іонів та інших
біологічно-активних речовин між клітинами, а також призвести до порушення
трофіки волоскових клітин.

Рис. 4.15 – Субмікроскопічні зміни міжклітинних контактів у
внутрішньому вусі тварини хворої на гострий середній отит. Ядро (1) і
цитоплазма (2) сусідніх клітин, десмосомальний контакт (3), пальцеподібний
контакт (4), щільний замикаючий контакт (5), міжклітинний простір (6).
х 21 000
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Окремі підтримуючі клітини спірального органа необернено змінені,
спостерігається розпад ядра на мікроядра, які являють собою неправильної
форми осміофільні структури покриті плазматичною мембраною везикули
(апоптотичні тільця). У таких клітинах відмічається глибока деструкція
цитоплазми.

Вона

стає

електроннопрозорою,

органели

в

ній

не

диференціюються (рис. 4.16).

Рис. 4.16 – Ультраструктура підтримуючої клітини в стані апоптозу.
Мікроядра (1), цитоплазма клітини (2). × 12 000
Ендотеліальна клітина має округлої форми ядро, та набряклу
цитоплазму. Органел у цитоплазмі небагато, вони невеликі за розмірами і
розташовані
рівномірної

переважно
товщини,

парануклеарно.

чітко

контурована.

Базальна
На

мембрана

окремих

відносно

ділянках

розшаровується і в цих проміжках розташовані перицити (рис. 4.17).

вона
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Рис. 4.17 – Ультраструктурна організація гемокапіляра внутрішнього
вуха тварини при гострому середньому отиті. Ендотеліоцит (1), базальна
мембрана (2), просвіт гемокапіляра (3), еритроцит (4). × 6400
Проведені морфометричні дослідження волоскових клітин спірального
органа тварин хворих при гострому середньому отиті встановили, що середнє
значення площі цитоплазми клітини дорівнює (223,45±3,94) мкм2, а середнє
значення площі їх ядер складає (36,34±0,97) мкм2, а їх ядерно-цитоплазматичне
співвідношення становить 0,19 (табл. 4.1).
При аналізі отриманих морфометричних результатів виявлено, що при
експериментальному гострому середньому отиті в різні терміни захворювання
зовнішні волоскові клітини зменшуються, причому і ядро і цитоплазма
піддаються таким змінам. Площа ядра стає меншою в 1,14 рази, а площа
цитоплазми в 1,08 рази порівняно з такими показниками інтактної групи
тварин.
Виявлено статистичну достовірність

між розмірами ядра (р<0,05), а

також цитоплазми (р<0,05) в групі інтактних тварин і у тварин з гострим
середнім отитом.
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Таблиця 4.1
Морфометричні показники волоскових клітин спірального органа в нормі та за
умов експериментального гострого середнього отиту, (М±m)
Ядерноцитоплазматичне
співвідношення

Групи тварин

Площа ядра, мкм

Площа
цитоплазми, мкм2

Інтактна

41,27±1,21

242,34±4,56

0,21

Експериментальна

36,24±0,97*

223,45±3,94*

0,19

2

* – р˂0,05 – достовірність різниці показника між групою інтактних тварин і в
експерименті
Дане явище підтверджує зморщення зовнішніх волоскових клітини, що
проявлялось достовірним зменшенням розмірів ядра і цитоплазми і є
передумовою розвитку її апоптозу.
Резюме.

Запальні

зміни

в

порожнині

середнього

вуха

при

експериментальному ГСО у тварин виведених з експерименту на 10 добу
захворювання характеризуються значним порушенням трофіки як слизової
оболонки барабанної порожнини, так і структур завитки внутрішнього вуха, що
підтвердилось стазом еритроцитів у гемокапілярах завитки з суттєвими змінами
їх структурних компонентів, а також змінами організації міжклітинних
контактів

спірального

органа

у

вигляді

збільшення

просторів

між

плазмолемами сусідніх клітин із заповненням міжклітинних просторів
аморфним компонентом неоднорідної електронної щільності.
При експериментальному ГСО у тварин виведених з експерименту на 34
добу захворювання виявлено, що окремі підтримуючі клітини спірального
органа перебувають в стадії пізнього апоптозу, що проявляється розпадом ядра
на

мікроядра,

з

глибокою

диференціацією органел.

деструкцією

цитоплазми

і

відсутньою
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Електронномікроскопічні дослідження при експериментальному ГСО
виявили явище раннього апоптозу у волоскових клітинах, що проявилось
потовщенням

кутикулярної

пластинки,

пошкодженням

та

частковою

фрагментацією стереоцилій, деструктивною зміною органел з просвітленням
матриксу,

редукцією

крист

мітохондрій

та

розширенням

канальців

ендоплазматичної сітки. Морфометричне дослідження підтвердило явище
раннього

апоптозу

волоскових

клітини,

що

проявилось

достовірним

зменшенням розмірів як ядра, так і цитоплазми.
Представлені в розділі результати досліджень опубліковано:

1.

Хоружий І.В. Гістологічні та морфометричні зміни структурних

компонентів середнього та внутрішнього вуха при експериментальному
гострому середньому отиті / І.В. Хоружий, К.С. Волков, О.І. Яшан // Журнал
вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. – № 2. – С. 15-20.
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дані епідеміологічного дослідження стверджують, що серед всіх
захворювань людського організму, ГСО складає 2,5 %, а серед захворювань
вуха – 25-30 % [1-3].
Незважаючи на досягнення в профілактиці та лікуванні захворювань
вуха, сенсоневральна приглухуватість є однією з головних проблем сучасної
клінічної аудіології, що становить – 7,8-12,1 % всієї патології вуха [21]. Аналіз
показників

світової

статистики

показує,

що

гостра

сенсоневральна

приглухуватість розвивається до 9,3 % [10] випадків після гострого середнього
отиту, а близько 12 % з цих пацієнтів у майбутньому страждають на
сенсоневральну приглухуватість і відчувають шум у вухах, що надає
особливого медико-соціального значення даній поєднаній патології.
Порушення кровообігу, що виникає при ГСО як в середньому, так і у
внутрішньому вусі, ендо-, екзотоксини збудників ГСО, а також продукти
розпаду тканин, медіатори запалення, що призводять до розвитку синдрому
ендогенної інтоксикації, ймовірно зумовлюють розвиток сенсоневрального
компонента зниження слуху при ГСО. Ці міркування пояснюють доцільність і
наукову новизну вивчення розвитку СНП при ГСО, та обґрунтування
діагностичних і лікувальних заходів, при цій поєднаній патології. Необхідно
встановити особливості патологічних змін у завитці внутрішнього вуха
лабораторних

тварин

за

умови

розвитку

ГСО,

а

також

дослідити

морфометричні параметри зовнішніх волоскових клітин.
Для досягнення поставленої мети ми оцінювали дані клінічної картини,
тональної

порогової

аудіометрії,

тимпанометрія,

отоакустичної

емісії,

ендогенної інтоксикації (ЕІІ, МСМ254, МСМ280, ЛІІ). Шляхом тимпанопункції
отримали секрет середнього вуха з якого виділили лімфоцити і дослідили
методом проточної цитофлюориметрії на наявність апоптозу.
За темою роботи проведено обстеження та лікування 295 хворих на
ГСО.
Хворі були поділені на дві основні групи в залежності від типу ураження
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слухового аналізатора. До першої групи віднесли хворих на ГСО з виключно
кондуктивним типом приглухуватості, їх було 263, до другої групи хворі на
ГСО ускладнений СНП, що включала 32 пацієнта.
Остаточний

діагноз

та

наявність

ускладнень

визначали

після

проведеного дослідження показників синдрому ендогенної інтоксикації, а після
ліквідації патологічного процесу в середньому вусі визначали функціональний
стан зовнішніх волоскових клітин методом викликаної отоакустичної емісії на
предмет сенсоневральних порушень.
Отримані в нашому дослідженні дані аудіометрії у пацієнтів першої
групи свідчать про підвищення порогів як повітряної так і кісткової провідності
звуків на уражене вухо з наявністю повітряно-кісткового інтервалу на частотах
від 125 до 2000 Гц – (17,3±0,4) дБ і на частотах від 4 до 8 кГц – (24,8±1,6) дБ.
Ця ж тенденція підвищення порогів звуків зберігалася і у пацієнтів
другої групи, однак слід відмітити, що показники кісткової провідності були
достовірно вищими порівнюючи з пацієнтами першої групи і відповідно і
середнє значення повітряно-кісткового інтервалу на частотах від 125 до 2000 Гц
становило (13,1±2,2) дБ і на частотах від 4 до 8 кГц – (10,4± 2,7) дБ.
В більшості обстежених пацієнтів 56,3 % першої групи, а також у всіх
хворих другої групи виявлено різного ступеня вираженості інтоксикаційний
синдром, що проявлявся клінічно і лабораторно. Основними клінічними
ознаками були: загальна слабкість, підвищення температури, дратівливість,
порушення сну, погіршення апетиту, пітливість, зниження працездатності.
Проведений аналіз показників ЕІ дозволяє стверджувати, що у більшості
пацієнтів на ГСО, спостерігалося вірогідне збільшення рівня ЕІ порівняно із
здоровими людьми (Р<0,01-0,05). Встановлено, що ЕІ на фоні ГСО
характеризувалася підвищеним рівнем всіх досліджуваних показників, а саме
ЛІІ, МСМ, ЕІІ. При цьому чим більш виражений патологічний процес, що
проявлявся клінічно тим більш це зумовлювало поглиблення токсемії. Так, при
порівнянні показників ЕІ у клінічних групах ГСО: рівень показників
збільшувався у найбільшій мірі у пацієнтів Іб (доперфоративна стадія гострого
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середнього отиту) підгрупи (р<0,01), порівняно з контрольною групою і дещо
нижчим у пацієнтів Ів (перфоративний отит з гноєтечею) підгрупи (р <0,01) і Іа
(виражена гіперемія барабанної перетинки без наявності вип’ячення, або
втягнень барабанної перетинки) (р<0,01) підгрупі.
У хворих на ГСО показники ЛІІ, МСМ254, МСМ280, достовірно нижчі,
ніж у хворих на ГСО, ускладненим сенсоневральною приглухуватістю (р˂0,010,05), достовірної різниці не виявлено при порівнянні показника ЕІІ, однак він
був достовірно вищим ніж в осіб контрольної групи (р˂0,01).
Важливим фактором, що впливає на перебіг ГСО а також активність
токсемії, є проведена дезінтоксикаційна терапія і тимпанопункція. За умов ГСО
в доперфоративній стадії відмічали достовірне підвищення показників ЕІ
порівняно з пацієнтами на ГСО після видалення патологічного вмісту з
барабанної порожнини. Це можна пояснити більш вираженими деструктивними
процесами в середньому вусі при наростанні кисневого голодування та
накопичення токсичних продуктів, які зумовлюють виділення значно більшої
кількості ендогенних токсинів, а отже, підвищення рівня ЕІ. Отримані дані у
хворих на ГСО після проведення тимпанопункції вказують на тенденцію до
зниження показників ЕІ.
Проведені

дослідження

дають

підстави

вважати

показники

ЕІ

додатковими діагностичним критерієм ГСО та служити показами до
тимпанопункції, що повинно знайти відображення в клінічній практиці.
При наявності виділень з слухового ходу, а також після проведення
тимпанопункції, загалом 67 досліджень (перша група), і 33 дослідження (друга
група) проводили бактеріологічний посів виділень з вуха.
Мікробний пейзаж секрету середнього вуха у хворих на ГСО не
відрізнявся

від

попередньо

проведених

досліджень іншими

авторами.

Характерним є те, що в 21,4 % випадків посіву – мікрофлори не виявлено, а
монокультуру

кожного

із

збудників

виявлено

в

62,3

%,

решту

характеризувалась наявністю комбінацій, найчастішою була S. pneumoniae і H.
Іnfluenzae – 16,3 %.
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Значно інші результати були у пацієнтів другої групи, хоча відсоткове
співвідношення бактерій незначно відрізнялось, однак лише у 8,6 % випадків
посіву – мікрофлори не виявлено. Монокультуру кожного із збудників
виявлено в 22,9 %, решту характеризувалась наявністю комбінацій, дві і більше
культури збудників спостерігались у 68,5 % найчастішою була S. pneumoniae і
H. Іnfluenzae – 28,6 %.
Порівнюючи отримані дані бактеріологічного дослідження (в першій
групі пацієнтів, монокультуру кожного із збудників виявлено в 62,3 %, решту
характеризувалась наявністю комбінацій, найчастішою була S. pneumoniae і H.
Іnfluenzae – 16,3 %; в другій групі – 22,9 % – монокультура і 51,4 % – комбінації
збудників, найчастішою була S. pneumoniae і H. Іnfluenzae – 28,6 %), можна
відмітити чіткий взаємозв’язок між наявністю комбінацій збудників ГСО та
ступенем вираженості інтоксикації і наявністю ускладнень у вигляді СНП.
Після проведеної тимпанопункції частину вмісту середнього вуха
передавали для дослідження лімфоцитів методом проточної цитофлюориметрії
на предмет явища апоптозу і некрозу.
При оцінці отриманих даних виявлено достовірну статистичну
відмінності між обома групами хворих (р˂0,01). Потрібно зауважити, що у
хворих на ГСО явища апоптозу (15,2±0,6) % і некрозу (10,6±0,5) % виражені не
так яскраво як при порівнянні у хворих на ГСО з СНП – апоптоз – (24,7±0,9) %,
некроз – (13,9±0,5) %, але все таки відбуваються, причому з тенденцією до
підвищення в міру виникнення сенсоневральної приглухуватості. Це можна
пояснити тим, що запальні реакції, які виникають в порожнині середнього вуха
за недостатності імунної відповіді організму, а саме підвищення рівня
апоптотично

змінених

лімфоцитів

є

небезпечним

у

плані

розвитку

сенсоневральної приглухуватості.
Для корекції виявлених порушень у хворих на ГСО (перша група) нами
була застосована диференційована схема лікувальних процедур із врахуванням
даними опитування, об’єктивного обстеження, акуметрії, аудіометрії та
тимпанометрії.
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Схема лікарського впливу на патологічний процес була наступною:
антибактеріальні препарати – напівсинтетичні пеніциліни чи цефалоспорини ІІ
генерації протягом 5 – 7 днів, за відсутності ефекту протягом 2 – 3 діб –
макроліди 7 – 10 днів, цефалоспорини III генерації 7 – 10 днів,
дезінтоксикаційну терапію (неогемодез по 100 або 200 мл внутрішньовенно
крапельно 1 раз на добу протягом 2 – 3 діб або 5% розчин глюкози 200 – 400 мл
внутрішньовенно крапельно, до системи також додавали 1-3 мл 5% розчину
аскорбінової кислоти). При наявності ексудату в барабанній порожнині, чи
вираженому

больовому

синдромі

проводили

тимпанопункцію

та

бактеріологічне дослідження отриманого патологічного вмісту чи змиву, а
також промивали порожнину середнього вуха антисептичним розчином.
Призначений комплекс лікування ГСО дозволив добитись одужання
81,4 % хворих, що входили в першу підгрупу, у цих пацієнтів були відсутні
суб’єктивні та об’єктивні ознаки захворювання, а також не виявлено клінічних
ознак

інтоксикаційного

синдрому.

Однак

для

порівняння

показників

інтоксикації в 10 пацієнтів-добровольців, однобічним чи двобічним процесом
взято кров на аналіз і проведено визначення рівня інтоксикаційного синдрому.
Отримані дані показників ЛІІ, МСМ254, МСМ280, ЕІІ у хворих на ГСО
після лікування вказують на тенденцію до зниження, що практично досягали
рівня контрольної групи (р˂0,01) після евакуації патологічного вмісту
середнього вуха та дезінтоксикаційної терапії у порівнянні з показниками до
лікування.
У 12,2 % хворих (друга підгрупа) відмічали незначне зниження слуху,
відчуття закладеності у вусі. Об’єктивно – барабанні перетинки виглядали
втягненими по всій площині, звичайного кольору. Акуметрія: сприйняття
шепітної мови було в середньому до 4-5 м, камертональні проби вказували на
кондуктивне ураження вуха. Дані аудіометрії характеризувались підвищенням
порогів повітряної провідності звуків на уражене вухо з середнім значенням на
всій тоншкалі (13,4±0,4) дБ, та кісткової провідності (4,1±0,3) дБ. Середнє
значення повітряно-кісткового інтервалу на частотах від 125 до 2000 Гц було
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(6,8±0,4) дБ і на частотах від 4 до 8 кГц – (11,8±0,5) дБ. Тимпанограму тип В
(Jerger,1970) відмічали у 9 (39,1 %) пацієнтів, і типу С – у 23 (49,4 %) пацієнтів
цієї підгрупи.
Хворим другої підгрупи призначався комплекс лікувальних процедур
для відновлення прохідності слухової труби, що включали катетеризацію
слухових труб щоденно, або через день з введенням медикаментозних
середників, в більшості випадків це був антисептик діоксидин, адреноміметик –
адреналін, та глюкокортикостероїд дексаметазон, а також пневмомасаж
барабанних перетинок. Через 10 днів лікування пацієнти другої підгрупи
відмітили покращення загального стану, скарги відсутні, дослідження слуху
шепітною та розмовною мовами не виявили ознак патології, камертональні
проби в нормі.
Зареєстровано тимпанограму типу А (Jerger,1970) та акустичний
рефлекс іпсі- та контрлатерального вуха із значенням порогу слуху 40-50 дБ.
У 7 хворих (6,5%) катетеризація слухової труби була неефективною, на
третій день лікування скарги були на вушний шум, періодичне закладення у
вусі при зміні положення тіла і переливання рідини у вусі. Цим хворим
проведено тимпаностомію, одночасно промито порожнину середнього вуха
розчином антисептика (декасан, діоксидин), після чого зовнішній слуховий хід
рихло тампоновано стерильною марлевою турундою.
Хворі з наявністю шунта в барабанній перетинці (7) спостерігались
протягом 6 міс, у 4 пацієнтів він випав на 2-3 місяць, у 3 під місцевою
інфільтраційною анестезією його видалено. Перфорація після тимпаностомії
була відсутня у 100 % випадків, у 3 пацієнтів відмічали рубець на місці
тимпаностомії.
Стійке зниження слуху і шум у вусі відмічено у 6 (2,3 %) хворих (6 вух)
з перфоративним середнім отитом, що ввійшли в третю підгрупу. Через
перфорацію виглядала блідо-рожева слизова оболонка порожнини середнього
вуха, краї перфорації були товстими. Хворих взято на диспансерний облік з
рекомендаціями подальшого хірургічного лікування.
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При порівнянні даних аудіометрії в першій групі обстежених пацієнтів
виявлено достовірну різницю показників (р˂0,01) до та після лікування
гострого середнього отиту.
Хворі другої групи приймали антибактеріальну, дезінтоксикаційну
терапію, як і пацієнти першої групи. Крім того, враховуючи наявність
підвищеного порогу слуху кісткової провідності, а саме на частоті 125 Гц –
(11,7±1,1) дБ, 1кГц – (15,1±1,5) дБ, 2кГц – (20,3±1,2) дБ, 4 кГц – (28,0±1,8) дБ,
6 кГц – (32,0±2,0) дБ, 8 кГц – (37,9±1,9) дБ, а також появу шуму
високочастотного характеру можна судити про залучення в патологічний
процес завитки внутрішнього вуха, тому з метою покращення кровообігу та
реологічних властивостей крові вводили пентоксифілін 5,0 розчинений на
розчині 0,9% NaCl в/в крапельно.
Діагностичним критерієм сенсоневрального компоненту зниження слуху
у

хворих

на

тимпанопункції,

ГСО
тому

та

скалярної

кожному

приглухуватості

пацієнту

другої

було
групи

проведення
проводилась

тимпанопункція (32 вуха), показами до якої були: важкий загальний стан
хворого, виражені болі у вусі, шум у вусі високочастотного характеру,
наявність вип’ячення барабанної перетинки, підвищення порогів слуху
кісткової і повітряної провідності, з наявністю кістково-повітряного інтервалу,
виражений інтоксикаційний синдром за показниками ЛІІ, МСМ254, МСМ280, ЕІІ.
На 7-10 добу після нормалізації отоскопічної картини у пацієнтів другої
групи, для визначення функції середнього вуха, проводилась повторна
аудіометрія. Характерним було те, що середнє значення повітряно-кісткового
інтервалу на частотах від 125 до 2000 Гц було (4,7±1,7) дБ і на частотах від 4 до
8 кГц – (4,2±1,6) дБ, що вказувало на покращення функції середнього вуха,
однак пороги повітряної провідності на частоті 500 Гц були (9,3±0,9) дБ, 1кГц –
(14,4±1,3) дБ, 2кГц – (16,6±1,3) дБ, 4 кГц – (20,7± 1,2) дБ, 6 кГц – (23,0±1,1) дБ,
8 кГц – (25,4±1,2) дБ і кісткової провідності на частоті 500 Гц були (5,4±1,2) дБ,
1кГц – (9,6±1,2) дБ, 2кГц – (11,3±1,3) дБ, 4 кГц – (16,9±1,1) дБ, 6 кГц –
(18,7±1,0) дБ, 8 кГц – (21,0±1,3) дБ. Додатково проведено тимпанометричне
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обстеження

і

реєстрацію

акустичного

рефлексу.

Для

визначення

функціонального стану зовнішніх волоскових клітин призначено отоакустичну
емісію. При проведенні тесту реєстрації ОАЕ у 32 хворих тест виявився
негативним, тобто на основних частотах 2 кГц, 3 кГц, 4 кГц, 5 кГц при рівні
звукового тиску 55дБ величина акустичного діапазону була від’ємною.
У

всіх

пацієнтів

даної

групи

не

виявлено

клінічних

ознак

інтоксикаційного синдрому. Однак для порівняння показників інтоксикації в 10
пацієнтів-добровольців даної групи взято кров на аналіз і проведено визначення
рівня

інтоксикаційного

синдрому:

ЛІІ

–

(1,3±0,2)

од.,

МСМ254

–

(348,9±4,6) ум.од., МСМ280 – (157,6±5,5) ум. од., ЕІІ – (29,3±1,4) %. З цих даних
випливає, що параметри ендогенної інтоксикації знижувались у хворих в
процесі медикаментозної терапії (Р<0,05). Все це свідчить про позитивний
ефект впливу даного лікування на зменшення проявів токсичного компоненту
при ГСО.
Даній групі пацієнтів призначено внутрішньовенне струминне введення
40-60

мл ноотропілу впродовж 4 діб, дексаметазон

(під

контролем

артеріального тиску) дом’язево починаючи з 24 мг із зниженням дози кожні
2 дні, при курсі лікування 7 діб, бетагіс в дозі 16 мг тричі на добу протягом
1 місяця.
Після проведеного 10-15-ти денного курсу комплексного лікування ГСО
ускладненого СНП у 31 пацієнта другої групи (31 вухо), виявлено покращення
загального стану та зниження порогів повітряної (на частоті 500 Гц –
(5,6±1,0) дБ, 1кГц – (9,3±0,7) дБ, 2кГц – (9,6±1,0) дБ, 4 кГц – (10,9±1,1) дБ,
6 кГц – (11,3±1,4) дБ, 8 кГц – (11,9±1,3) дБ) та кісткової (на частоті 500 Гц –
(3,6±0,9) дБ, 1кГц – (7,6±0,9) дБ, 2кГц – (6,3±1,3) дБ, 4 кГц – (7,6±1,1) дБ,
6 кГц – (7,9±1,3) дБ, 8 кГц – (9,6±1,4) дБ) провідностей звуків. Середнє
значення повітряно-кісткового інтервалу на частотах від 500 до 2000 Гц
становило (2,3±1,4) дБ і на частотах від 4 до 8 кГц – (3,0±1,8) дБ.
Також була зареєстрована отоакустична емісія продукту спотворення
(ОАЕ) на 4-х частотах.
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В даного пацієнта досягнути позитивного результату лікування не
вдалось

аудіометрична

крива

характеризувалась

підвищенням

порогів

повітряної (на частоті 500 Гц – 10 дБ, 1кГц – 15 дБ, 2кГц – 20 дБ, 4 кГц – 25 дБ,
6 кГц – 30 дБ, 8 кГц – 30 дБ) та кісткової провідностей (на частоті 500 Гц –
5 дБ, 1кГц – 10 дБ, 2кГц – 20 дБ, 4 кГц – 20 дБ, 6 кГц – 25 дБ, 8 кГц – 25 дБ).
Середнє значення повітряно-кісткового інтервалу на частотах від 500 до
2000 Гц було 6,7 Дб і на частотах від 4 до 8 кГц – 5 Дб, ОАЕ – не зареєстровано.
Хворий знаходиться на диспансерному обліку.
Отже, в даному розділі обґрунтована необхідність та ефективність
корекції ендогенної інтоксикації у хворих на ГСО, а також проведення
диференційованої діагностичної тактики при різних формах ГСО і ГСО
ускладнений СНП. Важливим моментом попередження виникнення стійкого
зниження слуху у хворих на ГСО ускладнений СНП є призначення засобів для
покращення мікроциркуляції у внутрішньому вусі в найбільш ранні сроки
виявлення сенсоневрального компоненту.
Експериментальне дослідження. Моделювання ГСО проводилось на
лабораторних тваринах – статевозрілих мурчаках (32), маса тіла яких
коливалась в межах 550 г. Серед них була вибрана інтактна група (10) тварин,
для

проведення

порівняльного

аналізу

подальших

отриманих

експериментальних даних. Спочатку проводилось моделювання ГСО, після
чого в різні терміни після розвитку гострого середнього отиту (10 і 34 доба)
проводився забір завитки внутрішнього вуха. Таким чином вивчали слизову
оболонку середнього вуха, судин внутрішнього і середнього вух, структурні
компоненти спірального органа та морфометричні зміни зовнішніх волоскових
клітин.
Проведені мікроскопічні дослідження слизової оболонки середнього
вуха інтактних тварин встановили, що епітеліальний шар її слизової оболонки
побудований багаторядним війчастим епітелієм. Власна пластинка слизової
являє собою пухку сполучну тканину, яка тісно прилягає до окістя кісткової
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тканини стінки завитки внутрішнього вуха. В той же час, проведені гістологічні
дослідження слизової оболонки середнього вуха тварин хворих на ГСО
встановили, що слизова оболонка середнього вуха відшарована від окістя
кісткової стінки завитки внутрішнього вуха. Також виявлено виражені запальні
явища в епітеліальній пластинці, що характеризуються порушенням структури
війчастого епітелію, збільшується кількість келихоподібних клітин.
Проведені субмікроскопічні дослідження гемокапілярів спірального
органа внутрішнього вуха показали, що вони мають неширокі просвіти та тонку
стінку. Стінка утворена суцільним шаром ендотеліальних клітин та базальною
мембраною.

Ендотеліоцити

контактують

плазмолемою

з

базальною

мембраною, яка відділяє капіляри від пухкої периваскулярної сполучної
тканини.

У

розшаруваннях

базальної

мембрани

субмікроскопічно

спостерігаються перицити – клітини, що мають подовгасте, чітко контуроване
ядро і невеликий об’єм цитоплазми. Необхідно звернути увагу на те, що за умов
патології спостерігалось нерівномірне кровонаповнення судин, повнокрів’я вен
і капілярів, капіляростаз та периваскулярний набряк. Субмікроскопічно
встановлено

кровонаповнення

гемокапілярів,

їх

просвіти

виконані

еритроцитами у вигляді сладж феномену. Наявний набряк цитоплазми
ендотеліоцитів, пошкодження органел. Базальна мембрана нерівномірна,
нечітко оконтурована, збільшені периваскулярні простори за рахунок набряку.
Проведені електронномікроскопічні дослідження міжклітинних зв’язків
підтримуючих клітин спірального органу встановили, що вони представлені
вузькою електроннопрозорою смужкою між плазмолемами та різними типами
міжклітинних контактів. Це і прості контакти – пальцеподібні, також щільні
замикаючі, наявні десмосомальні контакти. При дослідженні міжклітинних
контактів при ГСО виявляється збільшення просторів між плазмолемами
сусідніх

клітин,

які

заповнені

аморфним

компонентом

неоднорідної

електронної щільності. Порушена структура багатьох міжклітинних контактів.
Окремі підтримуючі клітини спірального органа необоротно змінені,
спостерігається розпад ядра на мікроядра, які являють собою неправильної
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форми осміофільні структури. У таких клітинах відмічається глибока
деструкція цитоплазми. Вона стає електроннопрозорою, органели в ній не
диференціюються.
Проведені гістологічні дослідження структурної організації спірального
ганглія та нерва мурчаків інтактної групи та групи тварин хворих на ГСО не
виявили патологічних змін. На мікроскопічному та ультрамікроскопічному
рівнях вони мають притаманну їм будову. Спіральний ганглій складають
нейроцити та нервові волокна, що оточені тонкими прошарками пухкої
сполучної тканини.
У тварин хворих на гострий середній отит, що виведені з експерименту
на 34 добу захворювання електронномікроскопічні дослідження встановили
суттєву реорганізацію структурних компонентів волоскових клітин. Значно
змінюється апікальна ділянка таких клітин. Кутикулярна пластинка потовщена,
неоднорідної електронної щільності. Стереоцилії, що розташовані над нею,
пошкоджені,

частково

деструктивно

змінені

фрагментовані.
органели,

У

мітохондрії

цитоплазмі
з

світлим

спостерігаються
матриксом

та

редукованими кристами, розширені канальці ендоплазматичної сітки.
Проведені морфометричні дослідження волоскових клітин спірального
органа інтактних тварин показали, що середнє значення площі їх цитоплазми
дорівнює (242,34±4,56) мкм2, а середнє значення площі їх ядер складає
(41,27±1,21) мкм2, а ядерно-цитоплазматичне співвідношення становить 0,21. При
гострому середньому отиті – середнє значення площі цитоплазми клітини
дорівнює (223,45±3,94) мкм2, а середнє значення площі їх ядер складає
(36,34±0,97) мкм2, а їх ядерно-цитоплазматичне співвідношення становить 0,19.
Потрібно зауважити, що хоча площі цитоплазми ядра зовнішніх волоскових
клітин достовірно зменшувались в порівнянні з інтактною групою, проте ЯЦС
залишається практично незмінним, що вказує на зморщення клітини і є
передумовою розвитку апоптозу.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичні узагальнення і нові вирішення
науково-практичного завдання – підвищення якості діагностики, в тому числі
ранньої, а також лікування сенсоневральних слухових порушень при гострому
середньому отиті.
1.

Згідно наших досліджень, гострий середній отит у 10,8 %

ускладнювався гострою сенсоневральною приглухуватістю, що проявлялось
підвищенням порогів кістковопроведених звуків (у середньому на (24,2±1,6) дБ
на всій тоншкалі) та відсутністю реєстрації отоакустичної емісії після
нормалізації стану середнього вуха.
2.

У більшості хворих на гострий середній отит (61 %), спостерігалось

клінічні та біохімічні прояви ендогенної інтоксикації. У хворих на гострий
середній

отит

молекули

середньої

маси

становили:

МСМ254

–

(430,1±10,1) ум.од., МСМ280 – (220,7±8,2) ум.од., лейкоцитарний індекс
інтоксикації був (3,2±0,4) од., тоді як у хворих на гострий середній отит
ускладнений сенсоневральною приглухуватістю ці показники відповідали:
МСМ254 – (472,5±10,4) ум.од., МСМ280 – (334,2±7,6) ум. од. і лейкоцитарний
індекс інтоксикації – (4,1±0,2) од. (р˂0,01-0,05). Такі дані можуть слугувати
вірогідним критерієм виконання тимпанопункції для звільнення вуха від
патологічного вмісту та зниження явищ ендогенної інтоксикації.
3.

Цитофлюориметричне дослідження лімфоцитів секрету середнього

вуха хворих на гострий середній отит виявило признаки апоптозу у
(15,2±0,6) % таких клітин, в той час у хворих, в яких гострий середній отит
ускладнився сенсоневральною приглухуватістю, апоптоз спостерігався у
(24,7±0,9) % лімфоцитів (р˂0,05). Некроз лімфоцитів секрету середнього вуха
виявили у (10,6±0,5) % лімфоцитів при гострому середньому отиті та у
(13,9±0,5) % таких клітин, в яких гострий середній отит ускладнився
сенсоневральною приглухуватістю (р˂0,05).
4.

Своєчасне виявлення сенсоневральної приглухуватості у хворих на

гострий середній отит після проведення тимпанопункції та призначення
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адекватного лікування, яке включало антибактеріальну, дезінтоксикаційну
терапію і препарати, що покращують мікроциркуляцію та ноотропи, дозволило
добитись позитивного результату лікування у 96,9 % пацієнтів.
Патологічні зміни, що виникали при експериментальному гострому

5.

середньому отиті, характеризувались не тільки запальними явищами в слизовій
оболонці барабанної порожнини, а й у суттєвою перебудовою структур завитки
внутрішнього вуха, що проявлялось: стазом еритроцитів у гемокапілярах
завитки, змінами організації міжклітинних контактів спірального органа, а
також переходом деяких підтримуючих клітин спірального органа в стадію
апоптозу.
Субмікроскопічні дослідження при експериментальному гострому

6.

середньому отиті виявили патологічні зміни у деяких волоскових клітинах
спірального органа, що проявлялось: потовщенням кутикулярної пластинки,
пошкодженням та частковою фрагментацією стереоцилій, деструктивною
зміною органел з просвітленням матриксу, редукцією крист мітохондрій та
розширенням канальців ендоплазматичної сітки.
Проведені

7.

морфометричні

дослідження

волоскових

клітин

спірального органа інтактних тварин показали, що середнє значення площі їх
цитоплазми складало (242,34±4,56) мкм2, тоді як у тварин з гострим середнім
отитом,

середнє

значення

площі

цитоплазми

було

суттєво

меншим

(223,45±3,94) мкм2 (р˂0,05). Середнє значення площі ядер волоскових клітин
тварин інтактної групи складало (41,27±1,21) мкм2, в той час коли у тварин з
гострим середнім отитом, цей показник становив (36,34±0,97) мкм2 (р˂0,05).
Дане явище підтверджує зморщення волоскових клітини, що проявлялось
достовірним зменшенням розмірів ядра і цитоплазми і є передумовою розвитку
її апоптозу.

123

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.

У

клінічній

практиці

доцільно

використовувати

показники

ендогенної інтоксикації (молекули середньої маси: МСМ254, МСМ280 та
лейкоцитарний

індекс

інтоксикації)

для

встановлення

показів

до

тимпанопункції та скорочення термінів перебування хворого на листку
непрацездатності.
2.

У хворих на гострий середній отит, а також у хворих на гострий

середній отит ускладнений сенсоневральною приглухуватістю при наявності
вип’ячення барабанної перетинки і підвищення показників ендогенної
інтоксикації необхідно проводити тимпанопункцію з метою зниження
клінічних ознак отиту, зменшення інтоксикаційного синдрому та попередження
розвитку ускладнень.
3.

Для попередження виникнення стійкого зниження слуху у хворих

на гострий середній отит ускладнений сенсоневральною приглухуватістю є
призначення засобів для покращення мікроциркуляції у внутрішньому вусі в
найбільш ранні сроки виявлення сенсоневрального компоненту зниження
слуху.
4.
отит

Для відновлення зниженого слуху у хворих на гострий середній

ускладнений

сенсоневральною

приглухуватістю

рекомендовано

призначати внутрішньовенне струминне введення 20-30 мл ноотропілу
впродовж 4 діб, дексаметазон дом’язево починаючи з 24 мг із зниженням дози
кожні 2 дні, при курсі лікування 7 діб, бетагістини в дозі 16 мг тричі на добу
протягом 1 місяця.
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