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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АР – алергічний риніт
БП – барабанна перетинка
ВДШ –верхні дихальні шляхи
ВБТ – внутрішньобарабанний тиск
ЕВФ – еквіпресорно–вентиляційна функція
КТ – комп’ютерна томографія
ЛОКЛ – Львівська обласна клінічна лікарня
МКХ–10 – міжнародна статистична класифікація захворювань та споріднених
проблем охорони здоров’я (десятий виклад)
МЦТ – мукоціліарний транспорт
РК – ретракційна кишеня
ПССПВ – пневматична система соскоподібного відростка
САР – сезонний алергічний риніт
СТ – слухова труба
ТД – тубарна дисфункція
ФССТ – функціональний стан слухової труби
ХССО – хронічний середній секреторний отит
ХСАтО – хронічний середній ателектатичний отит
ХНСО – хронічний негнійний середній отит
ХТТ – хронічний туботимпаніт
ХФАО – хронічний фіброзно-адгезивний отит
ЦАР – цілорічний алергічний риніт
AD – праве вухо
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AS – ліве вухо
m. TVР – м’яз, що напружує м’яке піднебіння
m. LVP – м’яз, що піднімає м’яке піднебіння
SNOT–22 – опитувальник синус–носового тесту (Sinu–Nasal–Outcome Test – 22)
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ВСТУП
Актуальність теми. Кількість хворих на кондуктивну приглухуватість в
результаті

хронічних

негнійних

середніх

отитів

(ХНСО)

–

секреторний,

туботимпаніт ателектатичний, адгезивний середній отити, незважаючи на сучасні
методи лікування не зменшується. За даними ВООЗ передбачається їх збільшення на
20-30% до 2030 року. За останні два десятиліття досягнуто удосконалення
діагностики ХНСО, особливо туботимпаніту і введено з 2000 року нову міжнародну
термінологію його – «ателектаз середнього вуха» (C. Blueston, 2005; B. Ars, 2008
2012). На основі розробленої класифікації стадій ателектазу обох частин барабанної
перетинки (БП) при тубарній дисфункції (ТД) встановлено ступінь важкості цієї
патології. Вивчено патогенез утворення ретракційних кишень БП та їх ускладнень
(І.А. Сребняк і співавт., 2011; Ю.О. Сушко і співавт., 2014). При хронічному
секреторному середньому отиті виявили розлади гуморального і місцевого
імунітету, ТД, різні стадії ателектазу БП, розроблено комплекс методик лікування.
Незважаючи на вище вказане, захворюваність на секреторний середній отит в
дитячому віці не зменшується, в дорослих вже є його ускладнення – ретракційна
кишеня, адгезивний середній отит, епітимпанальна холестеатома (А.Я. Желтов і
співав., 2013; В.С. Зайцев і співавт., 2013; Ю.О. Сушко і співав., 2014). ХНСО мають
мультифакторні причини, однією з яких є порушення функціонального стану
слухової труби (СТ), тобто ТД. Вплив ТД на патологію середнього вуха (зокрема на
патогенез секреторного та хронічного гнійного середнього отиту) доведено ще у
другій половині ХХ ст. (В.В. Кіщук, 2012; М.Б. Крук і співав., 2007; А.А. Лайко і
співав., 2009; Ф.О. Тишко, 2012). Лікування секреторного отиту з хронічною
тубарною дисфункцією введенням балона (розширювача) в прóсвіт слухової труби
дає тимчасове покращення її функції (D. Poe et. al., 2011; S. Shroeder et al., 2013).
Тому питання своєчасної діагностики, виявлення причин і лікування ТД і ХНСО
залишається актуальним.
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Загально

прийнятою

діагностикою

функції

СТ

труби

є

імпедансна

тимпанометрія, яка встановлює тільки зміни внутрішньобарабанного тиску і не
завжди інформативна. Проте детальне вивчення функціонального стану СТ, а саме
всіх її функцій, а також причин ТД, вимагає застосування декількох методик
дослідження (А.А. Лайко і співав., 2012, 2013). Актуальним є встановлення
необхідного мінімуму методик для виявлення ТД та початку розвитку ХНСО, а для
вивчення функціонального стану СТ – удосконалити і вибрати необхідні методики
діагностики.
На початку ХХІ ст. встановлено збільшення частоти алергічних захворювань
та їх ускладнень у цілому світі і передбачається їх подальше зростання (до 2025 р.
захворіє половина населення Європи). Проте своєчасна діагностика запізнюється на
3-5 і більше років, частина хворих недостатньо лікується. Хворі на алергічний риніт
(АР) є полісенсибілізованими, мають ряд неалергічних хвороб, від 30 до 50%
хворіють на хронічний риносинусит (Б.С. Безшапочний, 2014; І.В. Гогунська і
співав., 2010; Д.І. Заболотний і співав., 2009, 2010; С.М. Пухлик, 2012, 2015; V.
Bauchau, 2007; Р. Bousque еt al., 2010; С. Feng et al., 2012; R. Marco et al., 2012).
Експериментальні та клінічні дослідження для вивчення впливу АР на функцію СТ
та середнього вуха проводилися протягом останніх 20 років. Проте отримані
результати були суперечливими у зв’язку з недосконалими методиками обстеження
та короткотривалими експериментами на тваринах, а також на добровольцях. (A.
Kemps, 2009; D. Skoner et al., 2009; A. Keriywasam et al., 2013).
Стан CТ при АР та вплив ТД на розвиток негнійних процесів у середньому
вусі ще достатньо не вивчений. Хворі на АР спостерігаються, як правило, у
алерголога, а процес у СТ проходить малосимптомно і спочатку без зниження слуху.
Тому патологічні зміни в системі середнього вуха так само виявляються значно
пізніше. Якість життя пацієнтів при хворобах верхніх дихальних шляхів в т. ч. і при
АР, ХНСО, суттєво знижується, зменшується працездатність та здатність до
навчання. При АР з отологічними ускладненнями таких даних немає. Тому на
практиці в таких випадках актуальним є застосування бальної оцінки симптомів за
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даними опитувальника Sinus-Nasal-Outcome Test-22 (SNOT-22), який широко
використовується в Європі.
Остаточно не вирішеним дотепер є питання удосконалення своєчасної
діагностики латентних проявів АР та встановлення його впливу на функціональний
стан СТ як на невід’ємну частину ВДШ, а також на розвиток ХНСО. Для
профілактики ХНСО і ТД при АР є потреба застосування різних діагностичних
методик в комплексному обстеженні цих хворих.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження

виконані у роботі відповідають темі НДР кафедри оториноларингології Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького «Етіопатогенез,
сучасні методи діагностики, лікування та профілактики патології ЛОР органів» (№
держреєстрації 0110U000127).
Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики хронічних негнійних
середніх отитів у хворих на сезонний та цілорічний алергічні риніти шляхом
вдосконалення комплексного обстеження.
Завдання дослідження:
1. Дослідити стан носоглотки, слухової труби та середнього вуха у хворих на
алергічний риніт і контрольної групи здорових осіб.
2. Визначити оптимальний комплекс використання сучасних методик
діагностики стану носоглотки, слухової труби та середнього вуха у комплексному
обстеженні хворих та вдосконалити існуючі методики.
3. Прослідкувати динаміку змін стану носоглотки, слухової труби та
середнього вуха у хворих з хронічними алергічними ринітами в період загострення
та ремісії після проведеного лікування.
4. Визначити зв’язок між станом носоглотки, слухової труби та середнього
вуха у хворих на сезонний та цілорічний АР.
5. Сформулювати принципи діагностики розвитку хронічних негнійних
середніх отитів у хворих з АР.
Об’єкт дослідження: алергічний риніт, хронічний негнійний середній отит.
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Предмет дослідження: функціональні та морфологічні зміни носоглотки,
слухової труби та середнього вуха у хворих на сезонний та цілорічний АР,
встановлені за допомогою комплексу діагностичних методик.
Методи дослідження: застосовано комплекс клінічних інструментальних
досліджень, як традиційних, так і нових, що ще не набули широкого вжитку:
1. Опитування хворих та контрольної групи за допомогою тестів SNOT–22
(Questionnaiere Sinus-Nasal-Outcome Test–22).
2. Дослідження

стану

середнього

вуха

за

допомогою

отомікроскопії

барабанної перетинки із визначенням ступеню її втягнення (ателектазу), за
класифікацією М. Tos (1980), J. Sade (1979), Ch. Bluestone (2005), тональної
аудіометрії, а також функціональний стан СТ методом імпедансної тимпанометрії в
динаміці.
3. Дослідження мукоціліарного транспорту (МЦТ) носової порожнини за Г.З.
Піскуновим і співавт. (2002).
4. Оптична риноскопія, оптичний огляд глоткових вічок слухових труб з
відеозаписом в динаміці (вушна оптична відеосальпінгоскопія згідно D. Poe et al.,
(2011), епіфарингоскопія за допомогою ендоскопічного обладнання.
5. КТ приносових пазух та скроневої кістки із обрахуванням об’єму
пневматизації середнього вуха.
Наукова новизна отриманих результатів.
На підставі результатів комплексного дослідження хворих з сезонним та
цілорічним алергічними ринітами встановлено порушення функції слухової труби та
ателектаз різного ступеня ненатягненої та натягненої частин барабанних перетинок,
що доповнює наукові дані. У розподілах хворих за показниками при загостренні у
трьох групах (двох групах хворих на сезонний риніт та цілорічний риніт та у
контрольній групі), отримані дані були статистично значущі при р<0,001 (тобто
порівнювались одночасно три розподіли, усі показники при загостренні у двох
групах хворих та показники контрольної групи).
Доповнено та удосконалено діагностику еквіпресорно-вентиляційної функції
слухової труби (ЕВФ) при виконанні імпедансної тимпанометрії в динаміці за
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допомогою проби Тойнбі та Вальсальва. Досліджено, що імпедансна тимпанометрія
не інформативна при фіброзно-адгезивних змінах барабанної перетинки.
За допомогою оптичної вушної відеосальпінгоскопії в динаміці встановлено
патологічні зміни довкола глоткового вічка слухової труби (алергічний з набряком
ендосальпінгіт), порушення відкриття її клапану та роботи тубарних м’язів, а також
порушення активності дренажної функції слухової труби. Статистична вірогідність
змін слизової та розкриття клапану глоткового вічка були значимими (р<0,001).
Доведено, що ці дві методики є необхідними для визначення еквіпресорновентиляційної функції слухової труби і виявлення можливих причин її дисфункції.
Розширено наукові дані про зміни носоглотки, слухової труби та середнього
вуха в період загострення та ремісії сезонного і цілорічного АР при довготривалому
спостереженні.
Доповнено наукові дані про порушення еквіпресорно-вентиляційної функції
слухової труби – тубарну дисфункцію в період загострення при: інтермітуючому АР
у 95 (84,82%) обстежених: І ст. у 14 (12,50%), ІІ ст. у 56 (50,00%), ІІІ ст. у 6 (5,36%),
IV ст. у 19 (16,96%). Після лікування у цих хворих відновлення ЕВФ СТ настало у
79 (70,54%) СТ, а І ст. виявлялась у 12 (10,71%), ІІ ст. у 21 (18,75%) СТ.
При загостренні цілорічного АР в усіх обстежених також встановлено ТД, в
усіх СТ, але різного ступеня: І ст. у 21 (12,80%), ІІ ст. у 94 (57,32%), ІІІ ст. у 11
(6,71%), IV ст. у 38 (23,17%) обстежених СТ. Після лікування відновлення ЕВФ СТ
настало тільки у 34 (20,73%), І ст. у 51 (31,10%), ІІ ст. у 58 (35,36%), ІІІ ст. у 3
(1,83%); не покращилася у 18 (10,98%) CТ у хворих із IV ст. ТД.
Доведено вплив АР на розвиток запальних процесів у слуховій трубі та
середньому вусі. Зокрема результати обстеження встановили у хворих на сезонний
алергічний риніт (САР) під час загострення туботимпаніт із різним ступенем
ателектазу натягненої та ненатягненої частини барабанної перетинки у 38 хворих
(67,85%). У 3 хворих (5,36%) стан характерний для хронічного адгезивного
середнього отиту 1 ст. (тотальний ателектаз середнього вуха 2-3 ст.). В стадії ремісії
положення в Pf БП відновилося у 80 (71,43%) обстежень, а в Pt у 100 (89,28%), що
доказує наявність та вплив тимчасової ТД на стан середнього вуха при загостренні
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САР. Не змінився стан з ателектазом 2-3 ст. у 6 (5,36%) вух, що показало наявність
хронічного адгезивного середнього отиту 1 ст. (тотальний ателектаз середнього вуха
2-3 ст.).
У хворих на цілорічний АР в стадії загострення встановлено ателектаз: в Pf в
усіх обстежених БП з них важкого ступеня 3 ст. у 30 (18,29%) БП; в Pt у 3 (1,83%)
БП в нормальному положенні, ателектаз 1 ст. у 76 (46,34%) БП, 2 ст. у 85 (51,83%)
БП. Комплексне обстеження виявило хронічний туботимпаніт у 55 хворих (67,07%),
у 21 (25,61%) хворого фіброзно-адгезивний отит. Після лікування (ремісія) в Pf
тільки у 28 (17,07%) БП виявлено в нормальному положенні. Ателектаз 1 ст. 57
(34,76%) і 2 ст. у 52 (31,71%) БП, що доказало наявність хронічного туботимпаніту
(ателектатичний середній отит 1-2 ст.); і 3 ст. у 27 БП (16,46%) характерний для
адгезивного процесу. В Pt відновлення в нормальне положення встановлено у 82
(50,00%) БП, і з ателектазом 1ст. встановлено у 61 (37,20%) БП з клінікою
хронічного туботимпаніту (тотальний хронічний ателектаз середнього вуха 1-2 ст.).
Виявлено розвиток хронічного негнійного середнього отиту окремо в групах
хворих з сезонним та цілорічним алергічними ринітами із статистично значущою
різницею. У розподілах хворих за показниками при загостренні та ремісії у групі
хворих на сезонний риніт та у групі хворих на цілорічний риніт отримані дані були
статистично значущі при р<0,001.
Причинами розвитку хронічного середнього фіброзно-адгезивного отиту
(ХФАО) встановлено: довготривалий цілорічний алергічний риніт (ЦАР) дитинства
з порушенням МЦТ, ТД (яка спричинена алергічно-набряковим ендосальпінгітом), і
малим об’ємом пневматизації середнього вуха. У хворих на ЦАР із частими
загостреннями, незважаючи на часткове відновлення ЕВФ СТ, наступають
незворотні зміни барабанної перетинки (ателектаз із фіброзно-адгезивними
змінами).
Поєднання тубарної дисфункції із малим об’ємом пневматизації середнього
вуха у хворих з АР є фактором ризику швидкого прогресування ателектатичного
процесу в середньому вусі.
Практичне значення отриманих результатів.
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Вдосконалено і запропоновано методи діагностики функціонального стану
слухової труби, зокрема динамічну імпедансну тимпанометрію, оптичну вушну
відеосальпінгоскопію в динаміці, епіфарингоскопію.
Впроваджено класифікацію стану барабанної перетинки (ателектаз) при
тубарній дисфункції і функціонального стану глоткового вічка слухової труби.
Розроблена

послідовність

удосконалених

методів

діагностики

функціонального стану носоглотки, слухової труби, середнього вуха (барабанної
перетинки, пневматичної системи скроневої кістки) при АР з метою своєчасного
виявлення початку розвитку хронічних негнійних середніх отитів, що в свою чергу
може

зменшити

тривалість

непрацездатності

та

інвалідизації

при

цих

захворюваннях.
Впровадження результатів дослідження. Результати проведеної роботи
впроваджено в практику діагностики негнійних отитів у хворих на алергічні риніти
у Львівській обласній клінічній лікарні, Тернопільській міській комунальній лікарні
№2, Львівському обласному шпиталі інвалідів війни та репресованих імені Юрія
Липи. Крім того, результати цього дослідження використовуються в науковопедагогічному процесі при викладанні основ оториноларингології студентам,
лікарям-інтернам, клінічним ординаторам, курсантам кафедри оториноларингології
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Особистий внесок здобувача. Викладена робота є самостійним науковим
дослідженням автора. Визначений напрямок та обсяг дослідження, сформульовані
завдання, проведено аналітичний огляд літератури, патентний пошук. Вдосконалено
і застосовано у комплексі методики імпедансної тимпанометрії в динаміці, оптичної
епіфарингоскопії, оптичного відео огляду глоткового вічка слухової труби в
динаміці (оптичної вушної відеосальпінгоскопії) та отомікроскопії.
Проведено обстеження функціонального стану носоглотки, слухової труби та
середнього вуха у хворих на АР та контрольної групи. Особисто оглянуто 188 людей
(376 вух) у період загострення та ремісії: з алергічним сезонним ринітом 56, з
алергічним цілорічним ринітом 82, контрольна група 50 здорових.
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Проведена статистична обробка отриманих даних, проаналізовані результати
дослідження та сформульовані висновки.
Запропоновано вдосконалений алгоритм діагностики стану носоглотки,
слухової труби і середнього вуха при алергічних ринітах, що використовувався при
обстеженні хворих на базі ЛОР-відділу ЛОКЛ, Львівського обласного шпиталю
інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи, ЛОР-відділу ДЗ «Клінічна лікарня
Львівської залізниці». Застосовано індивідуальний комплекс лікувальних методик
при тубарній дисфункції.
Апробація результатів дисертації. Результати досліджень наведених у
дисертації

оприлюднювались

та

обговорювались

на:

XI,

ХІІ

з’їздах

оториноларингологів України (2010, 2015); на щорічних традиційних конференціях
Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів (2010,
2011, 2013, 2014, 2015), XLIV з’їзді Польського товариства оториноларингологія,
хірургів голови та шиї (Варшава, 2010); на міжнародній науково-навчальній
конференції «Отологія 2011» (Польща, Познань, 2011), на міжнародному науковонавчальному з’їзді Польського товариства дитячих отоларингологів «Отологія»
(Польща, Міколайки, 2011); на ІХ міжнародній науково–навчальній конференції
«Otorynolaryngologia

Lodz

2012»,

на

українсько-російській

конференції

оториноларингологів «Інновації в діагностиці і лікуванні ЛОР-захворювань»,
присвяченій 90-річчю кафедри оториноларингології Харківського національного
медичного університету (Харків, 2012); на ІV конференції науково-навчальній
Польського товариства аудіологів і фоніатрів (Польща, Лодзь, 2012); на 2-му
засіданні Європейської академії оториноларингологів, хірургів голови та шиї,
ринологів,

алергологів

(Франція,

2013);

засіданнях

львівського

осередку

Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів (Львів,
2011, 2014, 2015).
Публікації за темою дисертації. За темою дисертації опубліковано 14
наукових робіт. З них 1 стаття у іноземному виданні міжнародних наукометричних
базах, 5 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 8 статей і тез у
фахових журналах та матеріалах науково-практичних міжнародних і вітчизняних
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конференцій. В цих публікаціях знайшли відображення всі основні положення
дисертаційної роботи.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
огляду

літератури,

опису

методів

дослідження,

клінічної

характеристики

обстежених хворих з даними опитувальника SNOT-22, двох розділів обстежень в
стадії загострення та ремісії (до і після лікування), аналізу та узагальнення
результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних
джерел. Загальний обсяг дисертації становить 163 сторінки друкованого тексту,
ілюстрована 10 таблицями, 71 рисунками, покажчик літератури об’єднує 177
джерела (101 – кирилицею, 76 – латиною).
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РОЗДІЛ 1
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНИХ НЕГНІЙНИХ СЕРЕДНІХ ОТИТІВ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Поширеність та нова класифікація хронічних негнійних середніх
отитів
Патологія середнього вуха займає одне з перших місць серед хвороб ЛОРорганів. За даними ВООЗ на 2005 рік в світі було більше 278 млн. людей зі
зниженим слухом, а до 2030 року передбачається збільшення на 30% випадків.
Кількість хворих на хронічні негнійні середні отити (ХНСО) (туботимпаніт,
секреторний та адгезивний отит) серед них становить від 20 до 30% [4, 5, 6, 16, 10,
23, 39, 84, 94, 95, 130, 150].
В результаті 30-ти річної науково-експериментальної роботи з вивчення
середнього секреторного отиту (епідеміологічного дослідження, імунології, біохімії,
молекулярної біології патологічних процесів в середньому вусі) та клінічної
практики вчених отологів більше ніж 80–ти країн світу під керівництвом проф.
Ch. Bluestone et al. (2000) розроблені і застосовані сучасні методи діагностики
патології середнього вуха, розроблена нова класифікація гострих і хронічних
гнійних і негнійних середніх отитів, стадій ателектазу барабанної перетинки та
ретракційних кишень, їх взаємозв’язок з розвитком холестеатоми, визначено вплив
порушення функціонального стану слухової труби (тубарної дисфункції) на
патогенез середнього отиту. Відповідні протоколи прийняті на 7-му міжнародному
конгресі отологів «Recent Advaces in Otitis Media» в США у 2000 році. Рекомендації
з цієї проблеми почали публікуватися з 2002 р. в міжнародних журналах,
монографіях та посібниках для лікарів. До негнійних хронічних середніх отитів
відносять: секреторний, ателектатичний, адгезивний середній отит, тимпаносклероз.
Досить докладно вивчено причини, патогенез та розроблено протоколи лікування
хронічного середнього секреторного отиту [48, 49,111, 112, 114, 122, 123,124, 127,
128, 129, 130,164, 165, 172].
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Проте актуальним на сьогодення є дослідження ще не встановлених раніше
причин, своєчасна

їх

діагностика, розробка

нових методів лікування

та

профілактики ускладнень ХНСО, що призводять до зниження слуху, а часом і до
глухоти.
1.2. Нові дані про функціональну анатомію середнього вуха,
соскоподібого відростка і слухової труби, газообмін в тимпанальній
порожнині
Для відповіді на питання чому розвивається негнійний запальний процес в
порожнинах середнього вуха з частою його «хронізацією» і переходом у вище
описані

форми

необхідно

звернути

увагу

на

результати

нових

морфо–

функціональних досліджень системи «середнє вухо – слухова труба –порожнини
носа», які тісно взаємопов'язані.
1.2.1. Морфо–функціональний стан порожнин середнього вуха
Для вивчення патогенезу розвитку хронічного негнійного запального процесу
в середньому вусі в кінці ХХ ст. проведено ряд досліджень, які удосконали знання
про

патогенез

ХНСО,

розвиток

ателектазу

барабанних

перетинок

(БП).

Обстеженнями B. Ars et al. (1997, 2008) доведено, що товщина барабанної перетинки
(БП) не є однаковою: у задньо–верхньому квадранті тонша на 30 ммк. Тому при
хронічному зниженому (негативному) внутрішньобарабанному тиску (ВБТ) ця
частина в першу чергу втягується (ателектазує) в тимпанальну порожнину. В зв’язку
з інтенсивним втягненням всіх частин БП, при зниженному ВБТ, руйнується її
внутрішній шар (колагенові, еластинові волокна), що приводить до її атрофії і
схильності до ателектазу (втягнутості, ретракції). При хронічному запальному
процесі утворюються її зрощення з сусідніми структурами, а при довготривалому
процесі до утворення ретракційних кишень (РК). А це і приводить до розвитку
туботимпаніту (з ателектазом БП різного ступеня), або адгезивного середнього
отиту зі зниженням слуху кондуктивного типу, або до холестеатомного
епітимпаніту [107, 108, 109, 110, 111, 112, 114].
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Ультраструктурні дослідження I. Ichimiya et al. (1995) барабанної перетинки і
слизової тимпанальної порожнини довели наявність імунокомпетентних клітин. А
крім відомої іннервації (гілки блукаючого, трійчастого, язикоглоткового та нижньо–
щелепного

нервів)

є

механорецептори

(барорецептори),

які

при

зміні

внутрішньобарабанного тиску (ВБТ), також впливають на відкриття слухової труби
(СТ). Патологічно змінена барабанна перетинка при ателектатичному отиті (атрофія
lamina propria зі зміною типу колагену), має зменшену кількість механорецепторів,
що впливає також на механізм відкриття слухової труби та утворення ателектазу БП
[146].
Тимпанальна порожнина анатомічно поділяється на три частини (епі–, мезо– і
гіпотимпанум). Проте це досить складний орган, який складається з багатьох
обмежених кишень-синусів, симпатопарасимпатичних нервових волокон. У такій
«багатокамерній системі» запальний процес в тимпанальних порожнинах при ГРВІ,
може бути латентним, малосимптомним, тривалим і ускладнюватися, як змінами
самої перетинки (мірингосклероз, атрофія), так і злипливими, спайковими, або
рубцевими процесами в системі середнього вуха, викликаючи втрату слуху
кондуктивного типу [4, 6, 9, 39, 89, 111, 112, 127, 128, 130, 132, 133].
Морфо–функціональні дослідження B. Ars et al. (1997, 2008) середнього вуха
довели, що тимпанальна порожнина розділяється мембранно-кістковою діафрагмою
«інтер-атико-тимпанальною» на дві частини, які різняться за функцією і будовою:
передньо-нижню і задньо-верхню [110, 111]. Також описали цю «тимпанальну
діафрагму» і Д.І. Тарасов і співавт. (1988) і визначили її важливу роль в розвитку
гнійного середнього отиту [89]. В 1997 р. B. Ars і N. Ars–Piret виділили за морфофункціональними показниками дві частини тимпанальної порожнини: передньонижню і задньо-верхню [108, 109, 110, 111].
Інтер-атико-тимпанальна діафрагма утворюється з кісткової і мембранної
тканини м’язу, що напружує барабанну перетинку, слизових складок молоточка і
з’єднує описані вище частини тимпанальної порожнини двома малими вузькими
перманентними отворами (перешийками, щілинами): передній тимпанальний отвір –
перешийок (anterior tympanic istmus), розміщений між сухожилком м’язу, що
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напружує барабанну перетинку і стремінцем; задній тимпанальний отвір –
перешийок (posterior tympanic istmus), розміщений між дублікатом зв’язки коваделка
і задньою кістковою стінкою тимпанальної порожнини. Передньо–нижня частина
тимпанальної порожнини (кісткова частина слухової труби, гіпотипанум, частина
мезотимпануму) вкрита слизовою респіраторного епітелію (подібної до слизової
ВДШ) з війчатими клітинами, рух яких направлений в сторону тимпанального
отвору кісткової частини слухової труби (СТ), секреторними залозами і
несекреторними клітинами і проводить мукоціліарним транспортом (кліренс) до
очищення тимпанальної порожнини. До цієї частини відкривається кісткова частина
слухової труби, яка її вентилює і дренує. Закриває цю порожнину ззовні більша
частина БП і тому вона є еластичнішою від іншої частини. Двома вище згаданими
отворами ця частина з’єднується з задньо–верхньою частиною, яка складається з
епітимпануму, ретротимпануму, входу в печеру, печери (антрум), пневматичної
системи соскоподібного відростка (ПССПВ) і вкрита досить багатою кровоносною
системою з кубоподібним епітелієм, який інтенсивно приймає участь в
трансмукозному газообміні тимпанальної порожнини [107, 109, 110, 111, 112, 150].
Таким чином, ці дві частини тимпанальної порожнини мають різні морфофункціональні властивості, що впливає на патогенез, перебіг і ускладнення, як
хронічних гнійних, так і ХНСО.
При запальному процесі в носоглотці та СТ виникає блокада її перешийка і
наступає порушення кліренсу (транспорту, евакуації) з передньо-нижньої частини
тимпанальної порожнини в слухову трубу. Настає набряк згаданих отворів,
з’єднаних з задньо-верхньою частиною. При блоці тільки одного отвору наступає
ретракція задньо-верхнього квадранту БП в сторону епітимпануму, а при
постійному і тривалому блоці утворюється РК в цьому квадранті. При блоці обох
отворів (повний блок) – ателектазує і натягнута частина БП до промонторіуму, а
ненатягнута частина її ще більше ателектазує в сторону епітипануму. А при
довготривалому запальному процесі може утворитися або зрощення зі слуховими
кісточками і промонторіумом (утворюються останні стадії ателектатичного
середнього отиту, тобто адгезивний отит). А з ненатягненої БП утворюється «сліпий
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мішок» або ретракційна кишеня (РК) (самоочисна або стабільна), або РК з
розвитком атикальної холестеатоми. Гематогенна інфекція (вірусна або бактерійна)
в тимпанальній порожнині збільшує кровопостачання і дифузію вуглекислого газу
по відношенню до кисню, що змінює газовий склад та їх парціальний тиск в
порожнині. А це значно впливає на зниження ВБТ. Негативний тиск (нижче –
100 мм вод. ст.) викликає ателектаз БП, а при хронізації процесу і при малому об’ємі
пневматичної системи соскоподібного відростка може утворитися РК (самоочисна
або стабільна) з розвитком атикальної холестеатоми [6, 39, 46, 49, 83, 89, 107, 109,
123, 124, 128, 130, 149, 164, 165, 166, 172].
1.2.2. Пневматична система соскоподібного відростка (ПССПВ) та її роль в
газообміні тимпанальних порожнин
З початку розвитку рентгенологічного обстеження пневматичної системи
соскоподібного (сосковидого) відростка (ПССПВ) на початку ХХ ст. звернули увагу
на різні типи його пневматизації і вивчали вплив зниження пневматизації (набутої
чи вродженої) на стан середнього вуха та розвиток холестеатоми. За допомогою
міліметрового паперу або планіметра на рентгенограмах сосковидого відростка за
Шиллером визначали площу пнематичної системи, і виділили п’ять ступенів
пневматизації (0 – склеротичний, 1 ст. ≤ 3 см.кв., 2 – до 7 см. кв., 3 – до 10 см. кв., 4
– понад 10 см. кв.). Встановлено, що склеротичний тип, не є нормою, а як наслідок
порушення пневматизації скроневої кістки в період грудного та раннього дитячого
віку. Виявлено поганий прогностичний фактор зниження об’єму ПССПВ при
секреторному отиті [6, 7, 31, 32, 33, 35, 36, 50, 51, 52, 53, 70, 104,137, 142, 151]. А.Д.
Гусаков

і

співавт.

(1987)

в

експерименті

визначили

вплив

ПССПВ

на

звукопроведення [22]. О.М. Борисенко (1997, 2003), Ю.О. Сушко і співавт. (2004) на
основі детального комп’ютерного томографічного (цефалометричного) обстеження
ПССПВ та середнього вуха довели її вплив на проведення звуку та на розвиток
патологічних

змін

в

цій

системі,

а

також

на

результат

ощадливих

тимпанопластичних операцій [7, 9, 70].
На початку ХХІ ст в Піттсбурзькому медуніверситеті (США) розроблено
новий рентгенологічний метод 3-D комп’ютерної томографії для обстеження площі
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та об’єму пневматичної системи середнього вуха і соскоподібного відростка у дітей
різного віку (від 1,6 до 18 р.) при патології і без патології середнього вуха. Автори
встановили, що показники площі і об’єму пневматизації взаємокорелювали між
собою. Площа коливалася від 74,78 до 330,01 кв. см (в середньому167 кв. см.), а
об’єм ПССПВ у здорових коливався від 0,7-10,43 мл до 21,4 мл. Коефіцієнт
пропорційності площі до об’єму = 0,95, тобто площа пропорційна до об’єму. Об’єм
збільшується до 30-ти річного віку, а опісля зменшується до 80-ти річного. Автори
вважають, що тимпанальна порожнина – це одна велика повітряна клітина, а її
протилежність – клітинна система соскоплдібного відростка має набагато більшу
поверхню слизової оболонки зі складною функцією газообміну в цілій системі
порожнин середнього вуха. ПССПВ приймає активну участь в газообміні порожнин
середнього вуха і є резервом повітря при тубарній дисфункції (ТД). Більший oб’єм її
дозволяє рідше відкривання СТ для вирівнювання внутрішньо-барабанного тиску.
Тобто, короткотривалі зниження ВБТ регулюються пневматичною системою
відростка [104, 130, 138, 142,150, 151, 155, 163, 170, 171]. B. Ars et al. (2003, 2008,
2012) при морфологічному обстеженні кров’яних судин, що транспортують кисень,
виявили значну різницю в дистанції до базальної мембрани слизової оболонки
ПССПВ: в передньо-нижній частині тимпанальної системи до – 70 мкм, тоді як в
задньо-верхній 40 мкм. Це підтверджує значну роль останньої в газообміні
тимпанальних порожнин. Запальний процес у тимпанальній порожнині наполовину
зменшує відстань між капілярами і мембранною стінкою слизової оболонки: до
22 ммк у задньо-верхній частині і до 45 ммк у передньо–нижній частині. Щo
інтенсифікує сильніший газообмін у верхній частині і тим самим впливає на
зменшення ВБТ. У здорових осіб тиск газу вирівнюється двома механізмами.
Перший: при раптових змінах ВБТ велику роль відіграє віскозоеластичність шару
lamina propria БП і її барорецептори, рухомість комплексу слухових кісточок,
вегетативна інервація і величина ПССПВ. Другий – функція слухової труби: у
середньому при повноцінному ковтанні або жуванні прóсвіт СТ відкривається
тільки на 0,02 сек і проводить у тимпанальну порожнину до 1 мкл повітря (просвіт
СТ відкривається від 500 до 1000 разів в день). Тобто із СТ у середнє вухо попадає
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мінімальна кількість повітря [107, 108, 109, 111, 150]. R.E. Kania (2008) встановив,
що при запальному процесі у середньому вусі збільшується кровообіг, проникність
стінок судин та їх ділятація, виділяються медіатори запалення (продукти
арахідонової кислоти), змінюється газовий склад в порожнинах середнього вуха
(збільшується відсоток оксид азоту NO – найбільшого вазодилятатора, збільшується
продукція вільних радикалів) і все це знижує ВБТ [151]. Д.І. Заболотний і співавт.
(2010) також підтверджують значний вплив оксиду азоту на розвиток патологічних
змін ВДШ, в т. ч. і на алергічний риніт [29].
Таким чинoм встановлено, що величина пневматизації та стан слизової
соскоподібного відростка відіграють значну роль в регуляції ВБТ. А при її
зменшенні виникають умови для хронізації процесу в середньому вусі та розвитку
секреторного або ателектатичного процесу в середньому вусі. У відновленні ВБТ в
середньому вусі приймають участь основні три фактори: функція слухової труби,
функція слизової оболонки середнього вуха і об’єм пневматичної системи
соскоподібого відростка.
І все-таки до нині залишається остаточно нез’ясованою роль, яку відіграє
ПССПВ в системі «середнє вухо – слухова труба – носова порожнина» і її роль в
розвитку хронічних негнійних середніх отитів.
1.2.3. Секреторний і ателектатичний середній отит, патогенез утворення
ретракційних кишень та їх стадії
Згідно нової міжнародної класифікації з 2000 р. до ХНСО відносять:
секреторний (серозний, мукозний, серомукозний, ексудативний), ателектатичний –
ателектаз середнього вуха, адгезивний (фіброзно-адгезивний), тимпаносклероз [123,
124, 128, 130].
З

часу

опису

хронічного

середнього

секреторного

отиту

(ХССО)

А. Політцером (1861) проводяться науково – клінічні дослідження (особливо
активно в останні 30-35 років) з виявлення причин цього розповсюдженого
захворювання (особливо у дітей), удосконалення їх діагностики, лікуванння та
профілактики. За останні 40 років проведено більше 9-ти міжнародних конгресів з
публікацією результатів досліджень, присвячених проблемі ХССО. Опубліковано

23
декілька монографій, а також методичних посібників, оглядових статей, дисертацій
з методиками діагностики та результатами лікування [4, 5, 6, 10, 11, 18, 39, 48, 63,
89, 130, 165].
Г.Е. Тімен і співавт. (1999) провели ряд експериментальних та клінічних
досліджень і розробили комплекс методик лікування ХССО. Автори виявили в
секреції у хворих на ХССО дітей значні порушення гуморального і місцевого
імунітету:

високий

стрептолізину-О,

а

вміст
в

секреторного

слині

–

ІгА,

зниження

імунних

основних

комплексів,

імуноглобулінів

анти[94].

Т.И. Гаращенко і співавт. (1994, 1995, 1998, 2005, 2006) при оптичному
ендоскопічному обстеженні глоткового вічка СТ у дітей з ХССО, адгезивним
отитом, хронічним гнійним отитом виявили: аденоїди, що обтурують вічко, у 68%
хворих рубцеві зміни після аденотомії, гіперплазію тубарних мигдаликів, набрякові
зміни слизової; а у недоношених дітей – «зяючу» губу, паретичну обструкцію СТ в
результаті незрілості іннервації м’язевого аппарату [14, 15, 16, 17, 18]. А.А. Лайко і
співавт.

2013)

(2003,

тимпанотомія

з

застосовують

наступним

комплексний

промиванням

метод

кортикостероїди,

антибіотиками,

протеолітичними

ферментами, гідро корти-зоном) [39, 56, 63]. А.Я. Желтов і співавт. (2013) у дітей з
рецидивуючим ексудативним отитом після класичної «сліпої аденотомії» виявили
рубцеві зміни в носоглотці і СТ, рештки аденоїдів, які вростали в хоани та
розенмюллерову ямку. А після повторної оптичної реоперації протягом одного року
спостереження рецидиву отиту не виявили [41]. И.А. Сребняк і співавт. (2011), Ю.О.
Сушко і співавт. (2014) при детальному обстеженні та лікуванні у хворих на ХССО
встановили тубарну дисфункцію, яка навіть після шунтування повністю не
відновилася, розробили хірургічні методи усунення РК [83, 86].
C.D. Bluestone et al. (1983, 1999, 2003, 2005), W.J. Doyle et al. (1984, 1985, 1994,
2002) на основі багаторічних експериментальних і клінічних спостережень
встановили, що однією з основних причин ХССО є хронічний запальний процес
ВДШ та алергічні захворювання [123, 124, 127, 128, 130, 139, 140, 141, 143].
Отже ХССО – це багаточинникове захворювання. Але ще не повністю
вияснено роль алергії в патогенезі секреторного отиту, що вимагає удосконалення
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своєчасної діагностики та методів лікування, а також профілактики можливих
ускладнень.
Одним з ускладнень ХССО є середній ателектатичний та адгезивний отит.
Однак ателектатичний отит, як і форми алергічного риніту ще не внесені до
міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10), що була прийнята ще у 1993 році. Так «
ателектаз середнього вуха» і його стадії почали описувати J Sade et al. (1976, 1979),
R. Charachon (1987, 1988), M. Tos (1980) ще в 70-х роках XX ст. [132, 133, 164, 165,
172]. Ці відомі отологи детально описали стадії ателектазу БП – «Atelectsis of Middle
Ear», як окрему нозологію ХНСО. В 2000 р. міжнародним консенсусом вчених –
отологів більше ніж 80 країн нашої планети цей термін був введений в класифікацію
гострих і хронічних середніх отитів [112, 127, 128, 130, 172]. Такі дослідження
дозволили точніше діагностувати за стадіями ателектазу БП – хронічний
туботимпаніт.
Проблемою сучасної отіатрії є стійке прогресування хронічного середнього
ателектатичного отиту (ХСАтО). Під цим терміном розуміють: ателектаз (втягнення,
ретракція) частини або всієї БП в результаті хронічного запалення в барабанній
порожнині і ВДШ та алергії, що супроводжується зменшенням її об’єму,пов’язаним
із зміщенням БП досередини в напрямку до промонторіума. Фактично цей
нозологічний термін точніше пояснює (завдяки новітнім дослідженням) патогенез та
впроваджує вдосконалену діагностику стану БП за стадіями відомого з середини
ХІХ ст. – хронічного туботимпаніту (тубоотиту, сальпінгіту, сальпінгоотиту): перші
дві стадії ателектазу БП – це туботимпаніт з ателектатичним процесом; а 3-4 ст.
ателектазу БП з утворенням РК (самоочищуваної, мобільної); або РК, що
зрощується

з

сусідніми

тканинами

тимпанальної

порожнини,

утворюючи

адгезивний процес, або початок розвитку з РК епітимпанальної холестеатоми. На
виникнення патологічних станів у середньому вусі при ХНСО впливають наступні
фактори: порушення функціонального стану СТ, стану слизової оболонки
порожнини середнього вуха та її імунний стан, захисні властивості, а також об’єм
ПССПВ, включно з ретротимпанумом. Тубарна дисфункція, як результат запального
процесу ВДШ, веде до гіперплазії слизової оболонки середнього вуха та його
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хронічного запалення. А зниження ВБТ приводить до ателектазу (втягнення) БП.
Втягнення формується спершу в ненатягнутій частині БП, а при довготривалому
запальному процесі (в більшості латентному, малосимптомному) настає її
стоншення з утворенням «сліпого мішка» (ретракційної кишені) та його наступним
розривом. При контакті запально-зміненої слизової оболонки середнього вуха
індукується процес занурювального росту епідермісу, що призводить до утворення
холестеатоми. Це і є можливе ускладнення хронічного ателектатичного середнього
отиту. Розроблено декілька класифікацій РК [83, 86, 89, 112, 114, 127, 128, 130, 132,
133, 164, 165, 172].
Хоча чітких статистичних даних цієї патології в нашій країні немає, кількість
повідомлень та публікацій на цю тему зростає [6, 39, 46, 49, 83, 89].
Стадії ателектазу в ненатягнутій частині БП за M. Tos (1980) та натягнутої
частини перетинки за J. Sade (1979) описані в дисертації у розділі 2 – застосованих
методик обстеження.
C. Bluestone (1999, 2003, 2005) детально розділяє ателектаз та РК на гострі і
хронічні, і на 4 стадії (з підстадіями А та С) їх діагностування в залежності від ВБТ,
поширення зрощень з слуховими кісточками барабанної порожнини, рухомістю РК,
можливістю як самоочищення, так і детального огляду. Перші дві стадії ателектазу
це фактично удосконалена діагностика відомого гострого, або хронічного
туботимпаніту, а 3 і 4 стадії це адгезивний або холестеатомний отити. Якщо в
процес втягнуто тільки один квадрант БП (ненатягнена або натягнена частина БП)
це – локальний ателектатичний отит. Якщо всі квадранти барабанної перетинки – це
генералізований (тотальний) ателектаз середнього вуха [123, 127, 130].
1.2.4. Функціональний стан слухової труби (ФССТ) та роль тубарної
дисфункції в розвитку хронічних негнійних середніх отитів.
Нові дані з функціональної анатомії слухової труби. СТ здійснює три функції:
еквіпресорно-вентиляційну (аеродинамічну, бароакомодаційну) ЕВФ, дренажну
(евакуаційну), захисну (попередження проникнення інфекції з носоглотки). Тому в
науковій літературі визначення прохідності СТ, яка тільки частково відображає одну
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ЕВФ, замінено на термін функціональний стан СТ (ФССТ) [6, 10, 11, 12, 17, 31, 39,
46, 48, 63, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 149, 154, 166].
На основі багаторічних досліджень (більше 45 років) ФССТ в нормі і при
різних патологіях С. Bluestone (2005) стверджує, що СТ є одним з органів провідних
ВДШ (а саме її перепонно – хрящова частина – євстахієва) з досить важливими
функціями. А кісткова частина є продовженням тимпанальної порожнини
(протимпанум). За функціями і значенням він порівнює її з гортанню. Обидва ці
органи проводять повітря в закриті порожнини (середнє вухо, легені), вони мають
клапанний механізм закриття, подібні функції (вентиляція, дренаж); на обидва
органи впливає стан порожнини носа. Зі сторони патофізіології також існують деякі
паралелі. При стенозі СТ як і при стенозі гортані виникає ателектаз, тільки при
стенозі СТ у БП з ателектатичними кишенями, а гортані – в легенях. Гнійне
захворювання середнього вуха при інфекційному процесі порівнюється з
бактерійною пневмонією в нижніх дихальних шляхах [130].
При здійсненні функцій СТ беруть участь багато факторів: м’язи слухової
труби (m. TVP, m. LVP, трубно – глотковий м’яз - компліанс СТ – «muscular
compliance of Eustachian tube»), стан миготливого епітелію в прóсвіті, вегетативна і
моторна інервація. Основну роль у механізмі розкриття верхньої частини СТ
(перший клапан під перешийком) відіграє внутрішня частина (m.–dіlation) m. TVP.
При його скороченні під час акту ковтання, (жування, руху щелепою) відтягується її
зовнішньо-передня стінка, розширюючи прóсвіт на дуже короткий час (в
середньому 250 мс). Розкриття залежить також від стану хряща, щільності жирового
шару Остмана, від величини ВБТ, центральної нервової системи, стану вегетативної
нервової системи і рухових гілочок V пари (n. trigemini), барорецепторів [6, 39, 42,
89, 105, 107, 109, 130, 154, 150, 151, 157, 164]. На розкриття нижнього клапану СТ
впливає також

m. LVP, скорочуючись він відтягує задню частину хряща СТ

досередини і донизу, максимально розкриваючи глоткове вічко СТ (другий клапан)
– від 250 до 451 мс. [130, 146]. I. Honjo (1988) дослідив, що завдяки роботі цих
тубарних м’язів створюються помпоподібні рухи в прóсвіті СТ: спочатку
відкривається верхня частина труби під її перешийком, відсмоктуючи весь вміст з
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кісткової частини СТ (протимпануму), після цього стінки труби у верхній частині,
стиcкаючись, проштовхують вміст з цієї ділянки в уже розкриту нижню частину до
глоткового вічка (яка в спокої закрита – другий клапан) [149]. В тій функції беруть
участь складки слизової оболонки СТ та секреторні і війчасті клітини [116, 130, 164,
173]. За даними оптичного огляду в динаміці (при ковтанні, жуванні, фонації) D. Poe
(2000, 2003, 2011) підтвердив наявність 2-х клапанів в прóсвіті труби: біля
перешийка і глоткового вічка [105, 157, 158, 159, 160].
Ультраструктура слизової оболонки слухової труби має найскладнішу будову
в порівнянні з порожниною носа, навколоносовими пазухами, середнім вухом.
Детально описано її мікроанатомічну будову в монографіях М.Ю. Бобошко і
співавт. (2003), А.А. Лайко і співавт. (2009); J. Sade (1979), C.D. Bluestone (2005) та
матеріалах симпозіумів з проблем патології слухової труби за останні 30 років [6,
39, 130, 165]. В цьому розділі зупинюся тільки на окремих деталях, які можуть
пояснити функції та патологію СТ при алергічному запаленні. В прóсвіті СТ
виявили більше складок на її «дні» зі значною кількістю війчастих клітин різної
величини і довжини війок, що збільшує поверхневу площу прóсвіту СТ; а верх СТ
(«дах») має прóсвіт для проходження повітря. Задня поверхня СТ довша від
передньої (у дітей має більше складок, що покращує дренаж). Тобто, така будова
забезпечує кращий мукоціліарний транспорт (МЦТ) в порівнянні з приносовими
пазухами. Проте запальний процес ВДШ частіше, в порівняні з пазухами, обтурує
перешийок СТ і викликає її дисфункцію [122, 124, 127, 130, 165, 166]. Респіраторний
епітелій CT як і приносових пазух складається з 4-х типів клітин: війчастих,
келихуватих (келиховидих, кубкових), невійчатих (циліндричних), підримуючих,
проміжних, базальних. Війки знаходяться в безперервному метахрональному
(двофазному захоплюючому хвилеподібному) русі, направленому в сторону
носоглотки (частота коливань до 15-20 рухів в сек.). На цей рух впливають багато
факторів: реологічні властивості секреції в прóсвіті СТ (особливо в’язкість),
відстань цього шару до війок (коли він стоншений, то війки його не досягають, а
коли він товщий, то затоплює війки і зменшує їх коливання), вологість, перепади
температури, курява, тютюновий дим, робота секреторних залоз і клітин (в’язкість,
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її біохімічний склад), утворення бактерійних біоплівок, медіатори запалення (при
вірусній інфекції, бактерійній, алергії), наявність у секреторних виділеннях
сурфактантів (поверхнево-активних речовин). При сухому повітрі до 50% війки
клітин рухаються повільніше, а при втраті вологості до 30% – війчаті клітини
стають нерухомі. На покращення МЦТ впливають: нормалізація вегетативної
нервової системи, прийом мукоактивних препаратів (перорально та в інгаляціях),
сурфактантів і протизапальна терапія. У дітей з гострим гнійним середнім отитом
(аналізи біопсії слизової) виявили збільшення кількості келихуватих клітин, опісля
їх число зменшується, але ніколи не повертається до початкового рівня. У дітей з
ХССО встановлено ще більше збільшення келихуватих клітин, майже в усіх
ділянках середнього вуха та слухової труби [4, 39, 63, 89, 116, 110, 123, 124, 130,
164, 166, 173].
В секреті СТ є: сурфактанти, імуноглобуліни, в тому числі секреторний ІгА,
цитокіни, лактоферини, лізоцим, які створюють мукозний захист в її прóсвіті. При
запальному процесі їх кількість зменшується, що знижує захисну функцію СТ [4, 10,
11, 12, 34, 39, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 123, 124, 173].
Іннервація СТ в порівнянні з усіма частинами ВДШ є складнішою і тісно
взаємопов’язана з ними. Нервові волокна та закінчення охоплюють всі частини
хрящової СТ і входять в слизову оболонку, впливаючи на секреторні клітини:
«симпатичні-адренергічні», які викликають судинозвужуючу дію і розширюють
прóсвіт труби; і «парасимпатичні-холінергічні» (гілочки від VII, IX, X, вушний
вузол), що посилюють секрецію клітин і залоз труби; рухомі нервові гілочки
впливають на роботу тубарних і глоткових мязів. Найбільше чутливих нервових
закінчень та барорецепторів в ділянці глоткового вічка. Вони впливають на
відкриття вічка. При ТД є значний дисбаланс вегетативної нервової системи. А
навіть незначний

дисбаланс

вегетативної

системи

СТ

викликає

зміну її

функціонального стану. Тому без нормалізації функції вегетативної системи
неможливо досягнути доброго терапевтичного ефекту при тубарній дисфункції [4, 5,
6, 39, 42, 89, 130].
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Функціональний стан слухової труби (ФССТ). За нормальних умов тиск газу в
барабанній порожнині дорівнює атмосферному, або дещо нижчий за нього (до 50
мм. вод. ст. – 0,5 кПа). На величину ВБТ впливає, як об’єм порожнини, так і склад
газу, що в ній знаходиться. Цей тиск може змінюватись протягом дня, в залежності
від сезону, метеорологічних умов; у дітей він нижчий, ніж у дорослих [6, 130, 149].
В середньому вусі зі зниженою пневматизацією швидше настає зниження ВБТ і,
особливо, при порушенні функції СТ. За умов нормальної резорбції та значної площі
ПССПВ зниження ВБТ складає в середньому 1 мм. вод. ст. за хвилину (до
60 мм. вод. ст. за годину). Для вирівнювання тиску, а також відновлення складу газу,
СТ відкривається, пропускаючи порцію атмосферного повітря з носоглотки. Частота
відкриття: 1 раз на 1,5 хв., під час сну – кожні 5 хв., а при жуванні – що п’ять сек. [4,
6, 107, 108, 109, 110, 130, 146, 149, 150, 157, 165].
Причини, які викликають порушення функціонального стану слухової труби –
тубарної дисфункції (ТД). M. Tos et al. (1980, 2000), I. Hоnjo (1988) вивчили, що в
усіх випадках експериментальної обструкції СТ спостерігалось зниження ВБТ, в
першу чергу ретракція ненатягнутої частини БП з утворенням РК і стерильний
випіт, що пізніше інфікувався. В слизовій оболонці середнього вуха збільшувалась
кількість келихуватих клітин, що продукували серозний секрет і зменшувалась
кількість війчастих клітин, аж до їхнього повного зникнення, потовщувався
субепітеліальний шар зі збільшенням вмісту плазматичних клітин [149, 166, 172].
Класифікація причин ТД. С. Bluestone (1999, 2003, 2005) з урахуванням 50-ти
річного досвіду досліджень СТ, виділив такі причини ТД: 1 – анатомічна
(механічна) обструкція СТ: а) внутрішнього прóсвіту труби – найчастіше запального
характеру; б) в тканинах стінок труби; в) перитубарна (гіпертрофована лімфоїдна
тканина,

пухлини);

2 – порушення

відкриття

глоткового

вічка

труби

–

«функціональна обструкція» – в результаті слабкого скорочення тубарних м’язів
(порушена іннервація м’язів труби, у дітей з розщелиною м’якого піднебіння,
надмірна щільність хряща труби, вроджена патологія волокон м’язів труби і глотки,
набряк в ділянці глоткового вічка труби); 3 – втрата захисної функції СТ: коротка
труба, зяюча труба, порушення складу тубарної секреції та МЦТ (відсутність
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сурфактантів, лізоциму, імуноглобулінів в результаті запалення, алергії). На
порушення МЦТ та відкриття труби впливає відсутність взаєморегуляції газів між
тимпанальною порожниною і сосковидим відростком, гастроназофарингеальний
рефлюкс. Проте найчастішою причиною розвитку ТД є запальний процес ВДШ:
вірусний чи бактерійний, або алергічний. Крім анатомічних факторів у СТ, ТД може
бути зумовлений такими патологічними станами, як запальний процес в носоглотці
або його рубцеві зміни, в приносових пазухах, алергічними захворюваннями,
пухлинами носоглотки, аномаліями розвитку сусідніх органів (розщемлене
піднебіння), виснаження організму з атрофією тканин («зяюча» труба) [123, 127,
130].
Вплив алергічних ринітів на функціональний стан слухової труби. З початку
70-х років ХХ ст. при виявленні причин розвитку ХССО в першу чергу звертали
увагу на алергічний риніт (АР).

У частини хворих з ХССО встановили ІgЕ –

гіперчутливість без проявів АР. У дітей з секреторним отитом віком до 3-х років до
40% причиною були часті ГРВІ, а після 3-х років у 50% АР. Після довготривалого
дослідження прийшли до висновку, що вірусна інфекція викликає запальний процес
в носовій порожнині і СТ, а на пошкоджену слизову активно діють алергени,
викликаючи тубарну дисфункцію, що стає одним з факторів розвитку ХССО [2, 17,
18, 26, 28, 43, 44, 49, 68, 78, 91, 92, 93, 117, 118, 120, 121, 122, 130, 145, 175].
W.J. Doyle et al. (1984, 1985, 1990, 1994, 1995, 2002) проводили досліди на
добровольцях (здорових і з атопією), шляхом інтраназального введення алергенів
(гістамін, метхолін, простогландин, побутові алергени), обстежували функцію носа і
СТ, газовий склад в барабанній порожнині. Функція носової порожнини і СТ
порушувалася сильніше і триваліше у людей з атопією. Автори визначили, що
алергени, викликаючи запалення, змінюють кровопостачання в системі «ніс –
слухова труба – середнє вухо», в результаті чого змінюються парціальні тиски газів і
знижується ВБТ. В експериментах на мавпах після введення алергенів змінювався
газовий склад в барабанній порожнині (як при бактерійному запаленні із зниженням
ВБТ), а в СТ змінювався склад покривної плівки «гель-золь», що погіршувало
дренажну функцію МЦТ [138, 139, 140, 141, 143, 144, 162]. D.P. Skoner et al. (1987,
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2000) в експерименті з інтраназальним введенням алергенів (брадикінін, капсицин,
пилкові і побутові алергени), а також при АР обстежили функцію СТ, середнього
вуха і виявили, що не в усіх випадках наступає тубарна дисфункції. Це залежить від
ряду факторів: імунологічного стану загального і місцевого, захисної функція носа і
слухової труби. Автори прийшли до висновку, що антигістамінні препарати в
комбінації з судиннозвужуючими препаратами попереджують розвиток ТД при
алергії. Тому при ХССО хворих необхідно обстежувати на наявність алергії, і при
позитивному результаті проводити додатково протиалергійну терапію [168, 169].
J.A. Bernstein (2010, 2012), C.D. Bluestone et al. (1978, 1981, 1983, 1999, 2003,
2005) обстежували ЕВФ СТ при АР (особливо у дітей) і встановили, що СТ, як
частина ВДШ є «шоковим» органом і так само реагує на алергени, як і носова
порожнина. Тільки з більшою інтенсивністю та ускладненнями на середнє вухо,
враховуючи анатомічні особливості: вузький прóсвіт, наявність двох клапанів, які
створюють «помпоподібний рух», надмірна реакція секреторних клітин, зміна стану
покривної мембрани «гель-золь» і блок МЦТ, зниження активності тубарних м’язів.
При обтурації носового дихання виникає «феномен Тойнбі» з наступним зниженням
ВБТ і парціального газового тиску в тимпанальній порожнині. У випадку, коли
алерген потрапляв у сенсибілізований організм – виникав набряк тканин з
порушенням функції СТ. Так, у обстежених хворих на сезонний поліноз функція СТ
була різко знижена, але тимчасово, на відміну від хронічного цілорічного АР, при
якому діагностували хронічну ТД [120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 136].
Методики діагностики функціонального стану слухової труби. З часу
відкриття СТ розроблялися та удосконалювалися різноманітні методики діагностики
її функцій, в основному ЕВФ, дренажної функції та захисної, які детально описані в
монографіях зі слухової труби [4, 5, 6, 39, 89, 107, 130, 149, 154, 165]. А також в
посібниках та методичних рекомендаціях Ю.А. Сушко і співавт. (1986), В.С.
Погосов і співавт. (1987), О.В. Завадський і співавт. (2006) [23, 31, 71]. Нові методи
та їх порівняння з іншими описані рядом авторів у матеріалах міжнародних
конгресів, оглядових статтях та дисертаціях [4, 5, 6, 10, 11, 14, 19, 46, 53, 54, 57, 58,
59, 60, 61, 63, 80, 82, 86, 88, 105, 113, 126, 127, 129, 130, 147].
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Для визначення ЕВФ слухової труби при інтактній (неперфорованій)
барабанній перетинці застосовуються: імпедансна тимпанометрія, в окремих
клініках сонотубоманометрія (звукова тубоманометрія), які діагностують її.
Дренажну (евакуаторну) функцію при закритій системі «середнє вухо – слухова
труба» важко визначити без інвазивного методу (пункція БП і введення кольорової
або радіоактивної речивини). Захисну функцію визначають імунологічними і
біохімічними обстеженнями

виділень з прóсвіту труби, на наявність в них:

секреторного ІgА, інших імуноглобулінів, лактоферину, лізоциму, цитокінів,
сурфактантів [4, 6, 10, 11, 39, 55, 58, 54, 59, 60, 61, 62, 65, 130].
Для визначення ЕВФ СТ застосовується імпедансна тимпанометрія (ІТ). Але
загальновживана ІТ встановлює тільки величину ВБТ, але не діагностує детельно
функціональний стан СТ. В сучасній апаратурі є додаткове визначення функції СТ
при тесті Вальсальва, який виначає пасивне відкриття СТ при значно підвищеному
тиску повітря в носоглотці [4, 46, 126, 127, 129 130, 149]. Тому I. Hongo (1988)
проводив її в спокої, у тесті Вальсальва, що дало можливість оцінити відкриття
прóсвіту слухової труби [149]. На кафедрі оториноларингології в Піттсбурзькому
медуніверситеті

застосовується

багатоступенева

імпедансна

тимпанометрія

«inflation – deflation test», розроблена проф. С. Bluestone в 1975 р. (1985, 2003, 2005).
За цією методикою ІТ проводиться багатоступенево в 9 тестів із записом 5
тимпанограм: в спокої (тимпнограма – 1), при ковтанні, а потім на фоні запису
тимпанограми додатково в зовнішній слуховий хід подається додатковий тиск
повітря +200 мм. вод. ст. – (тимпанограма – 2), знову проводиться ковтання води і
запис тимпанограми, і при нормальній еквіпресорній функції СТ, ВБТ повертається
до 50 мм. вод. ст. – (тимпанограма – 3), після цього в зовнішній слуховий хід
подається

занижений

тиск

повітря

до

–

200 мм. вод. ст.,

тобто

шляхом

відсмоктування викликається негативний ВБТ (запис тимпанограми – 4), після
запису тимпанограми проводяться знову ковтання до відновлення ВБТ (запис
тимпанограми – 5). Така методика дає можливість оцінити стан активного відкриття
СТ в результаті зміни зовнішнього атмосферного тиску. У отологічно здорових
людей всі тести були в нормі у 78%.Тобто автор встановив, що не завжди в
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нормальному стані при зміні зовнішнього атмосферного тиску відбувається
відкриття СТ. Таким чином отримані результати підтвердили наявність прихованої
ТД у отологічно здорових осіб [123, 126, 127, 130]. Незважаючи на широку
вживаність імпедансної тимпанометрії – недоліком є неможливість проведення її
при перфорації БП і нерухомості та адгезивному отиті.
Звукова тубоманометрія (сонотубмонометрія, сономанометрія – СТМ) полягає
у тому, що поданий через ніс звук при ковтальних рухах і збереженій еквіпресорно–
вентиляційній функції СТ проходить у барабанну порожнину, де реєструється
відповідними високочутливими мікрофоном та тензодатчиками, які записують
проходження звуку та зміну тиску в носоглотці за допомогою самописця. Для цієї
методики необхідна надзвичайно складна і високочутлива апаратура. За допомогою
СТМ визначають час активного відкриття слухової труби (при ковтанні, жуванні) і
пасивного відкриття при поступовому підвищенні тиску повітря в носоглотці. Ця
методика була удосконалена і розроблена французькими отоларингологами в 70-х
роках ХХ ст. В Київському НДІ отоларингології ім. О.С. Коломійченка в 1973 році
під керівництвом проф. Ю.О. Сушка було розроблено відповідну апаратуру і
проведено дослідження стану слухової труби при хронічних середніх отитах до і
після тимпанопластики [80, 88]. S.I. Avoort et al. (2005, 2006) розробили відповідну
обладнання для проведення сонотубоманометрії з різною частотою зондуючого
звуку (5, 6, 7, 8 кГц, або білий шум), і довів її діагностичну цінність при визначенні
наявності пасивного і активного відкриття СТ, його тривалості, порівняно з
показниками тимпанометрії. Автори встановили, що СТ відкривається не при
кожному ковтальному русі навіть у здорових людей [115, 176]. J. Hamilton (2003) на
розробленому приладі з приєднаним комп’ютером (на якому записувалися всі
показники) на 312 добровольцях отологічно здорових (нормальна отоскопія,
аудіограма, тимпанометрія) перевірив різні частоти звуку і виявив, що частоти після
10,000 кГц не мають діагностичної цінності. Тому проводив дослідження з частотою
7 кГц , отримані результати були дуже різні: за його математичною класифікацією
(А – час відкриття СТ більше ніж 100 мсек, В – менше 20 мсек, С – сигнал не
проходив, D – неточні показники) у обстежуваних звуковий сигнал проходив в
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середнє вухо тільки у 57,3% осіб, у 14,2% – короткотривало і періодично
реєструвався, а у 17,4% сигнал не проходив. [148]. Аналізуючи дані публікацій
можна прийти до висновку, що «сонотубоманометрія» – об’єктивний, фізіологічний
метод, що не залежить від стану БП, і встановлює як пасивне, так і активне
відкриття СТ. Проте різноманітність методик і обладнання, а також отриманих за їх
допомогою показників (деколи майже тих самих, але під різними назвами) та
відсутність уніфікованого обладнання робить неможливим порівняння і оцінку
отриманих результатів.
Оптична ендоскопія слухової труби. Цей метод обстеження застосовується з
1880 року з часів винаходу цистоскопа. З використанням подібного інструмента для
огляду глоткового вічка СТ, таке обстеження назвали «сальпінгоскопією». Протягом
110 років розроблялися відповідні інструменти: відтягувачі м’якого піднебіння при
епіфарингоскопії, спеціальні налобні фіксатори для оптичних інструментів [6, 14,
15, 19, 40, 57, 97, 105, 130, 157, 159, 160, 177]. Н.В. Зберовська (1970) на базі
дитячого цистоскопа за допомогою спеціального пристрою Альбаррана, який
дозволяв направлено вводити під візуальним контролем катетер або буж в просвіт
слухової труби, розробила прилад «сальпінгоманіпулятор», що виготовлявся у
медичній промисловості. З розвитком волоконних фіброскопів малого діаметра
стало можливим оглядати весь прóсвіт СТ і при необхідності проводити його
бужування [40]. На основі клінічних досліджень патологічні зміни в ділянці
глоткового вічка СТ розділяють на: катаральний, вазомоторно-алергічний,
гіпертрофічний, спайково-рубцевий, субатрофічний або атрофічний ендосальпінгіт
[40, 154, 177]. Т.И. Гаращенко і співавт. (1998, 2005, 2006) при обстеженні та
лікуванні дітей з різною патологією середнього вуха виявила окрім органічних змін
в ділянці глоткового вічка (гіперплазія, аденоїди, рубці), зміни акту відкриття його в
залежності від активності тубарних м’язів, їх інервації та стану вегетативної
нервової системи. Автори виділили три види тубарної дисфункції у дітей: 1.
Патологічний рефлюкс (при віковій слабості тубарних м’язів і валиків, «зяюча»
труба у недоношених дітей, після черепно-мозкових травм, рефлекс – обтурація
вічка носоглотковим секретом). 2. Обструктивна дисфункція (вроджена гіпо– або
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аплазія тубарного вічка): зовнішня обструкція – аденоїди, гіперплазія тубарного
мигдалика, гіпертрофія задніх відділів нижньої і середньої носових мушель з
набряком

м’якого

піднебіння;

внутрішня

обструкція

–

грануляції,

киста,

посттравматичний рубцювальний процес після аденотомії, змішана обструкція –
вазомоторні і катаральні риносальпінгіти, паретична обструкція – через незрілість
інервації СТ у новонароджених. 3. «Зяючі» слухові труби – у недоношених дітей,
атрофічні риносальпінгіти, рубцева деформація СТ, розщеплення твердого та
м’якого піднебіння [14, 15, 19]. D. Poe et al. (2000, 2001, 2003, 2011, 2014) розробили
методику ендоназальної оптичної ендоскопії глоткового вічка СТ, досліджуючи
його функцію при фонації, ковтанні, жуванні з відео реєстрацією на моніторі
функціонального стану нижнього клапану СТ. Подальший огляд і аналіз функціі
відкриття глоткового вічка у сповільненому варіанті, визначає силу скорочень
тубарних м’язів («slow motion endoscopic video-analysis of ET») та бальною оцінкою
отриманих показників (детальніше ця методика описана в розділі 2 методик
обстеження). На основі клінічних спостережень підтвердив наявність та функцію
другого клапану СТ у ділянці глоткового вічка, перший є біля перешийка СТ. При
хронічній ТД вводив повітряний розширювач в прóсвіт CT (подібна методика
застосовується для розширення вічка верхньощелепної пазухи) – «balloon Eustachian
tuboplasty – BET» [105, 157, 158, 160].
Оцінка якості життя у пацієнтів з риносинуситами «Sinu-Nasal Outcome Test22 Questionnaire – SNOT-22». Патологія ВДШ впливає також на якість життя
пацієнта, його працездатність, інтелектуальний стан. Тому на початку ХХІ ст.
впроваджено в практику спеціальні удоскналені опитувальники з місцевими
симптомами: закладеність або повна обтурація носа, ринорея, чхання, в’язкість
виділень, кашель, біль в ділянці обличчя і загальними симптомами: різні стадії
втоми, порушення сну, продуктивності праці і т. ін. В залежності від важкості
проявів того чи іншого симптому, яка оцінюється за 5–ти бальною шкалою
(Questionnaire – SNOT-20) визначається якість життя до і після лікування. Така
бальна оцінка стану пацієнта дає можливість оцінити ефективність лікування з
математичною обробкою достовірності отриманих результатів. До попереднього
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опитувальника – 20 додано ще два симптоми – SNOT-22 [103, 119, 161, 153, 167]. C.
Hopkins et al. (2009) обстеживши опитувальником SNOT-22 у 3128 хворих на
риносинусит з поліпами знайшли велику різницю в балах між здоровими та хворими
із високою статистичною вірогідністю [161]. S. Abdalla et al. (2012) при обстеженні у
87 шпиталях хворих з хронічними синуситами з поліпами і без поліпів (до і після
лікування) за допомогою опитувальника SNOT-22 встановили переважаючими 3
основних симптоми: блокада носа з набряком, потреба очистити ніс, втрата нюху у
75,7%, а при поліпозі – до 93,5%. В середньому загальний бал був у межах 44,4, а
після лікування риносинусита з поліпами зменшився до 18,3 бали, без поліпів – 14
балів [161]. X.L. Jiang et al. (2012) за допомогою тесту–22 обстежили 729 хворих
хронічним риносинуситом до і після ендоскопічної хірургії через 3–8 років і
встановили, що загальна якість життя значно покращилась, ринологічні симптоми
зменшились, а загальні (сон, втома, астенія) були такі ж, як і у здорових [153]. J.L.
Kennedy et al. (2013) у 104 хворих з хронічними риносинуситами, ускладненими
астмою та ІgЕ, при обстеженні до і після лікування за допомогою SNOT–22
підтвердили доцільність опитувальника в оцінці якості життя після лікування [167].
Публікацій за даними опитувальника при АР з отологічними симптомами немає.
Методи лікування тубарної дисфункції. З часу опису СТ та визначення впливу
ТД на стан середнього вуха розроблялися методики лікування, які детально описані
в згаданих монографіях та посібниках [5, 6, 39, 89, 130, 149, 154]. Ю.А. Сушко і
співавт. при ХГСО з ТД застосовували: пальцевий масаж глоткового вічка,
спеціальні вправи для стимуляції скорочень тубарних м’язів – «кінезитерапія за Рію
Р.», контактну бета–терапію, ультразвук [23, 86, 87]. М.Б. Крук і співавт. (1973,
1974) для масажу глоткового вічка використали вібратор зі спеціальними
масажними наконечниками, удосконалили лікувальну гімнастику для тубарних
м’язів, рефлексотерапію [45, 47]. За останні 10 років на міжнародних конференціях з
патології середнього вуха однією зі спеціальних тем є проблема лікування хронічної
ТД. На початку ХХІ ст. багатьма авторами відзгачено прогрес в методах лікування
(медикаментозного, хірургічного) у хворих з ТД; в залежності від причин
розроблено нові методи і алгоритм комплексного лікування [4, 5, 6, 10, 12, 13, 16,
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39, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 83, 86, 130]. D. Рое et al. (2014) вводять в прóсвіт СТ під
контролем ендоскопа спеціальні повітрянагнітальні балонні розширювачі «Balloon
Eustachian tuboplasty», які покращують функцію СТ при хронічній ТД у хворих на
ХССО [160]. S. Shroder et al. (2013) під контролем ендоскопа вводили в прóсвіт СТ
балон під тиском 10 бар протягом 2 хв. (до 20 дилятацій). Результати цієї методики
лікування при хронічній ТД в довготривалому терміні (1 рік) спостереження
підтвердили тільки тимчасову ефективність цього методу [134]. Аналізуючи
результати застосування описаних методик лікування, приходимо до висновку, що
вони не завжди є ефективними, кінцевий результат не завжди задовольняє, як
пацієнта, так і лікаря.
1.3. Алергічний риніт і його ускладнення
Відомий

тісний

анатомо-фізіологічний

зв’язок

СТ

з

носоглоткою,

порожниною носа та приносовими пазухами. У зв’язку з цим виділяють «риносинусо-тубарний комплекс». Порушення лімфовідтоку з носоглотки має великий
вплив на функції СТ [4, 39, 89, 102, 130, 149, 154].
На початку ХХІ ст. встановлено збільшення частоти алергічних захворювань
та їх ускладнень у цілому світі і передбачається їх дальше зростання, за даними
ЕААСІ (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) на квітень 2015 року
в Європі зареєстровано 150 млн. людей, що страждають на алергічні хвороби, а до
2025 р. передбачається захворювання половини всього населення. У світі до 2050
року буде охоплено алергією до 4 млрд. населення. За даними ВООЗ в світі
зареєстровано більше 600 млн. хворих; в різних країнах на алергічний риніт хворіє
від 10 до 40 % людей. Причому, в більшості випадків, з типовими симптомами
діагноз встановлюється тільки через 3–5 років [2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 72, 73, 77, 102,
117, 118, 120, 131, 136, 141, 152, 175]. За даними рандомізованого обстеження в
Європі Canonica G. W. et al. (2007, 2009) в деяких країнах з типовими симптомами
АР до 29% населення ніколи не зверталися до лікаря [102, 131]. Marco R. et al. (2012)
в Італії при обстеженні в трьох алергоцентрах протягом 1990–2010 рр.
двоступеневим методом (1 – анамнез, опитування, 2 – визначення специфічного ІgЕ)
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АР виявлено від 16,8 до 25,8% із більше ніж 36 тис. обстежених, астма – до 13%
обстежених, причому відзначається тенденція до зростання частоти цього
захворювання [174].
Б.М. Пухлик (2005) прийшов до висновку, що в Україні на алергію хворіє
приблзно до 10 млн. осіб. Хоча офіційна статистика є набагато менша, але відсоток
та кількість хворих на АР у всьому світі повинен бути більшим [72].
В

Україні

проведено

фундаментальні

дослідження

АР:

встановлено

поширеність АР і наявність запального процесу та імунологічні порушення,
виявлено

нові

алергени,

удосконалена

діагностика

та

методи

лікування,

організовано аеробіологічні спостереження), поширеності АР в різних областях;
встановлено значну роль пилкових і грибкових алергенів у розвитку риносинуситів,
удосконалено діагностику АР, вплив оксиду азоту на патогенез АР, розроблено нові
методи специфічної імунотерапії та їх роль в лікуванні АР. В Одеській області
встановлено місцеві алергени і розроблено діагностичні тести на ці алергени та
відповідні посередники для імуновакцинації, виявлено поєднання гострого синуситу
з АР (2015) [2, 3, 25, 26, 28, 29, 66, 72, 73, 76, 77, 78]. Д.Д Заболотна. (2002) при
обстеженнях хворих з АР із різною частотою загострень виявила різний ступінь
порушення МЦТ від 50 – до 85% хворих [26]. В.І. Луценко і співавт. (2011) довели
позитивний

вплив

безмедикаментозних

рефлексо–терапевтичних

методів

у

лікуванні цілорічного АР [64]. О.Ф. Тишко і співавт. (2012, 2013) удосконалили
диференційну діагностику вазомоторного і алергічного риніту з використанням
відеоскопії [96, 97].
Довготривалі дослідження довели, що АР це не ізольоване, а тісно пов’язане з
приносовими

пазухами,

слуховою

трубою,

середнім

вухом

та

легенями

захворювання, при якому виникає такий же процес, як і у важчому варіанті при
вродженій атопії. При АР виявлено значні зміни мукоциліарної системи, часті
запальні процеси в приносових пазухах, а також доведено її значний вплив на
розвиток запального процессу ВДШ [2, 24, 25, 26, 27, 74, 72, 73, 75, 78, 92, 93, 117,
118, 136, 152, 168, 174]. Публікацій за останні 10 років про вплив АР на функцію СТ
та розвиток ХНСО немає.
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З огляду літератури можна відзначити, що середнє вухо та пневматична
система середного вуха, функціональний стан слухової труби та носової порожнини,
приносових пазух тісно взаємопов’язані. Вони відіграють провідну роль у перебігу
патологічних станів середнього вуха, передусім хронічних негнійних

середніх

отитів (туботимпаніту з ателектазом БП різного ступеня, секреторного отиту,
фіброзно-адгезивного отиту).
Патологічні стани верхніх дихальних шляхів і в середньому вусі значно
впливають на якість життя, викликають психоемоційні порушення. А це вимагає і
спеціалізованого лікування.
Незважаючи на тривалість часу вивчення цієї проблеми, залишається багато
остаточно не з’ясованих питань. Враховуючи важкодоступне місце СТ і її
багаточинниковий

функціональний

стан,

для

його

детальної

діагностики

вимагається одночасне застосування декількох методик обстеження. В тому числі і
обстеження сусідніх органів (носової порожнини, приносових пазух, носоглотки),
що мають значний вплив на функції слухової труби. Це ж стосується методів
діагностики функціонального стану середнього вуха і алергії верхніх дихальних
шляхів.
Необхідне детальніше вивчення взаємовпливів патологічних змін верхніх
дихальних шляхів при алергії на функції слухової труби та середнього вуха і їх ролі
в патогенезі хронічних негнійних середніх отитів.
В зв’яку із значним поширенням у світі алергічних захворювань верхніх
дихальних шляхів та їх можливого впливу на розвиток малосимптомних, латентних
патологічних змін, як в самій слуховій трубі, так і в порожнинах середнього вуха,
вимагається їх своєчасна діагностика та пошук нових методів лікування цієї
патології.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика обстежень
В процесі виконання праці обстежено 188 осіб у віці від 18 до 37 років. З них
хворі на сезонний алергічний риніт (САР) складали 56 осіб, а хворі на цілорічний
алергічний риніт (ЦАР) – 82 особи. Контрольна група складалась з 50 здорових осіб.
Більшість хворих, з якими проводились дослідження, знаходились на
стаціонарному чи амбулаторному лікуванні у ЛОР–відділенні Львівської обласної
клінічної лікарні (ЛОКЛ), або ж зверталися за консультативною допомогою на
кафедру оториноларингології Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького, а також консультувались і обстежувались у ЛОРвідділенні Львівського обласного шпиталю інвалідів війни та репресованих імені
Юрія Липи, ЛОР-відділенні ДЗ «Клінічна лікарня» ДТГО «Львівська залізниця».
Група здорових була сформована із студентів та викладачів ЛНМУ імені
Данила Галицького.
Хворі

з

інтермітуючим

та

персистуючим

ринітами

обстежувалися

алергологами міста та області відповідно до протоколів МОЗ України.
При обстеженні хворих дотримувались правила безпеки, збережені права та
канони людської гідності пацієнтів, морально–етичні норми у відповідності до
основних положень «якісна клінічна практика» - Good clinical Рractice GСP (1996 р.),
Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицини (від 04.04.1997 р.),
Гельсинської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи
проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964–2000 рр.), і
наказу МОЗ України №281 від 01.11.2000 р., що підтверджено комісією з біоетики
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Як хворі, так і здорові особи контрольної групи, давали поінформовану згоду
на обробку їх даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних
даних» та міжнародних етичних принципів.
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Для цих осіб ми застосували такий клінічний маршрут діагностичних методик
обстежень (окрім алергологічних тестів проведених у алерголога): анамнез,
катамнез, оцінка якості життя за бальним опитувальником SNOT-22, визначався час
мукоціліарного транспорту носа (МЦТ), отомікроскопія з визначенням ступенів
ателектазу обох БП, оптична риноскопія з оглядом носоглотки і глоткового вічка з
відеозаписом у динаміці («вушна оптична відеосальпінгоскопія»), тональна
аудіометрія, імпедансна тимпанометрії в нашій модифікації з поступовими тестами
ковтання, Тойнбі, Вальсальва, а при виявлені важких стадій ателектазу і частими
загостреннями АР КТ носової порожини, приносових пазух і середнього вуха з
визначенням об’єму пневматизації скроневої кістки. Дані обстеження заносились в
окрему картку пацієнта, як до лікування, так і після, при досягненні ремісії.
2.2. Дослідження носової порожнини та носоглотки
2.2.1. Визначення якості життя хворих на АР за даними SNOT-22
Для встановлення соціально–емоційного стану якості життя у хворих з
ринологічними симптомами використовували опитувальну карту з 22 симптомами
(Sinus-Nasal Outcome Test- 22 Questionnaiere, – SNOT-22), які оцінюються за шкалою
від 0 до 5-ти балів, розроблену і удосконалену у 2002 році [102, 119, 153, 167].
Більший бал свідчить про більшу суб’єктивну виразність симптомів та зниження
якості життя пацієнта. На відміну від SNOT-20 у цьому тесті додано два симптоми,
це – закладеність носа та порушення відчуття смаку та/або запаху.
Опитувальник виглядає наступним чином (оцінка в балах):
1. Потреба у продуванні носа – 0 1 2 3 4 5
2. Чхання – 0 1 2 3 4 5
3. Нежить – 0 1 2 3 4 5
4. Кашель – 0 1 2 3 4 5
5. Затікання на задній стінці носоротоглотки – 0 1 2 3 4 5
6. В’язкі (густі) виділення у носі – 0 1 2 3 4 5
7. Відчуття закладеності у вусі – 0 1 2 3 4 5
8. Запаморочення – 0 1 2 3 4 5
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9. Біль у вусі / відчуття тиску – 0 1 2 3 4 5
10. Лицевий біль / відчуття тиску – 0 1 2 3 4 5
11. Проблеми із засинанням – 0 1 2 3 4 5
12. Прокидання вночі – 0 1 2 3 4 5
13. Недосипання – 0 1 2 3 4 5
14. Прокидання з відчуттям втоми – 0 1 2 3 4 5
15. Швидка втомлюваність протягом дня – 0 1 2 3 4 5
16. Зниження працездатності – 0 1 2 3 4 5
17. Зниження концентрації уваги – 0 1 2 3 4 5
18. Розчарування / неспокій / дратівливість – 0 1 2 3 4 5
19. Смуток – 0 1 2 3 4 5
20. Збентеженість, або розгубленість, чи невпевненість – 0 1 2 3 4 5
21. Порушення смаку / запаху – 0 1 2 3 4 5
22. Блок / набряк у носі – 0 1 2 3 4 5
Симптоматика оцінюється за останні два тижні. Максимальна сума балів за
тестом становить 110 і відповідає найважчому стану пацієнта та важкості зниження
якості життя, нормою вважають суму від 7 до 10 балів. Відсутність симптому
позначається як 0, мінімальна симптоматика – 1, легка – 2, помірна – 3, важка – 4,
вкрай важка – 5 балів.
Частина запитань висвітлює локальні зміни у носовій порожнині, на які
скаржаться пацієнти, інші запитання стосуються загального стану організму
досліджуваного та його психоемоційного статусу. Важкість симптомів та якість
життя безпосередньо впливають на працездатність та придатність до навчання.
Таке опитування широко застосовується в Європі (див. в р. 1, огляді
літератури, с. 36–37) для оцінки якості життя і ефективності методів лікування при
хронічних риносинуситах. У нашій країні ми вперше використали такий
опитувальник при АР. Хоча є опитувальник з 5–ти бальною оцінкою типових для
алергії симптомів.
Крім отриманих даних з анамнезу і катамнезу, тестування за допомогою
SNOT–22 дозволяє виявити приховані скарги, які не завжди виявляються при
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співбесіді з пацієнтом, а також оцінити ефективність застосованого лікування,
відновлення якості життя та психо-емоційного статусу пацієнта. Крім основних
назальних симптомів, виявити отологічні скарги (закладеність у вусі, біль у вусі),
що надає значно більше інформації про стан пацієнта, ніж використання звичайної
візуально–аналогової шкали.
2.2.2. Дослідження мукоціліарного транспорту (МЦТ) порожнин носа
Без ефективного очищення носової порожнини неможливо було б реалізувати
дихальну та захисну функції носа. Ринотубарний секрет – багатокомпонентний
колоїдний розчин, розглядається як фільтр, який постійно оновлюється. Загальна
товщина слизу становить близько 7 мкм, що відповідає довжині війок. Узгоджений
рух війок миготливого епітелію (16-17 разів за секунду) сприяє руху секреції та
визначає нормальну роботу МЦТ.
Нами було обстежено стан МЦТ при АР. Дослідження проводились за
методикою тесту з метиленовим синім та сахарином на полімерній плівці
розробленій С.З. Пискуновим і співавт. (2002). Полімерні пластинки з метиленовим
синім та сахарином викладались на ділянку слизової оболонки переділки носа,
нижньої і середньої носових раковин, та реєструвався час, за який індикатор
виявлявся в ротоглотці. Цей тест дає змогу також вивчити шлях, яким рухався
барвник у порожнині носа, оскільки він фарбує і слизову. Поєднання у плівці
барвника і сахарину дає можливість подвійного контролю (смакового та
візуального), на відміну від суб’єктивного тесту з одним сахарином. Швидкість
розчинення полімерної плівки характеризує також видільну функцію слизової носа,
а інтенсивність забарвлення на шляху руху слизу – про всмоктуючу функцію.
Ступінь активності МЦТ оцінювали за загально встановленими даними згідно Д.Д.
Заболотна (2002), Г.З. Пискунов і співавт. (2002): норма – поява барвника в
ротоглотці від 10 до 20 хв.; І ст. – 21–30хв.; ІІ ст. – 31–60хв.; ІІІ ст. – більше 60 хв.
[26, 68, 69].
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2.2.3. Оптична риноскопія, епіфарингоскопія, ендоскопія глоткових вічок
слухових труб з відеозаписом
Обстеження проводилося на клінічних базах кафедри оториноларингології:
ЛОР–відділеннях Львівської обласної клінічної лікарні і Львівського обласного
шпиталю інвалідів війни і репресованих ім. Ю. Липи.
Огляд порожнини носа виконувався за допомогою ендоскопів фірми «KARL
STORZ» з оптикою під кутом 00, 300, 450 за загальноприйнятою методикою, при якій
оцінювався стан носових ходів, носових раковин(мушель), остіо–меатального
комплексу, носової перетинки та слизової оболонки [2, 14, 15, 57, 101, 177].
Опісля проводився огляд носоглотки та глоткового вічка слухової труби з
відеозаписом в динаміці за методикою D. Poe і співавт. (2011), при якій
встановлювався стан та функція нижнього клапану СТ в ділянці її виходу в
носоглотку (глоткового вічка), а також стан дренажу через СТ при ковтальних і
жувальних рухах [157, 158, 159, 160].
Патологічні зміни слизової в ділянці носоглотки оцінювались згідно
загальноприйнятій

класифікації:

катаральний,

гіпертрофічний,

алергічний

з

набряком ендосальпінгіт, спайково–рубцевий) [6, 11, 14, 15, 154].
Стан

і

функція

глоткового

вічка

слухової

труби

(нижній

клапан)

встановлювали за методикою D. Poe et al. (2000, 2001, 2011) «slow motion endoscopic
video–analysis of ET»: оптичний огляд ендоскопом 300

при фонації, ковтанні,

жуванні з одночасним відеозаписом на оптичний диск з наступною оцінкою
механізму відкриття СТ у сповільненому варіанті [157, 158, 159]. Ми доповнили
обстеження тестами Тойнбі і Вальсальва для того, щоб встановити вплив зміни
носоглоткового тиску на відкриття СТ.
При

необхідності

також

проводився

трансоральний

носоглотки ригідними ендоскопами з кутом огляду 700

оптичний

огляд

і 900 – оптична

епіфарингоскопія.
Методика ендоскопічного відеообстеження стану глоткового вічка слухової
труби в динаміці. Ми цю методику назвали «оптична вушна відеосальпінгоскопія в
динаміці».
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З 70–х років минулого століття ми проводимо оптичне обстеження глоткового
вічка слухової труби (за допомогою вушного сальпінгоманіпулятора) і називаємо цю
діагностичну методику так, як її встановили перші дослідники в1903 р. – «оптична
вушна сальпінгоскопія» [6, 154, 177].
Для оцінки ендоскопічної картини відкриття глоткового вічка СТ з 2005 р.
використовуємо методику, розроблену і, на наше прохання вислану нам (через
інтернет), з кафедри отоларингології Гарвардського медичного інституту в Бостоні
проф. Denis S. Poe (2000, 2001, 2003, 2011). Оптичний огляд проводиться в динаміці
(з послідовними тестами – при фонації звуку «к–к–к», ковтанні, жуванні) з
одночасною реєстрацією на відеомоніторі [157, 159, 160]. Для визначення впливу на
відкриття СТ зміни тиску повітря в носоглотці, ми додатково проводили огляд
функції нижнього клапана СТ при тесті Тойнбі і Вальсальва.
Наша ендоскопічна методика визначення функції нижнього клапану слухової
труби і патологічних змін в цій ділянці складалася з поступових етапів. Опісля
огляду носової порожнини (носові ходи та остео–меатального комплексу) ендоскоп
вводився через нижній носовий хід до задньої стінки носоглотки. При огляді (у
отологічно здорових дорослих осіб) глоткове вічко СТ представляло серповидну
форму і закриту щілину трикутної форми, що складалась з переднього валика,
нижнього валика (волокна м’язу – m. LVP), заднього (медіального) валика
(тубарного валика хряща СТ), який виражений найбільше. За ним в глибині видно
розенмюллерову ямку у вигляді щілини, або заглибини. Саме глоткове вічко у
дорослих лійкоподібне в спокої щільно закрите. А при ковтанні частково
розлипається у здорових осіб, і періодично при ковтанні з нього виходить
пульсуюча секреція (серозна або серомукозна). Ковтальні і, особливо, жувальні рухи
дозволяють визначити активність його відкриття, при чому спостерігається стан
виділення слизу (його кількість, густина). За отриманими даними можна
інтерпретувати дренажну функцію слухової труби. У отологічно здорових осіб в
спокійному стані глоткове вічко закрите і має серповидну форму зі щілиною:
зовнішня (латеральна) стінка СТ (m. ТVP) випукла і тісно прилягає до внутрішньої
(медіальної) стінки, стискаючи її і утворюючи поздовжню або трикутну щілину
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(нижній клапан слухової труби). Для визначення впливу зміни повітряного тиску в
носоглотці під час ендоскопії ми доповнили методику D. Poe: додатково проводили
тести Тойнбі і Вальсальва. При тесті Тойнбі в нормі (створюється зменшений тиск
повітря) відбувається активне відкриття СТ і спостерігається виділення секреції і
тоді особливу увагу звертаємо на вихід секреції із прóсвіту (його кількість, в’язкість,
частота виходу). Це дає нам можливість оцінити евакуаційну (дренажну) функцію
СТ. А при тесті Вальсальва (створюється збільшений тиск в носоглотці майже
аналогічний при продуванні балоном Політцера) ми спостерігали оптимальне
відкриття СТ під дією підвищеного носоглоткового тиску (тобто пасивне відкриття
нижнього клапану).
Функціональний стан та патологічні зміни в ділянці глоткового вічка (згідно
методики D. Poe), в залежності від стану слизової оболонки «М», активності
тубарних м’язів (m. TVP та m. LVP) оцінюється в балах. Стан слизової під групою
«М» (катаральний, набряковий, алергічний, гіпертрофічний); «Т» – стан та
активність м’язу, що напружує м’яке піднебіння (m. TVP) при ковтанні, жуванні,
фонації; «L» – стан та активність м’язу, що піднімає м’яке піднебіння (m. LVP);
«V» – стан відкриття клапану слухової труби – вхід у вічко СТ. Отримана
ендоскопічна картина ділянки вічка вираховується за трьохбальною шкалою (1–й
ступінь – норма, 2-й ступінь – патологічні зміни середньої важкості, 3-й ступінь –
важкі зміни).
У подальшому проводився перегляд запису моменту відкриття СТ у
сповільненому режимі, що дало змогу детально оцінити розкривання прóсвіту СТ, і
особливо участь та активність м’язів m. LVP і m. TVP, активність евакуації
(дренажу) секреції з СТ. Така методика дозволяє детальніше оцінити функцію
нижнього клапану та відкриття слухової труби, а за активністю скорочення
тубарних м’язів оцінити один з факторів еквіпресорно–вентиляційної функції СТ.
При обстеженні отологічно здорових осіб ми відмітили, що не при кожному
ковтанні розкривається глоткове вічко СТ. А при набряку слизової оболонки в
ділянці глоткового вічка важко визначити його і можна сприйняти за нього

47
розенмюллерову

ямку,

тому

посилені

рухи

при

жуванні

дають

змогу

диференціювати саме глоткове вічко від розенмюллерової ямки.
В окремих випадках, особливо при лікарських маніпуляціях ми застосовували
трансоральний оптичний огляд носоглотки і хоан – «оптична трансоральна
епіфарингоскопія». Для огляду носоглотки використали ендоскопи з кутом огляду
700 і 900, які вводили в сконструйований і виготовлений на заводі «РЕМА» пристрій
з ручкою для трансорального введення ендоскопа в носоглотку і з піднімачем для
відтягування язичка м’якого піднебіння. Останній фіксується на бокових трубках з
титану із вміщеними скловолоконними провідниками світла для освітлення
носоглотки, між ними вмонтована трубка для введення оптики. При відсутності
оптики підйомник є в опущеному стані, при введенні ендоскопа, спираючись на
його

тубус

пластинка

піднімача

відтягує

язичок

м’якого

піднебіння

(рис. 2.2.3.1. а, б, в, г).
Як показано на рисунках пристрій з ручкою для відтягування язичка м’якого
піднебіння виготовлений таким способом: в центрі є трубка для введення ендоскопа,
з обох сторін вмонтовані металічні титанові трубки із скловолоконними
провідниками світла. На дистальному кінці ручки зверху і з боків закріплений
рухомий піднімач з пластинкою, яка при введенні оптики піднімає її, відтягуючи
язичок м’якого піднебіння. На проксимальному кінці пристрою під кутом 90
градусів із титанових трубок (через які проведені скловолоконні провідники світла)
сконструйована ручка для фіксації пристрою під час проведення оптичного огляду
носоглотки (посв. раціоналізаторське № 1568 від 25.12.1986 р. ЛДМІ авт. М.Б. Крук,
С.М. Мужилівський).
Такий пристрій вирішує проблему при амбулаторному огляді відтягування
язичка м’якого піднебіння та кращого освітлення носоглотки.
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Рис. 2.2.3.1 а, б. Епіфарингоскопія за допомогою пристрою до і після введення
ендоскопа в носоглотку.

Рис. 2.2.3.1 в, г. Положення інструменту до введення (в) та після введення
ендоскопа (г) в носоглотку.
Оптична

епіфарингоскопія

дає

можливість

повніше

оцінити

розмір

носоглотки, стан хоан та наявність постназального затікання, огляд одночасно обох
ділянок глоткових вічок, наявність лімфоїдної тканини в розенмюллерових ямках та
рубцевих змін, чи пухлини.
Наш досвід виявив, що цей метод значно доповнює діагностику оптичної
вушної відеосальпінгоскопії і незамінний при неможливості введення ендоскопа
через носовий хід. Під контролем епіфарингоскопії легше виконувати деякі
лікувальні маніпуляції (зрошення ділянок глоткових вічок протинабряковими
ліками, відсмоктування з цієї ділянки густих виділень, які блокують вхід в СТ при
значному постназальному затіканні).

49
2.3. Дослідження середнього вуха
Зважаючи на різноманітність методик дослідження стану барабанної
перетинки, функціонального стану слухової труби, було обрано ті з них, що
вважаються найбільш інформативними для визначення вентиляційно–еквіпресорної
функції (ЕВФ) СТ, а також є простими у виконанні і можуть використовуватися у
амбулаторних умовах: отомікроскопія, імпедансна тимпанометрія в динаміці,
тональна аудіометрія, комп’ютерна томографія (КТ) скроневої кістки із визначенням
об’єму пневматичної системи середнього вуха.
2.3.1. Показники отомікроскопії
Отоскопія виконувалась за допомогою отоскопа із збільшуваною лінзою та
пневматичним балоном (воронка Зігля), або прямою оптикою з 0 градусів, чи
амбулаторним мікроскопом. За станом натягнутої та ненатягнутої частин барабанної
перетинки (БП), їх рухомості, можна попередньо визначити розлад ЕВФ СТ,
наявність запального процесу в середньому вусі.
При отомікроскопії візуально відзначали наявність: втягнення, атрофії,
ателектазу (ретракції), перфорації, рухомість БП, вплив на рухомість акту ковтання,
проб Тойнбі та Вальсальва, глибокого видиху або жування. При атрофованій
перетинці проба Вальсальва та, особливо, продування за Політцером проводились з
обережністю, для запобігання пошкодження перетинки або ланцюга слухових
кісточок.
Визначення ступенів ателектазу барабанної перетинки. Для кількісного обліку
усіх змін в БП особливо її ателектаз (втягнутість, ретракція), виявлених під час
отомікроскопії, розподіляли за ступеневою системою (чим важчі зміни, тим вищий
ступінь). Окремо оцінювався стан, як ненатягненої частини барабанної перетинки –
pars flaccida (Рf), так і натягненої частини – рars tensa (Pt).
Зміни і стадії ателектазу в ненатягненій частині БП враховувались за
класифікацією, запропонованою M. Tos (рис. 2.3.1.1.) [172].
Нормальний стан – 0 ступінь (Рf0);
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1 ст. (Рf1) – ателектаз (ретракція) pars flaccida БП до молоточка з наявністю
між

ними повітря – тобто такий ступінь ателектазу БП, який характерний для

хронічного туботимпаніту (згідно міжнародної класифікації від 2000 року –
локальний ателектатичний середній отит 1 ст., або локальний ателектаз середнього
вуха 1ст.);
2 ст. (Рf2) – ателектаз ненатягненої частини БП до шийки молоточка із
початковим зростанням з нею, рухомість її частково збережена – тобто хронічний
туботимпаніт з початковим адгезивним процесом (за міжнародною класифікацією –
локальний ателектатичний середній отит з 2 ступенем ателектазу БП, або ателектаз
середнього вуха 2 ст.);
3 ст. (Рf3) – ателектаз більшої частини ненатягненої частини БП із зрощенням
з шийкою і голівкою молоточка, рухомість обмежена, при тесті Вальсальва випинає
назовні у вигляді «балончика» – тобто уже утворена рухома, самоочисна
ретракційна кишеня (РК); це або секреторний середній отит, або вже адгезивний
середній отит (тобто локальний ателектатичний середній отит з ателектазом БП 3
ступеня, або утворенням РК мобільної, самочисної кишені);
4 ст. (Рf4) – дефект у ділянці кісткового персня зі значною ретракцією
ненатягненої частини БП і утворення РК, нерухомої при тесті Вальсальва, яка
зрощена з шийкою та голівкою молоточка та стінками атика – це адгезивний
середній отит важкої стадії, або в окремих випадках епітимпанальна холестеатома,
тобто хронічний гнійний холестеатомний епітимпаніт – локальний ателектатичний
середній отит із 4 ступенем ретракції БП [172].
На рис. 2.3.1.1. схематично показано стадії ателектазу ненатягненої частини
БП згідно M. Tos (1980).
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I ст.

II ст.

III ст.

IV ст.

Рис. 2.3.1.1. Схематичне зображення ателектазу p. flacсida БП за М. Tos (1980)
Ателектаз (ретракція) натягненої частини БП (Pars tensa) визначалась за
J. Sade (1979) (рис. 2.3.1.2.) [164, 165]:
– барабанна перетинка в нормі – (Рt0);
– 1 ст. (Рt1) – слабка ретракція (ателектаз) всіх квадрантів барабанної
перетинки, при пробі Вальсальва БП стає в нормальне положення – тобто
отомікроскопічна картина характерна для хронічного туботимпаніту (або локальний
ателектатичний середній отит 1 ст.);
– 2 ст. (Рt2) – ателектаз всіх частин барабанної перетинки, верхні квадранти
зрощені з коваделком – це початок адгезивного процесу в середньому вусі
(локальний ателектатичний середній отит 2 ст.);
– 3 ст. (Рt3) – значна ретракція всієї барабанної перетинки, яка зрощена з
промонторіумом – тобто тотальний адгезивний середній отит 1 ст. (локальний
ателектатичний середній отит 3 ст.).
Нижче на рис. 2.3.1.2 схематично показано ателектаз натягненої барабанної
перетинки згідно J. Sade.

52

Норма

I ст.

II ст.

III ст.

Рис. 2.3.1.2. Схематичне зображенння ретракцій р.tensa БП за J. Sade (1979)
Якщо було виявлено ателектатичні зміни БП тільки в Pars flaccida – (Pf) або
Pars tensa (Рt), то встановлювався хронічний локальний ателектаз БП, якщо в обох
частинах – згідно класифікації C. D. Bluestone (1999, 2003, 2005), тотальний
(генералізований) ателектаз БП [123, 128, 130].
2.3.2. Показники імпедансної тимпанометрії в динаміці
Імпедансну

тимпанометрію

(ІТ)

проводили

на

базі

кафедри

оториноларингології Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького. Використовувався імпедансний тимпанометр виробництва
Interacustics (Німеччина) АZ–26. Частота зондового тону складала 226 Гц. За
тимпанометрією визначали типи тимпанограм «А», «С0», «С1», «С2», «С3» або «В»
(згідно Сh. Bluestone, 2000, 2005). Тип «А» – внутрішньобарабанний тиск в межах
+20-25 мм. вод. ст. (ВБТ) – ЕВФ слухової труби в нормі. Ми звертали увагу на пік
тимпанограми та її модифікації, які вказують на стан самої БП. За величиною ВБТ
встановлювали типи тимпанограм «С0-3» і ступінь розладу ЕВФ СТ (тубарна
дисфункція – ТД).
Тип «С0» відповідає зниженню ВБТ від 51 до 99 мм. вод. ст. Найчастіше
зустрічається у дорослих з нормальним слухом, які періодично відчувають швидко
минаюче закладення вух, особливо, при сеансах ГБО. Наші спостереження
встановили, що це латентна еквіпресорно – вентиляційна гіпофункція СТ – тобто
I ст. тубарної дисфункції (ТД).
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Тип «С1» – ВБТ від 100 до 199 мм. вод. ст. – II ст. ТД середньої важкості.
Тип «С2» – ВБТ від 200 до 299 мм. вод. ст. – III ст. ТД важкої стадії.
Тип «С3» – ВБТ від 300 до 450 мм. вод. ст. і більше («блок» або стеноз
слухової труби) – IV ст. ТД: повна відсутність ЕВФ слухової труби.
Тип «В» – віднесено теж до четвертого ступеня тубарної дисфункції, тобто
спостерігається тотальне закриття прóсвіту («блок») СТ. У результаті цього
спочатку відбувається накопичення секреції, а при хронізації процесу перехід його в
ексудат (гострий секреторний середній отит, або хронічний: мукозний, серомукозний, ексудативний). Такий тип тимпанограми «В» також спостерігаємо і при
хронічнму адгезивному середньому отиті, або в пізніх стадіях тимпаносклерозу.
Нижче подаються основні типи тимпанограм (рис. 2.3.2.1).

тип «А»

тип «B»

тип «C»

Рис.2.3.2.1. Типові тимпанограми, отримані при обстеженні.
На основі багаторічного застосування ІТ для визначення функції СТ нами (як і
багатьма дослідниками: I. Honjo, 1988; C. Bluestone, 2005, та інші) встановлено той
факт, що звичайна тимпанограма фіксує тільки величину ВБТ, стан барабанної
перетинки, але не показує моменти відкриття–закриття просвіту слухової труби,
тобто стан вентиляційно-еквіпресорної функції слухової труби. В останні роки в
тимпанометрах є спеціальна методика із тестом Вальсальва, яка відображає тільки
пасивне відкриття СТ.
Після аналізу і перевірки відомих модифікацій ІТ, що описані в огляді
літератури, на кафедрі оториноларингології з 70-х років ми застосовуємо виміри та
зміни ВБТ при декількох послідовних станах: спокою, ковтання, пробі Тойнбі,
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ковтання, Вальсальва, і знову при ковтанні. Таким чином відзначається стан СТ при
змінах носоглоткового тиску (зниженого при ковтанні та тесті Тойнбі і підвищеного
при тесті Вальсальва).
Дані тимпанометрії записувались послідовно шість разів: у спокої (1), після
ковтальних рухів (2), після тесту Тойнбі (3), після повторного ковтання (4) після
тесту Вальсальва (5) і з повторним ковтанням (6) [47, 48, 73]. Якщо тимпанограма
«А» або «С» (ВБТ= –50…– 60 мм.вод.ст.) при тесті Тойнбі зміщувалася в сторону
зниженого ВБТ (активне відкриття СТ), а при тесті Вальсальва в сторону
підвищеного ВБТ (від +60 до +100 мм. вод. ст.), (пасивне відкриття СТ) і, врешті,
після повторного ковтання поверталася до попереднього стану, це вважалося
збереженням ЕВФ слухової труби (нормальна функція СТ). Нижче подаються
рисунки (рис. 2.3.2.2. а, б, в, г) тимпанограми, отримані в тестах Вальсальва, Тойнбі,
ковтання при нормальній ЕВФ слухової труби.

(а) норма Т «А»

(б) Т «А» під час ковтання

(в) Т «А» при тесті Тойнбі

(г) Т «А» підчас ковтання

(д) Т «А» при пробі

(е) Т «А» після ковтання

Вальсальва
Рис. 2.3.2.2. а, б, в, г, д, е. Тимпанограми отримані при тимпанометрії в динаміці.
При зниженому ВБТ до –60…–100 мм.вод.ст., коли рух тимпанограми «С» не
відмічався при тесті Тойнбі, але відмічався при тесті Вальсальва, повертаючись в
попереднє

положення

при

повторних

ковтаннях –

встановлювали

тубарну
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дисфункцію (ТД) з порушенням активного відкриття, тобто I ст. (гіпофункція
слухової труби).
При ВБТ менше 100 мм.вод.ст., але при збереженні вище вказаних тестів –
тубарну дисфункцію II ступеня (ТД – ІІ ст.).
При стані обстеження коли тимпанограма не змінювалась при всіх тестах і з
ВБТ менше 200 мм.вод.ст. – встановлювали тубарну дисфункцію важкого ступеня,
тобто відсутність активного і пасивного відкриття СТ (ТД – III ст.).
При тимпанограмі типу «C» з ВБТ менше 300мм.вод.ст. або тимпанограмі
типу «В» і при всіх негативних тестах відмічали відсутність відкриття СТ, тобто
«блок» ЕВФ слухової труби – IVст. ТД.

Рис.2.3.2.3. Тимпанограми, отримані при ІТ в динаміці хворого на САР із
збереженою ЕВФ СТ
На рис. 2.3.2.3 подаються тимпанограми і величини ВБТ у хворого на САР в
стадії ремісії, які характеризують нормальну ЕВФ слухової труби та її відкриття зі
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змінами ВБТ при тестах Тойнбі та Вальсальва. В спокійному стані отримано
тимпанограму типу «А» із ВБТ = 0 dаРа (тимпанограма 1), після 5-ти ковтань
незначно зсунулася в бік негативного тиску ВБТ= –8 dаРа (тимпанограма 2), що
свідчить про відкриття СТ. Після тесту Тойнбі (тимпанограма 3) пік тимпанограми
не змінився, але встановлено зсув в сторону негативного тиску з ВБТ величиною в –
24 dаРа (cтався перехід в тимпанограму типу «С»; тобто настало зниження ВБТ, що
свідчить про активне відкриття СТ). Після тесту Вальсальва (тимпанограма 4)
відбулося пасивне відкриття СТ під збільшеним носоглотковим повітряним тиском,
в результаті цього тимпанограма змістилася в сторону позитивного тиску і ВБТ став
рівним +88 dаРа. Після 5-ти ковтальних рухів тимпанограма повернулася в
початкове положення, але з негативним ВБТ до –20 dаРа, що свідчить про
схильність СТ до утворення негативного ВБТ в результаті латентного алергічного
запалення.

Рис.2.3.2.4. Тимпанограми отримані при ЦАР в стадії загострення з ТД ІІІ ст.
На рис. 2.3.2.4 подаються показники ІТ в динаміці у хворого з ЦАР, але в
стадії загострення. У спокійному стані отримано тимпанограму типу «С» з ВБТ= –
188 dаРа, що свідчить про значне порушення ЕВФ слухової труби. При ковтальних
рухах і тесті Тойнбі (тимпанограма 2, 3) не змістилася, хоча ВБТ = –184 dаРа, тобто
активного відкриття СТ не відбулося за рахунок алергічного набряку в носовій
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порожнині і глотковому вічку СТ (встановлено при оптичному огляді). Після тесту
Вальсальва тимпанограма 4 повністю змінилася (стала плоскою) з ВБТ= –24 dаРа,
що свідчить про порушення пасивного відкриття СТ. Після ковтальних рухів
(тимпанограма 5) відмічено зниження ВБТ до –188 dаРа, таке ж, як і до початку
обстеження.
Отримані тимпанограми свідчать про порушення ЕВФ середньої важкості (ТД
– ІІІ ст.), яке викликане алергічним запальним набряком носових раковин і ділянки
глоткового вічка СТ та зниженням його функції на 2 бали і активності скорочення
тубарних м’язів (що підтверджено при оптичному огляді).

Рис. 2.3.2.5. Тимпанограми, отримані при ЦАР з тубарною дисфункцією
ТД ІV ст. ЕВФ.
На рис. 2.3.2.5 показано тимпанограми пацієнта на ЦАР (довготривалий, з
раннього дитинства) і регулярно не лікованого зі значним порушенням ТД – ІV ст.
ЕВФ. Встановлено в спокійному стані тимпанограму типу «А» з ВБТ= +36 dаРа, але
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сплощеною, і більш подібною до типу «В». Після ковтальних і жувальних рухів,
тесту Тойнбі позиція не змінювалася. Після тесту Вальсальва тимпанограма 4
повністю змінилася (стала плоскою) з ВБТ= –24 dаРа, що свідчить про порушення
пасивного відкриття СТ. Після ковтальних рухів (тимпанограма 5) відмічено
зниження ВБТ до –188 dаРа, таке ж, як і до початку обстеження. При отоскопії
встановлено хронічний адгезивний середній отит з ателектазом Pf – 3ст. і в Pt – 2ст.
барабанних перетинок.
Наші обстеження показали, що тимпанограма типу «В» при тестах Тойнбі і
Вальсальва та ковтанні не змінюється і не зміщується. Таким чином ми не можемо
встановити функцію відкриття СТ. Тільки завдяки вище описаній оптичній «вушній
відео сальпінгоскопії в динаміці» можливо встановити функціональний стан
глоткового вічка (ostium pharyngea): відкриття нижнього клапану СТ, і при цьому
оцінити активність тубарних м’язів та розлипання стінок СТ.
2.3.3. Показники тональної аудіометрії.
Аудіометричне обстеження проводили у звукоізольованому приміщенні із
пониженим рівнем шуму на кафедрі оториноларингології.
Використовувався клінічний аудіометр виробництва Interacustics АС-40
(Німеччина).
Ступінь зниження гостроти слуху визначали за класифікацією В.Г. Базарова та
А.І. Розкладки 1], враховуючи вікову норму (presbyacuzis) та можливі передчасні
вікові

слухові

порушення

(presbyacuzis

praecox).

Для

найбільш

точного

встановлення розладів слуху перед проведенням аудіометрії не виконувалось
самопродування слухових труб і проби Тойнбі та Вальсальва.
Відповідно реєструвався ступінь приглухуватості:
Норма від 0 до 19 дБ, І ступінь від 20 до 40 дБ, ІІ ступінь від 41 до 55 дБ,
ІІІ ступінь від 56 до 70 дБ, ІV ступінь від 71 до 90 дБ, глухота > 90 дБ.
2.3.4. КТ приносових пазух, скроневої кістки із визначенням об’єму
пневматизації середнього вуха.
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КТ приносових пазух дає можливість встановити ступінь набряку носових
раковин, стан остео-меатального комплексу, носової переділки і носоглотки. Як
було згадано в розділі 1 огляду літератури (с. 19-21) визначення площі
пневматизації і особливо об’єму пневматичної системи середнього вуха має важливе
діагностичне значення для виявлення причин порушення газообміну в тимпанальній
порожнині та змін ВБТ. Як одного з багатьох факторів розвитку патологічних змін в
середньому вусі, зокрема розвитку ХНСО. Величина пневматизації та стан слизової
соскоподібного відростка відіграють значну роль в регуляції ВБТ, а при її
зменшенні створюються умови для хронізації процесу в середньому вусі та розвитку
секреторного або ателектатичного процесу в середньому вусі . Для відновлення ВБТ
в середньому вусі приймають участь основні три фактори: функція слухової труби,
функція слизової оболонки середнього вуха і об’єм пневматичної системи
сосковидого відростка. Починаючи з 1995 р. ми визначали у хворих на негнійні
хронічні середні отити

площу пневматизації соскоподібного відростка на

рентгенограмах за допомогою міліметрового паперу або полярного планіметра.
Завдяки

технічному

розвитку

та

широкому

впровадженні

в

практику

оториноларинголога КТ ЛОР–органів стало можливим і визначення об’єму
повітряного простору середнього вуха при цілісній барабанній перетинці. Хоча дані
визначення площі та об’єму у певній мірі корелюють між собою, можуть
зустрічатися і суттєві розбіжності завдяки індивідуальній особливості будови
пневматичної системи скроневої кістки. Крім більшої інформативності про об’єм
пневматизації, КТ дає змогу візуалізувати саму СТ, що є неможливим у звичайній
рентгенографії.
КТ проводилась на базі медичного центру Святої Параскеви 128-зрізовим
комп’ютерним томографом Toshiba Aquilon CX (Японія) і на базі Absolutmed з тим
же типом комп’ютера, а об’єм пневматизації скроневої кістки визначали за
програмою IntageRealia (разом з лікарем рентгенологом А.О. Бачуном). Цей апарат
забезпечує найвищу якість зображення тканин (від кісток до найменших
периферичних судин) при мінімальній дозі опромінення. Програмне забезпечення
дозволяє обраховувати об’єм різних порожнин шляхом обведення курсором на
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томографічних зрізах. Ці маніпуляціі можна здійснити тільки на самому томографі і
без застосування додаткових програм у тих результатах, що видаються пацієнтам
після обстеження, це неможливо.
Великим вважався об’єм пневматизації середнього вуха більше 6 см3, а
занадто малим для компенсаторних механізмів об’єм менший за 2 см3. Середній
об’єм приймається від 2 до 6 см3 [130, 142, 163, 170, 171].
2.4. Математичні методи обчислення
Статистична обробка матеріалів проводилась за допомогою комп’ютерної
програми Statistica 8.0.
При аналізі середніх показників вибірок з числом спостережень до 100
одиниць, для перевірки нормальності розподілу кількісних даних ми застосовували
критерії Колмогорова-Смірнова, Лілієфорда та Шапіро-Уілка (В. Боровиков, стор.
129-137) [8]. Значущість різниці між двома середніми величинами, отриманими із
незалежних вибірок із числом варіант до 100, визначалась за допомогою U-критерію
Манна–Уітні (В. Боровиков, стор. 506–507). Обчислення значущості різниці між
трьома і більше середніми, отриманими із незалежних вибірок, проводилось за
допомогою критерію Краскела–Уолліса (В. Боровиков, стор. 512-516).
Значущість різниці між двома середніми величинами, отриманими із залежних
вибірок (парні спостереження на одному і тому ж хворому в період загострення
патологічного процесу та під час ремісії) із числом варіантів до 100, визначалась за
допомогою W–критерію Вілкоксона (В. Боровиков, стор. 517-519).
Порівняння

розподілів

пацієнтів

при

аналізі

показників

вушної

сальпінгоскопії, отомікроскопії, тимпанометрії, тобто обчислення значущості
різниці між трьома і більше відносними показниками при кількості спостережень
більше 100, проводилось за допомогою точного тесту Фішера із Metropolis за
алгоритмом M.P. Miller [156]. Також визначався коефіцієнт кореляції Кендал-Тау
(τ).
Матеріали представлені в даному розділі опубліковані в статтях і тезах:
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1. Kruk M. B. Diagnostyczna wartosc impendancyjnej tympanometrii w ocenie
funkcjonalnego stanu sluchowej trеbki Eustachiusza przy atelektatycznym przewleklym
zapaleniu ucha / M. B. Kruk, M. M. Kruk // In.: XLIV Zjazd Polskiego towarzystwa
otorynolaryngologow chirurgow glowy i szyi. IV Zjazd polskiego towarzystwa chirurgow
podstawy czaszki. Warszawa, – 9–12 czerwca 2010. – streszczenia. – Warszawa. – S. 25–
26.
2. Крук М. М. Вивчення функціонального стану слухової труби

при негнійних

середніх отитах / М. М. Крук : матеріали наукової конференції «Діагностика та
лікування хронічних захворювань ЛОР-органів» (Одеса, 16-17 травня 2011 р.) //
Спецвипуск «Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2011. – № 3-с. – С.
134–135.
3. Крук М. Б. До питання визначення еквіпресорно–вентиляційної функції слухової
труби / М. Б. Крук, М. М. Крук : матеріали наукової конференції «Діагностика та
лікування хронічних захворювань ЛОР-органів» (Одеса, 16-17 травня 2011 р.) //
Спецвипуск «Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2011. – № 3-с. – С.
135.
4. Крук М. Б. Наш досвід оптичної епіфарингоскопії і сальпінгоскопії в діагностиці
функціонального стану слухової труби / М. Б. Крук, М. М. Крук: матеріали щорічної
традиційної осінньої конференції Українського наукового медичного товариства
оториноларингологів // Спецвипуск «Журнал вушних, носових і глоткових хвороб».
– 2011. – №5-с. – С. 84-85.
5. Kruk M. B. Role of Impedance tympanometry and Sonotubomanometry in diagnostic
of functional state of Eustachian Tube / M. B. Kruk, M. M. Kruk, V. M. Puszkariova // In:
2–nd Meeting of Europian Academy of ORL–HNS and CE ORL–HNS.–Nice, France.–
27– 30 april 2012.– abstracts.– E–poster PO18–P.
6. Крук М. Б. Цінність вушної сальпінгоскопії в діагностиці функціонального стану
слухової труби / М. Б. Крук, М. М. Крук : матеріали щорічної традиційної весняної
конференції Українського наукового медичного товариства оториноларингологів //
Спецвипуск «Журнал вушних, носових і глоткових хвороб». – 2012. – №3–с. –
С.126–127.
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7. Крук М. Б. Методики визначення функціонального стану слухової труби /
М. Б. Крук, М. М. Крук : матеріали наукової конференції

«Нові технології в

оториноларингології» (Тернопіль, 24-25 вересня 2012 р.) // Спецвипуск «Журналу
вушних, носових і горлових хвороб». – 2012. – № 5-с. – С. 86.
8. Крук М. Б. Еквіпресорно – вентиляційна функція слухової труби та методики її
визначення при інтактній (неперфорованій) барабанній перетинці / М. Б. Крук,
М. М. Крук , В. М. Пушкарьова // Журнал вушних, носових і глоткових хвороб. –
2015. – №4. – С. 62–77.
9. Крук М. Б.
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РОЗДІЛ 3
ПОКАЗНИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРУПИ ЗДОРОВИХ ТА ХВОРИХ НА
АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ ПІД ЧАС ЗАГОСТРЕННЯ
3.1. Вікова та статева характеристика обстежуваних
У дослідженні прийняло участь три групи обстежених: хворі з сезонним АР
(САР), цілорічним АР (ЦАР) і контрольна група здорових. Серед 56 хворих з САР,
що входили до першої групи, мінімальний вік складав 18 років, максимальний 37
років, середнє значення із похибкою становило 23,42±0,61. Друга група складалась з
82 хворих на ЦАР, мінімальний вік був 19 років, максимальний 35 років, середнє
склало 24,82±0,46.
У контрольній групі із 50 здорових осіб, середній вік яких становив 23,92±0,53
з мінімальним та максимальним віком від 21 до 36 років. Дані за середнім віком
наведені в таблиці 3.1.1.
Таблиця 3.1.1.
Середній вік обстежених усіх груп (n=188)

Середній вік
(M±m)
Тест

Хворі на САР

Хворі на ЦАР

Здорові особи

(n=56)

(n=82)

(n=50)

23,43±0,62

24,83±0,46

23,92±0,54

Краскела–Уолліса

показав,

що

різниця

між

трьома

середніми

показниками віку обстежених трьох груп ‒ статистично незначуща (р>0,05).
Серед обстежених хворих осіб у всіх групах переважали чоловіки (табл. 3.
1. 2). Значущих різниць у розподілах обстежених різних груп за статтю виявлено не
було (р>0,05).
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Таблиця 3.1.2.
Розподіл обстежених осіб різних груп за стáттю
Група

Чоловіки

Жінки

Разом

Кількість

%

кількість

%

кількість

%

САР

36

64,3

20

35,7

56

100,0

ЦАР

54

65,9

28

34,1

82

100,0

Здорові

29

58,0

21

42,0

50

100,0

3.2. Збір анамнезу та тестування за опитувальником SNOT-22
Під час збору анамнезу у хворих на алергічний риніт було виявлено основні
скарги, характерні для цього захворювання: чхання, ринорея, закладеність носа,
свербіння у носі та інші.
За допомогою тестування SNOT-22 виявилися певні симптоми захворювання,
які пацієнти не надавали у вигляді скарг та не завжди пов’язували з даним
захворюванням, зокрема, дратівливість, неспокій, швидка втомлюваність, зниження
працездатності. Також при оцінці тієї чи іншої скарги за бальною шкалою від 0 до 5
балів, була змога виявити ті симптоми, які найбільше турбують даного пацієнта.
Так, закладеність носа була присутня у період загострення, як у пацієнтів з
сезонним, так і цілорічним АР, проте, більш виражена була саме у пацієнтів з
цілорічним АР – 77 хворих з балами 4-5, проти 27 з сезоннм (р<0,001). Ринорея була
більш виражена у пацієнтів з сезонним АР – 49 хворих з балами 4-5, проти 30
хворих з цілорічним АР (р<0,001).
Закладеність у вухах під час загострення зауважили 22 (39,29%) пацієнти,
причому, бали 4–5 (важка ступінь) були у 12 пацієнтів з САР, середня бальна оцінка
з похибкою становили 1,30±0,24. У хворих з ЦАР відчуття закладеності було у 25
(30,49%) хворих (0,65±0,13), з них з 4-5 балами четверо. Статистично значуща
різниця закладеності вух була між хворими САР та ЦАР. Тобто, закладеність у
вухах достовірно частіше зустрічалась у хворих на САР (р<0,001).
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Біль у вусі відзначали 5 (8,93%) пацієнтів з САР (0,28±0,12), та 9 (10,98%) з
ЦАР (0,18±0,06). На біль у вухах скаржились, як хворі на САР, так і на ЦАР без
статистично значимої різниці (р>0,05).
Скарг на закладеність вух та біль у групі здорових не виявлялось.
Серед опитаних хворих з САР під час загострення середнє значення суми
балів в цілому за тест становило 51,21±1.34 з мінімальним значення 26 та
максимальним 76 балів. Серед опитаних на ЦАР при загостренні показники склали
45,97±1,52 (mіn. 18, max. 81 бал). У контрольній групі результати опитування були
такі: 3,28±0,33 (mіn. 0, max. 8). Показники із похибкою наведені у таблиці 3.2.1.
Таблиця 3.2.1.
Якість життя при АР в балах за даними опитувальника SNOT–22
Сума отриманих

Алергічний риніт

Контрольна група

балів (М±m)

сезонний (САР)

Цілорічний (ЦАР)

здорових

Період загострення

51,21±1,35

45,98±1,52**

3,28±0,33

Примітка. Значущість різниці між показниками хворих на САР та ЦАР: * р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001
Середнє значення при загостренні САР було вірогідніше за ЦАР, отже
симптоматика сезонного АР більш виражена у період загострення у порівнянні з
цілорічним АР.
Виділення з носа у хворих з САР переважно були водянистими (37 хворих,
66,07%), рідше слизовими (19 хворих, 33,93%), а при ЦАР частіше спостерігались
слизові виділення (71 хворих, 86,59%), і дуже рідко водянисті (11 хворих, 13,41%)
(р<0,001).
Усі пацієнти хворіли довготривало з періодами ремісій. Проте точно дату
початку захворювання вказували не чітко. При детальному анамнезі та співбесіді з
батьками було встановлено, що більше половини хворих мали основні симптоми АР
1 ст. (згідно класифікації ARIA, EPOS) із раннього дитячого та молодшого
шкільного віку, періодично спостерігалися педіатром, а при загостренні отологічних
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симптомів (характерних для секреторного середнього отиту) – у отоларинголога.
Діагноз АР встановлювався уже в дорослому віці 17-21 років.
Хворі чоловічої статі призовного віку, як правило, мали повне алергологічне
обстеження, що регулярно поновлювалось у зв’язку з перебуванням на обліку
лікарської військової комісії. Також ці хворі проходили регулярне лікування з
приводу АР у алерголога згідно протоколів МОЗ України.
3.3. Результати огляду та інструментальних обстежень під час
загострення
3.3.1. Оптична риноскопія, відеоендоскопія глоткових вічок слухових труб в
динаміці («оптична вушна відеосальпінгоскопія в динаміці»),
епіфарингоскопія
Оптичний огляд носової порожнини (після звичайної риноскопії) проводився
за класичною методикою оптичними ендоскопами 0 і 30 градусів: нижній, середній,
носові ходи, носоглотка [2, 6, 11, 14, 15, 57, 100, 154]. Хворі зі значним порушенням
архітектоніки носа не були включені у дослідження.
При огляді носової порожнини при загостренні у хворих на САР спостерігали:
надмірну кількість водянистих виділень в обох половинах носа, які стікали в
носоглотку, ціанотичність слизової оболонки із набряком носових раковин
(мушель), що є типовою картиною для САР. При ЦАР виділення були густіші,
обтуруючі частіше середній носовий хід, слизова оболонка була блідого кольору із
характерним алергічним набряком носових раковин.
При оптичній вушній відео сальпінгоскопії в динаміці та епіфарингоскопії у
54 хворих із 56 (у 108 СТ) – 96,43% обстежень СТ на САР встановлено двобічний
алергічно–набряковий ендосальпінгіт СТ, із них у 17 глоткових вічок виявлено їх
обтурацію значною кількістю слизу і тотальним алергічним набряком слизової в
ділянці вічок (у 17 із 108 випадків СТ). У 75 обстежениж хворих на ЦАР (150
випадків СТ) – 91,46% встановлено алергічно–набряковий ендосальпінгіт.
Під час оптичного огляду і відеозапису функції глоткових вічок слухових труб
в динаміці (при ковтанні, фонації звуку «к–к–к», сильному жуванні) реєструвався
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стан переднього, нижнього, заднього валиків і розенмюллерової ямки та
оцінювалася в балах функція нижнього клапану СТ за методикою Denis S. Poe et al.
(2000, 2003, 2011) [157, 158, 159]. При такому обстеженні нами виявлено наступні
зміни.
У хворих на сезонний АР в період загострення:
«М» – зміни слизової в ділянці вічка середнього ступеня (алергічний,
набряковий ендосальпінгіт) до 2-х балів у 54 хворих (108 глоткових вічок слухових
труб), що склало 96,43%; – зміни важкого ступеня (3 бали) – у 2 хворих (4 вічка СТ)
3,57%, процес був симетричним.
Порушення активності м’язів піднімача (показник «L»), та напружувача
(показник «T») м’якого піднебіння було виявлено у одного хворого (1,79%
випадків).
Порушення розкриття клапану (показник «V»): збережене розкриття клапану
виявлено у 5 хворих (10 вічок СТ – 8,93%), при якому спостерігали мукозні
виділення при жувальних рухах; середньої важкості виявлено у 51 хворого (102
вічка слухових труб) і склало 91,07% випадків. Ділянка глоткового вічка окрім
запального стану з набряком закривалася слизовими виділеннями, які стікали з
носоглотки, одночасно відмічалися густі в малій кількості виділення з СТ при
інтенсивних ковтальних рухах.
У 19 вічок СТ із 102 (18,62%) при всіх тестах не спостерігалось виділень із
них, тобто дренажна функція слухової труби була відсутня. Це свідчить про
порушену функцію мукоціліарної системи СТ і розладів відкриття її верхнього
клапану під перешийком. У 4 випадках (3,57%) з алергічним ендосальпінгітом в
ділянці глоткового вічка СТ функція нижнього клапана була значно порушена: не
повністю розлипалися стінки СТ (не при всіх ковтальних рухах); відзначалась
швидка втомлюваність скорочення тубарних м’язів. Виділення зі слухової труби
були періодичними, густими, в малій кількості, що свідчить про значне порушення
дренажної функції СТ.
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Співставивши отримані дані ендоскопії глоткових вічок СТ в динаміці з
анамнезом і опитуванням SNOT-22, збереження функції відкриття СТ труби були
виявлені тільки в осіб молодших віком (18-28 років), а також із слабо вираженими
симптомами алергії при загостренні.
Кількість хворих на АР та функціональний стан глоткових вічок СТ згідно
методики і класифікації D. Poe (2011) в балах наведено у таблиці 3.3.1.1.
Таблиця 3.3.1.1.
Стан глоткового вічка СТ у хворих АР за класифікацією D. Poe (2011)

Здорові
n =100 СТ

ЦАР
n=164 СТ

САР
n=112 СТ

Групи
обстежених

Стан глоткового вічка СТ у хворих на АР

Між
групами
1 та 2
Між
групами
1,2,3

«M»

«T»

«L»

«V»

Бали

Бали

Бали

бали

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

n

0

108

4

110

2

0

110

2

0

10

102

0

%

0

96,43

3,57

98,21

1,79

0

98,21

1,79

0

8,93

91,07

0

n

0

150

14

162

2

0

162

2

0

2

154

8

%

0

91,46

8,54

98,78

1,22

0

98,78

1,22

0

1,22

93,90

4,88

n

100

0

0

100

0

0

98

2

0

98

2

0

%

100,0

0

0

100,0

0

0

98,00

2,00

0

98,00

2,00

0

>0,05

>0,05

>0,05

<0,001

<0,001

>0,05

>0,05

<0,001

Показники оптичної вушної відеосальпінгоскопії в динаміці у хворих на
цілорічний АР у період загострення були такими:
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«М» – стан слизової оболонки носоглотки в ділянці вічка СТ – середнього
ступеню – 2 бали (катарально–алергічний ендосальпінгіт) у 91,46% випадків (75
хворих, 150 вічок), важкого ступеню (3 бали), алергічний ендосальпінгіт у 8,54%
випадків (7 хворих, 14 вічок), процес також був симетричним.
«T» і «L» – зміни у роботі тубарних м’язів середньої важкості (2 бали) було
виявлено у одного хворого (1,22% випадків) із сторони правого та лівого вічка СТ. У
решти обстежуваних хворих у 98,78% (81 особи, 162 вічка) м’язи скорочувалися з
звичайною інтенсивністю, або їх порушення були незначними. Проте відмічалась їх
швидка втомлюваність (зменшення інтенсивності роботи при частих напруженнях),
що впливало на стан відкриття СТ.
«V» – порушення відкриття нижнього клапана слухової труби: середнього
ступеня (2 бали) було у 93,9% випадків (77 хворих, 154 вічка СТ) за рахунок
ендосальпінгіту, що не дозволяло йому повноцінно відкритись, і при цьому значно
знижувалась активність виділень та їх кількість, збільшувалась густина порівняно з
пост-назальними виділеннями. Розлипання стінок СТ було неповноцінним через
набряковий процес. Із них у 14 вічок СТ встановлено значне зниження активного
відкриття в цій ділянці (8,54%); важкого ступеня (3 бали) у 4,88% випадків (4
хворих, 8 вічок СТ) в результаті обтурації значним алергічним набряком і
постназальними виділеннями в цій ділянці. Тільки у одного хворого розкриття
клапану було практично не порушено (2 СТ – 1,22%).
Статистична вірогідність змін слизової та розкриття клапану глоткового вічка
була значимою (р<0,001). У розладах роботи m. TVP та m. LVP у трьох групах
(САР, ЦАР та здорові) статистичної достовірності не спостерігалось (р>0,05).
Нижче, на рис. 3.3.1.1-3.3.1.10 приводяться окремі стани функції нижнього
клапану СТ, ділянки глоткового вічка (права сторона) у хворого Б. Г. (22 р.) з ЦАР в
стадії загострення: в спокої, при ковтанні, жуванні, тестах Тойнбі, Вальсальва. Нами
встановлено: на фоні алергічного набряку всієї ділянки глоткового вічка,
обтурованого,

значними

слизовими

виділеннями

(незважаючи

на

місцеве

знечулення з адреналіном), набряк заднього кінця нижньої носової раковини, густий
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слиз заповнює розенмюллерову ямку в усіх кадрах (рис. 3.3.1.1-10), при тесті
Тойнбі, жуванні, тесті Вальсальва (рис. 3.3.1.5-8) СТ не відкривається, її стан як і на
початку спостереження.

Рис. 3.3.1.1. Набряк нижньої носової

Рис. 3.3.1.2. Алергічний набряк,

раковини, густий слиз в

початок відкриття правої СТ при

розенмюллеровій ямці (права сторона)

ковтанні

Рис. 3.3.1.3. Повторні ковтання: згусток

Рис. 3.3.1.4. Повторні жування:

слизу в розенмюллеровій ямці не

щілина вічка не розкривається

зміщується, відкриття СТ часткове

Рис. 3.3.1.5. Тест Тойнбі: на фоні

Рис. 3.3.1.6. Змінене положення

алергічного набряку слизові виділення,

ендоскопа (повторний тест Тойнбі)

стан вічка не змінюється
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Рис. 3.3.2.7. При тесті Вальсальва вічко

Рис. 3.3.1.8. Повторний тест

СТ не розкривається

Вальсальва: згусток в
розенмюллеровій ямці зміщується

Рис. 3.3.1.9. Глоткове вічко у вигляді

Рис. 3.3.1.10. Інше положення

щілини, акт ковтання, через набряк стан

ендоскопа при повторному ковтанні:

СТ не змінюється

значний набряк медіальної стінки СТ,
слиз в розенмюллеровій ямці

Нижче, на рис. 3.3.1.11-20, подаються окремі кадри з оптичної вушної
відеосальпінгоскопії (права сторона) в динаміці у хворого С. В. (35 р.) з сезонним
АР в стадії загострення (хворіє з раннього дитинства), ускладненим ателектазом БП
2–3 ст. (адгезивний середній отит).
Рис. 3.3.1.11-3.3.1.20 Кадри оптичної вушної відеосальпінгоскопії в динаміці
(права слухова труба).
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3.3.1.11. Задній кінець нижньої носової

3.3.1.12. Вічко у вигляді закритої

раковини прикриває вічко СТ,

щілини, більше виражена щілина

розенмюллерова ямка у вигляді

розенмюллерової ямки, при ковтанні

стиснутої набряком і тубарним

вічко не відкривається, набряк всієї

мигдаликом щілини

ділянки, слиз

3.3.1.13. Тест жування не впливає на

3.3.1.14. Тест Тойнб: тотальний

відкриття глоткового вічка СТ

набряк, слиз, СТ слабо контурується

3.3.1.15. Тест Вальсальва: вічко СТ

3.3.1.16. Повторний тест Вальсальва:

обтуроване набряком і не

алергічний набряк закриває СТ і

відкривається

розенмюллерову ямку слизом
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3.3.1.17. Стан після зрошення

3.3.1.18. Стан після зрошення

місцевим ГКС: значна кількість слизу,

ендоназальним ГКС

зменшився набряк, видно поздовжню
щілину вічка СТ і розенмюллерової
ямки

3.3.1.19. Стан СТ після зрошення ГКС

3.3.1.20. Стан СТ після зрошення ГКС

у динаміці

у динаміці

На перших двох відеокадрах при ендоскопії встановлено алергічний набряк
нижньої носової раковини. Провівши ендоскоп до носоглотки встановлено
тотальний алергічний набряк, який повністю обтурує вхід в глоткове вічко СТ, вся
ділянка заповнена слизом, задній кінець нижньої носової раковини збільшений і
сягає до ділянки вічка. Відмічено відсутність відкривання СТ при ковтанні і
жуванні, глоткове вічко важко визначити. Повторні тести Вальсальва дають
можливість його частково розкрити. На фоні значного слизу і набряку заповнена
густим слизом розенмюллерова ямка. Ділянка СТ заповнена слизом, тубарний
мигдалик сягає розенмюллерової ямки, тести Тойнбі і Вальсальва не впливають на

74
відкриття

СТ.

Набряк

зменшився

після

зрошування

спреєм

місцевого

кортикостероїда (мометазон).
Таким чином наші оптичні обстеження глоткового вічка СТ у динаміці
встановили розлади ЕВФ СТ і її причини: значне порушення відкриття глоткового
вічка. В третьому випадку встановлено тотальну відсутність відкриття через
алергічний набряк, обтуруючий і стискаючий вихід СТ в носоглотку. Запропоновані
нами доповнення визначати функціональний стан нижнього клапана додатковими
тестами Тойнбі і Вальсальва допомагають встановити реакцію СТ на зміни
носоглоткового тиску (як від’ємного при тесті Тойнбі, так і підвищеного при тесті
Вальсальва).
Аналізуючи отримані дані у хворих на АР встановлено наступні причини.
Запальний набряковий алергічний процес слизової оболонки носа, слухової труби (із
значним набряком в ділянці глоткового вічка), який знижує функцію МЦТ в ній, і в
зв’язку з тим наступає злипання стінок СТ та порушення не тільки вентиляційно–
еквіпресорної функції, а і дренажної. Затоплення слизовими виділеннями ділянки
глоткового вічка (результат постназального затікання) особливо при САР,
викликаючи його обтурацію.
Таким чином за допомогою методики оптичного огляду з відеозаписом при
різних тестах оцінюється стан вентиляційно–еквіпресорної (активність тубарних
м’язів, стан рокриття–закриття СТ) і дренажної функції слухової труби. А також
допомагає виявляти можливі інші причини тубарної дисфункції при АР.
3.3.2. Показники отомікроскопії.
При проведенні отомікроскопії 56 хворих з САР (112 БП) виявлено наступні
зміни натягнутої (Pt) та ненатягненої (Рf) частини барабанної перетинки:
В період загострення САР із 112 обстежень усі барабанні перетинки в Рf були
втягнені із різним ступенем ателектазу, нормального положення не виявлено.
Ателектаз 1 ст. виявлена у 92 БП (82,14%), 2ст. у 18 БП (16,07%), 3ст. у 2 БП
(1,79%).
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Натягнена частина барабанних перетинок (Pt) із 112 обстежених БП була в
нормальному положенні у 13,39% (15 БП), ателектаз її – 1ст. встановлено у 81,25%
(91 БП). Ателектаз БП – 2 ст. у 5,36% (6 БП – у 3 осіб). Тотального адгезивного
процесу тобто – 3 ст. ателектазу Рt при САР в період загострення не спостерігалось.
Стан натягненої та ненатягненої частин перетинок у хворих на САР
відображений на діаграмах рис. 3.3.2.1 та 3.3.2.2.
При аналізі стану обох частин БП встановлено більший відсоток і важчий
ателектаз її у ненатягненій частині: І ст. – у Рf (82,14%) , а у Pt (81,25%), 2 ст. – у Pf
(16,07%), а у Pt (5,36%), 3 ст. – у Pf (1,77%), а у Pt (0%). Нормальне положення БП
встановлено тільки в Pt – 13,39%.

2

18

1 ст ретракції 82,14%
2 ст ретракції 16,07%

92

3 ст ретракції 1,79%

Рис 3.3.2.1. Стан ненатягненої частини БП хворих із САР (загострення)

6

15
1 ст ретракції 81,25%
2 ст ретракції 5,36%

91

без ретракції 13,39%

Рис 3.3.2.2. Стан натягненої частини БП хворих із САР (загострення)
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Співставивши ступені ателектазу в обох частинах БП хворих на САР та в
поєднанні з імпедансною тимпанометрією в динаміці нами виявлено: латентний
хронічний туботимпаніт 1 ст. (ХТТ) - ателектатичний середній отит 1 ст. у 50% БП
(56 БП з них у 27 хворих і з двобічним процесом ателектазом 1 ст. Рf та у Рt; у 1
хворого на праве вухо ХТТ 1 ст., а ліве із гіпофункцією СТ та не порушеними
пробами Тойнбі та Вальсальва; у 1 хворого на праве вухо ХТТ 1 ст. та 2 ст. на ліве
вухо). У цих 50% випадків (56 БП, 29 хворих) отоскопічно встановлено зміна
світлового конусу , неоднорідна прозорість, ознаки мірингосклерозу, нерухоміть
при тесті Тойнбі. У цих хворих в Pf і Рt встановлено ателектаз 1ст., що свідчило про
наявність загострення латентного ХТТ (локального ателектатичного отиту 1ст.). Із
анамнезу і даних опитувальника SNOT–22 встановлено, що у обстежених хворих вік
був 19 –26р., отологічних симптомів не виявляли. Симптоми АР були слабо
виражені (1ст), у алерголога спостерігалися тільки мужчини в дорослому віці після
профілактичного огляду у воєнкоматі і не лікувалися систематично.
У 16,96% БП (19 БП – 9 хв. двобічним процесом і 1 з однобічним) – ХТТ 2ст.
(тотальний ателектатичний середній отит 1-2ст.). Ателектаз 1ст. в Pt в усіх 19 БП, а
в Рf 5 БП з ателектазом 1ст. і 14 БП з ателектазом 2ст.. У обстежених клінічна
картина була більш вираженою: частіші і важчі (3-4 бали) симптоми АР, отологічна
симптоматика (зниження слуху, підтверджено аудіологічними обстеженнями,
відчуття «повноти, закладеності у вусі»).
У 5,36% БП хворих на САР (3 хворих – 6 БП) із 2 ступенем ателектазу в Pt БП,
а в Рf БП встановлено 3ст. ателектазу (1 випадок з двобічним процесом – 2 БП і 2 ст.
ателектазу – 4 БП у 2 обстежених). Уточнивши в даних випадках скарги і анамнез,
вік хворих (27–31 р.), тривалість захворюванням на САР (з дитинства із наявністю
латентного ХССО), ТД ІІІ і ІVст. (виражений алергічний ендосальпінгіт з розладами
функції нижнього клапану СТ). Нами було діагностовано латентний довготривалий
ХСО, ускладнений адгезивним процесом, тобто хронічний середній адгезивний отит
1ст. (хронічний тотальний ателектаз середнього вуха 2-3 ст.). За даними анамнезу та
опитувальника SNOT–22 у цих обстежених в дитинстві була симптоматика
секреторного отиту. При оптичній вушній відеосальпінгоскопії встановлено
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порушення функціонального стану глоткового вічка СТ за рахунок значного
алергічного запального процесу з набряком, обтуруючим цю ділянку з ТД.
Перенесений в дитинстві латентний хронічний середній секреторний отит в
дорослому віці ускладнений адгезивним процесом. Тобто у 5,36% у хворих на САР
встановлено 1ст. хронічний середнній адгезивний отит (тотальний хронічний
середній ателектатичний отит 2–3 ст.).
Незважаючи на ателектатичні зміни БП, їх стоншення, мірингосклероз, проте
яскравої гіперемії із ознаками гострого рецидивуючого середнього отиту у всіх
обстежених не спостерігалось, що свідчило за наявність хронічного туботимпаніту з
ателектазом БП більш вираженному у ненатягненій частині БП.
В цілому були виявлені різні форми хронічного негнійного отиту у 81 вух
(72,32% БП), що відповідало 41 хворому (73,21% випадків хворих). З них 56 вух
(50% БП) - латентний ХТТ 1 ст. (ателектатичний середній отит 1 ст.), що
відповідало 29 хворим (у 2 ХТТ 1 ст. був однобічним). 19 вух (16,96% БП) - ХТТ
2ст. (тотальний ателектатичний середній отит 1-2ст.), що відповідало 10 хворим (у 1
ХТТ 2 ст. був однобічним). 6 вух (5,36% БП) - хронічний середнній адгезивний отит
1ст. (тотальний ателектатичний середній отит 2–3 ст.), що відповідало 3 хворим.
При проведенні отомікроскопії 82 хворим з ЦАР (164 БП) виявлено такі зміни
барабанних перетинок.
В період загострення із 164 БП в Pf усі були з ателектазом різного ступеня:
1ст. спостерігалася у 23,78% БП (39 БП), 2ст. у 57,93% випадків (95 БП), 3ст.
ателектазу в 18,29% (30 БП) - зрощення із шийкою та голівкою молоточка.
Нормального положення цієї частини БП не виявлено.
Натягнена частина БП із 164 обстежень була без ателектазу у 1,83% випадків
(3 БП), проте була з вкороченим світловим рефлексом, стончена, обмежено рухома.
Ателектаз БП 1ст. встановлено у 46,34% БП (76 БП), ателектаз 2ст. у 51,83% (85 БП)
тобто зрощення руків’я молоточка з коваделком, початок адгезивного процесу. У
хворих із 2 ступенями ателектазу БП були мутні, неоднорідні за прозорістю,
стоншені з мірингосклерозом, обмежено рухомі. Яскравої гіперемії з ознаками
гострого середнього отиту не спостерігалось, так само як і у хворих з САР.
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Отоскопічно у хворих на ЦАР частіше і в більшому ступені виявлено
ателектатичні зміни БП в ненатягненій частині, ніж в натягненій: І ст. – Рf 39
(23,78%) – а в Pt 76 (46,30%), II ст. – Pf 95 (57,93%), а у Pt 85 (51,83%), III ст. – у Pf
30 (18,29%), а у Pt (0%). Стан натягненої та ненатягненої частин перетинок у хворих
на ЦАР відображений на діаграмах рис. 3.3.2.3. та 3.3.2.4.
Співставивши дані анамнезу, катамнезу, скарг, симптомів і мікроотоскопічної
картини та імпедансної тимпанометрії в динаміці у хворих на ЦАР вистановлено:
Латентний ХТТ 1 ст. (ателектатичний середній отит 1-2 ст.) у 57,32% БП (94 БП з
ателектазом 1-2 ст.), що відповідало 38 хворим з двобічним ХТТ 1 ст., 9 хворих з
однобічним ХТТ 1 ст., 2 з однобічним ХТТ 1 ст. на одне вухо та ХТТ 2 ст. на друге,
та 7 з однобічним ХТТ 1 ст. на одне вухо і фіброзно-адгезивним отитом на друге.
Тотальний ателектатичний середній отит 2 ст. - ХТТ 2 ст у 11,59% БП (19 БП з
ателектазом 2 ст. в Рt і Рf), що відповідало 6 хворим з двобічним ураженням, 2 з
однобічним ХТТ 2 ст. на одне та ХТТ 1 ст. на друге вухо, та 5 хворих з ХТТ 2 ст. на
одне та фіброзно-адгезивним отитом на друге.

30

39
1 ст ретракції 23,78%
2 ст ретракції 57,93%

95

3 ст ретракції 18,29%

Рис 3.3.2.3. Стан ненатягненої частини БП хворих із ЦАР (загострення)
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1 ст ретракції 46,34%
2 ст ретракції 51,83%
без ретракції 1,83%

Рис 3.3.2.4. Стан натягненої частини БП хворих із ЦАР (загострення)
У 18,29% БП (всього 30 БП з ателектазом 2ст. в Рt і в цих же хворих ателектаз
в Рf 3ст.) встановлено хронічний фіброзно–адгезивний середній отит 1ст. (тотальний
ателектатичний середній отит 2-3 ст.), що відповідало 9 хворим з двобічним
ураженням, 7 хворих з однобічним ХФАО та ХТТ 1 ст., 5 хворих з ХФАО та ХТТ 2
ст.. Разом хворих з діагнозом фіброзно-адгезивного отиту 21 (з низ 9 двобічним, 12
однобічним), що відповідає 25,61% серед хворих. В загальному виявлено у хворих
на ЦАР 143 вуха (87,20% БП) з ХНСО, що відповідало 76 хворим (92,68%) з 82
обстежених, тільки у 9 хворих процес був однобічним.
У групі здорових осіб проведено отомікроскопію 100 вух та виявлено наступні
дані:
Нормальний стан ненатягненої частини був у 84 випадках (84%), 1ст.
ателектазу ії був у 16 спостереженнях (16%), 2 та 3ст. втягнень у здорових не
спостерігалась. Натягнена частина була без змін у 90 вухах (90%), 1ст. втягнення
був у 10 спостережень (10%). Стан барабанних перетинок у контрольної групи
наведений на діаграмах рис. 3.3.2.5. та 3.3.2.6.
У контрольної групи зустрічалась тільки перша стадія ателектазу (ретракції),
як натягненої, так і ненатягненої частин БП, що частіше виявлялась в ненатягненій
частині перетинки (16 %).
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1 ст ретракції 16%
без ретракції 84%

84

Рис. 3.3.2.5. Стан ненатягненої частини БП у контрольної групи здорових
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1 ст ретракції 10%
90

без ретракції 90%

Рис. 3.3.2.6. Стан натягненої частини БП у контрольної групи здорових
Одержані результати довели, що в діагностуванні стану БП при мікроотоскопії
треба особливу увагу звертати на ненатягнену її частину з тестом Тойнбі та
Вальсальва. Тому що на зміни ВБТ скоріше і інтенсивніше реагує ця частина БП.
Для встановлення діагнозу і тактики подальшого лікування ми враховували стан
обох частин БП, а також інші показники дослідження (тональна аудіометрія,
імпедансна тимпанометрія в динаміці, оптична риноскопія, оптична вушна
відеосальпінгоскопія в динаміці).
Проаналізувавши дані анамнезу у групи обстежених хворих з адгезивним
середнім отитом виявлено, що вони довготривало (з раннього дитинства) хворіли на
АР зі слабо вираженими симптомами, регулярно не лікувалися, і значних
отологічних симптомів спочатку не мали. У них же при оптичній вушній
відеосальпінгоскопії виявлено значні зміни в функціональному стані глоткового
вічка та слизової носоглотки.
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3.3.3. Стан мукоціліарного транспорту (кліренсу) порожнин носа
Визначення мукоціліарного транспорту (кліренсу) за Г.З. Піскуновим (2002)
виявило наступні показники у хворих на САР під час загострення: Iст. дисфункції у
33 (58,93%) хворих, IIст. у 23 (41,07%) обстежених. Середнє значення 30,12±0,56 хв.
(mіn. 22, max. 40).
У хворих на ЦАР в 12 (14,63%) випадках при загостренні спостерігався блок
мукоціліарного транспорту (метиленовий синій не виявлявся в ротоглотці через
60хв.). Серед решти досліджуваних (70 осіб): у 9 (10,98%) хворих було виявлено I
ст. дисфункції, у 61 (74,39%) хворих II ст. дисфункції МЦТ. Середнє значення
склало 44,69±1,15 хв.
Середні показники із похибкою наведені у таблиці 3.3.3.1.
Таблиця 3.3.3.1.
Середньоарифметичні показники МЦТ в досліджуваних групах

МЦТ

Сезонний АР

Цілорічний АР

Здорові

30,12±0,56

44,69±1,15

16,52±0.39

Контрольна група дала такі дані у здорових: середнє значення 16,52±0.39 хв.
(mіn. 10, max. 24). У 4 (8%) досліджуваних в групі здорових було виявлено I ст.
дисфункції МЦТ.
Різниця між середніми показниками МЦТ у трьох досліджуваних групах була
статистично значущою (р<0,001).
У цілому середні показники були гіршими при цілорічному АР. Середнє
значення тривалості МЦТ (кліренсу) у хворих на ЦАР було у 2,7 разів вищим за
показник у контрольній групі. Цей же показник у хворих на сезонний АР
перевищував по тривалості дані здорових у 1,82 рази.
Хворі зі значними порушеннями архітектоніки носової порожнини не були
включені у дослідження, відповідно даний фактор не міг суттєво вплинути на
результати дослідження. Частина хворих застосовувала місцеві судинозвужуючі
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засоби, що могло призвести до додаткового ціліодепресивного впливу. Дані
виявленого стану МЦТ у хворих на АР наведені у діаграмах на рис.3.3.3.2, 3.3.3.3 та
3.3.3.4.

1 ст порушення
МЦТ (58,93%)

23
33

2 ст порушення
МЦТ (41,07%)

Рис. 3.3.3.2. Стан МЦТ у хворих із САР (загострення)
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1 ст порушення
МЦТ (10,98%)
2 ст порушення
МЦТ (74,39%)

61

3 ст порушення
МЦТ (14,63%)

Рис. 3.3.3.3. Стан МЦТ у хворих із ЦАР (загострення)
4

46

1 ст проушення
МЦТ (8%)
нормальна
робота МЦТ
(92%)

Рис. 3.3.3.4. Стан МЦТ у контрольної групи здорових
Як наочно видно на рис.3.3.3.2 та 3.3.3.3 кількість хворих із ІІ ст. порушення
транспорту при ЦАР у 1,8 разів більша порівняно з САР.
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У контрольній групі порушень МЦТ ІІ та ІІІ ступенів виявлено не було.
Різниця між показниками була статистично достовірною (р<0,001).
Мукоціліарна система є важливою складовою частиною захисної системи
респіраторного тракту від пошкоджуючої дії полютантів, алергенів та патогенних
мікроорганізмів. Оцінюючи МЦТ носової порожнини, і порівнюючи отримані
показники при вушній оптичній відеосальпінгоскопії в динаміці, отомікроскопії,
можна зробити попередні враження про стан МЦТ слухової труби при
неперфорованій БП (закритій системі середнього вуха).
3.3.4. Дані тональної аудіометрії
Виконуючи тональну аудіометрію хворим на сезонний АР в період
загострення нормальна аудіограма із незначними відхиленнями в межах норми до 19
дБ була у 43 випадках (38,39%), І ступінь була у 46 випадках (41,07%) та ІІ ступінь
приглухуватості за кондуктивним типом у 23 випадках (20,54%).
При виконанні тональної аудіометрії хворим на цілорічний АР в період
загострення нормальні аудіограми були у 85 випадках (51,83%), І ступінь у 37
випадках (22,56%), ІІ ступінь у 35 (21,34%), та у 7 (4,27%) випадках показники
аудіометрії були нижчими за 55 дБ і відповідали ІІІ ступеню приглухуватості, з них
у 4 випадках приглухуватість була змішана (як за кондуктивним так і за
перцептивним типом із наявним кістково–повітряним розривом).
Результати аудіометрії наведені на діаграмах рис. 3.3.4.1 та 3.3.4.2.
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1 ст приглуховатості
(41,07%)
2 ст приглуховатості
(20,54%)
норма (38,39%)

Рис. 3.3.4.1. Стан слуху за аудіометрією у хворих із САР (загострення)
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Рис. 3.3.4.2. Стан слуху за аудіометрією у хворих із ЦАР (загострення)
Як видно на діаграмах, приглухуватість 1 ст. у хворих на САР зустрічалась в
1,82 рази частіше, проте, 3ст. приглухуватості зустрічалась тільки у хворих на ЦАР.
В цілому аудіограми з порушеним слухом при САР зустрічались у 1,27 разів
частіше, ніж при ЦАР. У контрольної групи в усіх випадках реєструвались
нормальні показники аудіометрії, що склало 100% випадків із 100 обстежених вух.
3.3.5. Показники імпедансної тимпанометрії в динаміці
Виконуючи загально застосовану імпедансну тимпанометрію (ІТ) при САР в
період загострення спостерігався нормальний тип тимпанограми (тип «А») в 17
випадках з 112 обстежених вух (15,18%), змінена тимпанограма типу «С» була у 76
вухах (67,86%). А тип «В» було виявлено у 19 випадках (16,96%), у 8 хворих з них –
тип «В» був двобічним (16 вух), у трьох хворих на одне вухо був тип «В» (3 вуха),
на друге тип «С». У хворих на ЦАР в період загострення виявлялись тимпанограми
типу «С» у 126 із 164 обстежених вух (76,83%), та тимпанограми типу «В» у 38
випадках (23,17%). Нормальні тимпанограми типу «А» не спостерігались.
У контрольної групи здорових осіб тимпанограми типу «А» спостерігались у
91 вусі (91%), також було виявлено тимпанограми типу «С» у 9 випадках (9%).
Показники імпедансної тимпанометрії (ІТ) в динаміці визначали в 5–ти тестах.
Якщо при виконанні ковтання, при пробі Тойнбі зі зсувом тимпанограми в сторону
негативного (від’ємного) ВБТ (активне відкриття СТ, тобто відкриття СТ
відбувається без впливу підвищеного тиску в носоглотці, а в результаті функції
тубарних м’язів, стану стінок труби та мукоціліарної системи); а після після тесту
Вальсальва відмічається зсув тимпанограми типу «А» або «С» в сторону
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підвищеного ВБТ (пасивне відкриття СТ: на відкриття впливає підвищений тиск в
носоглотці), після повторного ковтання тимпанограма поверталась на вихідну
позицію, це свідчить про активне розкриття–закриття СТ. Ця функція глоткового
вічка була також підтверджена при оптичній вушній відеосальпінгоскопії в динаміці
при вище згаданих тестах. У таких випадках діагностували як збережену ЕВФ
слухової труби. Така функція СТ встановлена у хворих з САР у 15,18% СТ (17 СТ із
112), у хворих з ЦАР не встановлено такої функції. У контрольній групі – 91 із 100
(91%) слухових труб.
Показники тимпанометрії типу «С0» із позитивною пробою Тойнбі, коли
внутрішньо барабанний тиск вирівнювався під час ковтання, визначались як
гіпофункція слухової труби, і виявлялись у 14 випадках при САР, та у 21 випадку
при ЦАР.
У хворих на САР за ступенем ЕВФ тубарної дисфункції (ТД) встановлено такі
показники: –гіпофункція (І ст. ТД) – у 12,50% СТ (14 із 112); – ІІ ст. ТД – у 50% (56
випадках із 112 СТ); – ІІІ ст. ТД – у 5,36% СТ (6 СТ); – ІV ст. ТД у 16,96% (19 СТ).
У хворих на ЦАР збереженої функції СТ не встановлено, а розлади ЕВФ
виявлені таким: – І ст. – дисфункція СТ – у 12,80% СТ (у 21 із 164 СТ); ІІ ст. ТД – у
57,32% СТ (94 із 164 СТ ); – ІІІ ст. ТД – в 6,71% СТ (11 СТ); – ІV ст. ТД – у 23,17%
СТ (38 СТ).
При тимпанограмах типу «В» тести ковтання, жування, Вальсальва та Тойнбі
не впливали на їх зміні до іншого типу («А», «С») і зсув в сторону позитивного або
негативного тиску. А при оптичній вушній відеосальпінгоскопії в таких випадках
встановлювали неповноцінне відкриття глоткового вічка та розлипання стінок СТ
через запалення, значний алергічний набряк в ділянці глоткового вічка, на фоні
алергічного ендосальпінгіту.
Результати дослідження при виконанні ІТ в динаміці з використанням проб
ковтання, тестуТойнбі, ковтання та тесту Вальсальва наведені у таблиці 3.3.5.1.
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Таблиця 3.3.5.1.
Динамічні зміни імпедансної тимпанометрії у досліджуваних групах
САР

Проба
Тойнбі

Здорові

AD
% (n)

AS
% (n)

AD
% (n)

AS
% (n)

AD
% (n)

AS
% (n)

Позитивна

26,79
(15)

28,57
(16)

12,20
(10)

13,41
(11)

94,00
(47)

92,00
(46)

Негативна

73,21
(41)

71,43
(40)

87,80
(72)

86,59
(71)

6,00
(3)

8,00
(4)

100,00
(56)

100,00
(56)

100,00
(82)

100,00
(82)

100,00
(50)

100,00
(50)

Позитивна

78,57
(44)

76,79
(43)

69,51
(57)

70,73
(58)

100,00
(50)

100,00
(50)

Негативна

21,43
(12)

23,21
(13)

30,49
(25)

29,27
(24)

0
(0)

0
(0)

100,00
(56)

100,00
(56)

100,00
(82)

100,00
(82)

100,00
(50)

100,00
(50)

Разом

Проба
Вальсальва

ЦАР

Разом

Порівнючи отримані результати ІТ в динаміці при обох типах АР (САР і ЦАР)
в періоді загострення встановлено збереження ЕВФ слухової труби тільки при САР
(15,81%). Різниці у розподілах результатів проб Тойнбі та Вальсава на позитивні та
негативні усіх трьох груп є статистично значущі (р<0,001).
На рисунках 3.3.5.2, 3.3.5.3 та 3.3.5.4 в діаграмах зображені виявлені ступені
порушення ЕВФ СТ.

6

56

19

17
14

СТ функція
збережена (15,18%)
1 ст гіпофункція
(12,50%)
2 ст середня
важкість (50,00%)
3 ст важка (5,36%)

4 ст (16,96%)

Рис. 3.3.5.2. Ступені ЕВФ СТ у хворих із САР (загострення)
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1 ст гіпофункція
(12,80%)
2 ст середня важкість
(57,32%)
3 ст тубарної
дисфункції (6,71%)
відсутня прохідність
(23,17%)

11

38

94

21

Рис. 3.3.5.3. Ступені ЕВФ СТ у хворих із ЦАР (загострення)
СТ прохідна (91,00%)

91

2
7

1 ст гіпофункція
(2,00%)

2 ст середня важкість
(7,00%)

Рис. 3.3.5.4. Ступені ЕВФ СТ у контрольній групі.
Одержані результати встановили другу та третю ступені ТД у 62 СТ (55,36%)
випадках при САР, та у 105 (64,02%) при ЦАР і в 7 (7%) обстежених СТ здорових.
Тобто ТД ІІ–ІІІст. частіше виявлена у хворих на ЦАР.
Четверта ступінь ТД спостерігалась, як при повному блоці СТ при порушенні
рухомості БП за присутності фіброзно–адгезивних змін у середньому вусі (при
адгезивному середньому отиті). Такий стан спостерігався у 19 (16,96%) СТ при САР,
і у 38 (23,17%) СТ при ЦАР.
Аналізуючи причини порушення ЕВФ СТ виявлені за допомогою оптичної
вушної відеосальпінгоскопії та епіфарингоскопії, нами встановлено: перша, друга і
третя ступені ТД, викликані при обох формах АР алергічним запальним процесом з
набряком слизової оболонки входу в СТ, що викликало порушення відкриття
глоткового вічка та злипання першої третини просвіту СТ. Четверта ступінь ТД –
(повний блок функції СТ) – є наслідком двох причин: повним закриттям вічка
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слухової труби запальним набряком і слизом в його ділянці у 4 СТ хворих з САР та
у 38 СТ хворих з ЦАР.
Відповідно перші три ступені ТД у 105 із 164 слухових труб у хворих на ЦАР
також спричинені хронічним алергічним запальним сальпінгітом, а IVст. ТД у 38
випадках із 164 – тотальною обтурацією, набряком та в’язким слизом.
Всі ступені ТД при обох формах АР супроводжувалися зі зниженням МЦТ і
порушенням носового дихання, як відмічалося попередньо при обстеженні МЦТ. У
хворих на САР із ТД ІІІ-ІVст. виявлено і високі показники МЦТ.
Обстеження хворих та контрольної групи показали, що звичайна ІТ вказує на
наявність нормального ВБТ (тимпанограма типу «А») та зниженого ВБТ
(тимпанограми типу «С»), або відсутність реакціїї БП на зондуючий тон
тимпанометра через відсутность мобільності БП (тимпанограма типу «В»). Такий
метод є об’єктивним в дослідженні стану повітряного тиску в барабанній
порожнині, проте для визначення ЕВФ СТ необхідно застосовувати комбінації
тестів з ковтанням, Тойнбі та Вальсальва. При наявності нормальних показників
ВБТ з тимпанограмою типу «А» з нормальним піком, немає необхідності проводити
детальніші тести при імпедансній тимпанометрії. Тимпанограми типу «В»
потребують детальної мікроскопії Pt та Pf БП і огляду глоткового вічка СТ.
Одержані

результати

показали,

що

для

діагностики

ЕВФ

СТ

при

тимпанограмах типу «С» і «В» при АР необхідно проводили ІТ в динаміці в
поєднанні з оптичною вушною відеосальпіноскопією в динаміці та отомікроскопією.
3.3.6. Показники КТ скроневої кістки із визначенням об’єму пневматизації
середнього вуха.
При визначенні об’єму пневматизації середнього вуха у хворих на САР у 43
випадках (76,79%) виявлено розміри, що були більше 6см3. У 13 (23,21%) випадках
об’єм був у межах 2-6см3. Саме в цих хворих спостерігався при загостренні АР
важчий перебіг отологічних смптомів, тубарна дисфункція ІІІ-ІV ст. з клінікою
латентного туботимпаніту, ускладненого хронічним фіброзно-адгезивним отитом
1ст..
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При вивченні об’єму у хворих з ЦАР більше 6см3 виявлено у 107 випадках
(65,24%), об’єм у межах 2-6см3 був у 38 випадках (23,17%), та у 19 випадках був
менше 2см3 (11,59%). Порівняння об’єму лівого та правого вуха в одній групі не
дало статистично значущої різниці (р>0,05), у той час як порівняння об’єму у хворих
з САР та ЦАР було статистично достовірним р<0,05. Дані наведені у таблиці 3.3.6.1.
Таблиця 3.3.6.1.
Виявлений об’єм пневматизації середнього
вуха у хворих на сезонний та цілорічний алергічні риніти
Об’єм пневматизації середнього вуха
Групи

більше 6 см3

2-6 см3

Разом

менше 2 см3

хворих на

n

%

n

%

n

%

n

%

САР

43

76,79

13

23,21

-

-

56

100,00

ЦАР

107

65,24

38

23,17

19

11,59

164

100,00

Порівняння розподілів хворих обох груп за об’ємом пневматизації середнього
вуха виявило статистично значущу різницю між ними (р<0,001).

Рис. 3.3.6.1. 3D-об’єм комірок

Рис. 3.3.6.2. Добре пневматизована

скроневої кістки при сезонному АР з

скронева кістка на комп’ютерній

доброю пневматизацією (праве вухо,

томографії, аксіальна проекція.

об'єм > 6 см3).
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На рис. 3.3.6.1 і 3.3.6.2 3D-об’єм комірок скроневої кістки та звичайна КТ
добре пневматизованої правої скроневої кістки хворої на САР об’єм що дорівнює
6,5 мл з тубарною дисфункцією І-ІІ ст., БП з ателектазом 1 ст. тільки в p.flaccida,
тональна аудіометрія в нормі, при ендоскопії СТ – катаральний алергічний
ендосальпінгіт, функція нижнього клапану 1ст.
Нижче на рис.3.3.6.3 подано КТ у хворого з ЦАР та наявністю випоту у
правому вусі, тубарною дисфункцією ІІІст., обтурація глоткового вічка, об’єм
пневматизації середнього вуха менше 3 см3.
У випадку мінімального об’єму пневматизації (< 2 см3) пацієнти хворіли з
раннього дитячого та молодшого шкільного віку (19 випадків ЦАР). Серед цієї
групи обстежених виявлено і максимальне зниження слуху (7 випадків ІІІ ст.
приглухуватості, з них 4 за змішаним типом). У них же виявлено ТД ІІІ-IV ст. При
аналізі комплексного обстеження встановлено діагноз хронічний фіброзноадгезивний середній отит 1 ст.

Рис. 3.3.6.3. КТ у хворого з ЦАР із малою пневматизацією
Зважаючи на те, що розвиток пневматизації відбувається до 10-13 річного
віку, отримані результати підтверджують дані літератури. Склеротичний або
малопневматизований тип будови скроневої кістки вуха зустрічається при
порушенні пневматизації у ранньому дитячому віці. А це вказує на розлади
носового дихання, функції СТ. В зв’язку зі зміною парціальних тисків в порожнинах
середнього вуха і зниженням ВБТ виникають ателектатичні зміни в БП. Наші
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обстеження хворих на ЦАР показали, що малий об’єм пневматизації середнього
вуха у поєднанні з ТД слухової труби є одним з факторів розвитку ХНСО.
3.4. Узагальнення отриманих результатів
При статистичній обробці вікового розподілу у досліджуваних групах
значимої різниці виявлено не було (23,42±0,61 (САР), 24,82±0,46 (ЦАР), 23,92±0,53
(здорові)). При аналізі розподілу за статтю у даній віковій групі хворих на САР та
ЦАР виявлено статистично значуще переважання кількості чоловіків у порівнянні з
жінками (САР 64,3% чол., 35,7% жін.; ЦАР 65,9% чол., 34,1% жін.). Провівши аналіз
наявних у хворих документів попередніх обстежень, виписок з карт амбулаторного
та стаціонарного лікування та зібраного анамнезу, було виявлено що більшість
чоловіків знаходились на обліку лікарської військової комісії. Відповідно, на нашу
думку, переважання чоловічої статі у даній віковій групі пов’язане із більш
ретельним контролем за станом здоров’я та обліком чоловіків призовного віку у
зв’язку із обов’язковою військовою повинністю.
При аналізі скарг хворих, анамнез та тестування за SNOT-22 виявлено
особливу цінність тестування, завдяки якому вдалось верифікувати ті симптоми, на
які пацієнти не скаржились під час співбесіди. А також визначити якість життя та
психоемоційний статус. Бальна оцінка дозволила визначити суб’єктивне ставлення
до того чи іншого симптому та встановити його значимість для кожного
конкретного хворого.
Перебіг загострення САР проходив важче за загострення ЦАР (середнє
значення балів при загостренні САР (51,21±1.34) було вище за середнє значення при
загостренні ЦАР (45,97±1,52)). Також частіше отологічні скарги (закладеність вух)
виявлялись у хворих на САР (39,29% хворих з САР проти 30,49% хворих на ЦАР),
ця симптоматика була і більш вираженою (середній бал 1,30±0,24 при САР проти
середнього балу 0,65±0,13 при ЦАР). Біль у вухах зустрічалась практично із
однаковою частотою без статистично значимої різниці (8,93% при САР, 10,98% при
ЦАР). Проте виявлені інструментальними методами дослідження отологічні зміни
при цих алергічних ринітах говорять про малосимптомний перебіг отитів, особливо
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при ЦАР. У контрольної групи здорових отологічна симптоматика була відсутня, а
середній бал за SNOT-22 складав 3,28±0,33.
Наші обстеження довели, що тестування за допомогою SNOT-22 дозволяє
виявити приховані скарги та оцінити якість життя пацієнта. Крім основних
назальних симптомів, виявити отологічні скарги (закладеність у вусі, біль у вусі),
що надає значно більше інформації про стан пацієнта, ніж використання звичайної
візуально–аналогової шкали при АР.
При виконанні оптичної вушної сальпінгоскопії із визначенням стану
глоткового вічка СТ за Denis S.Poe відзначались зміни слизової в ділянці вічка
різного ступеню, що переважно і приводило до порушення його розкриття у 102
вічок СТ (91,07%) хворих на САР та у 162 вічок СТ (98,78%) хворих на ЦАР. При
ендоскопії у хворих на САР виявлено алергічний ендосальпінгіт з набряком різного
ступеня у всіх випадках обстеження, із них 2 ступеню 108 вічка СТ (96,43%), та з 3
ступенем 4 вічка СТ (3,57%), та обтурація глоткового вічка в’язкими, водянистопінистими виділеннями, що стікають по задній стінці носоглотки. Виявлені
патологічні зміни в ділянці глоткового вічка СТ при САР і були причиною ТД, яка
встановлювалася на основі показників ІТ. При ендоскопії хворих на ЦАР також
виявлено алергічний ендосальпінгіт з набряком 2 ступеня у 150 вічок СТ із 164
(91,46 % обстежень), та у 14 вічок СТ (8,54%) відмічено тотальну обтурацію
глоткових вічок.
Порушення в роботі м’язів піднімача та напружувача м’якого піднебіння
відзначались у одно хворого з САР (1,79%), в одного з ЦАР (1,22%) та у одного
здорового контрольної групи (2%), що немало статистично значимої різниці.
Співставивши отримані дані ендоскопії глоткових вічок СТ в динаміці з анамнезом і
опитуванням SNOT-22, збереження функції відкриття СТ були виявлені тільки в
осіб молодших віком (18–28 років), а також із слабо вираженими симптомами
алергії при загостренні. Запропоновані доповнення визначення функціонального
стану нижнього клапана додатковими тестами Тойнбі і Вальсальва. Виділення слизу
з вічка при ковтальних пробах дозволяє визначати дренажну функцію СТ.
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Виконуючи отомікроскопію хворим на САР різна ступінь ретракцій звислої
части БП була виявлена в усіх випадках (най частіше спостерігався І ст. ателектазу
92 БП (82,14%)); натягнена частина втягувалась у 97 БП (86,61%), також частіше
спостерігалась І ст. ателектазу 91 БП (81,25%). У хворих на ЦАР звисла частина БП
під час загострення була різного ступеню втягнена в усіх випадках (най частіше
спостерігався ІІ ст. ателектазу 95 БП (57,93%), також виявлявся і ІІІ ст. ретракції).
Різного ступеню втягнення натягненої частини виявлено у 161 БП (98,17%), най
частіше спостерігалась також ІІ ст. ретракції 85 БП (51,83%), ІІІ ст. не виявлялась. У
контрольної групи здорових нормальний стан звислої та натягненої частин БП був
нормальним відповідно у 84 БП в Рf (84%) та 90 БП в Pt (90%), в решті випадків
була ретракція І ст.. Отже, отоскопічні зміни були більш виражені у хворих на ЦАР.
Співставивши ступені ателектазу в обох частинах БП хворих на САР та ЦАР в
поєднанні з імпедансною тимпанометрією в динаміці, проаналізувавши дані
анамнезу, опитувальника та тональної аудіометрії нами виявлено що ателектаз 1 ст.
в ділянці Pf виступає як одна з перших ознак порушення ЕВФ СТ. Так
тимпанограми типу «С0» із ВБТ -51…-99 мм вод.ст., позитивною пробою Тойнбі,
коли внутрішньо барабанний тиск вирівнювався під час ковтання, визначались як
гіпофункція слухової труби, і виявлялись у 14 випадках при САР, та у 21 випадку
при ЦАР саме при ателектазі 1 ст у Pf. Також втягнення 1 ст. спостерігались і при
непорушеній функції СТ та тимпанограмах типу «А», що слід пов’язувати з
«феноменом Тойнбі» при обтурації носового дихання. Після відновлення носового
дихання, тиск в барабанній порожнині зрівнуважувався, проте незначна ретракція
БП (ателектаз Pf 1 ст.) зберігались. Таке явище спостерігалось у 17 БП хворих на
САР.
У той же час стан натягненої та ненатягненої частин БП допомагає встановити
діагноз при малій інформативності імпедансної тимпанометрії (тимпанограми типу
«В» із відсутністю динамічних змін при тестах з ковтанням, Тойнбі, Вальсальва).
Так ретракції 3 ст. у Pf (зрощення БП із шийкою і голівкою молоточка) та 2 ст. у Pt
(верхні квандранти зрощені із коваделком) дозволяють діагностувати початок
фіброзно-адгезивного процесу в середньому вусі. У 5,36% БП хворих на САР (3
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хворих, 6 БП) із 2 ступенем ателектазу в Pt БП, та 2-3 ст. ателектазу в Рf БП
встановлено фіброзно-адгезивний отит 1 ст. (хронічний тотальний ателектаз
середнього вуха 2-3 ст.). У 18,29% БП хворих на ЦАР (всього 30 БП з ателектазом
2ст. в Рt і ателектазом 3ст. в Рf) встановлено хронічний фіброзно–адгезивний
середній отит 1ст. (тотальний ателектатичний середній отит 2-3 ст.), що відповідало
9 хворим з двобічним ураженням, 7 хворих з однобічним ХФАО та ХТТ 1ст, 5
хворих з ХФАО та ХТТ 2 ст..
У свою чергу порушення МЦТ при загостренні ЦАР було більш вираженим
44,69+1,15 проти 30,12+0,56 при САР. Також у 12 (14,63%) хворих на ЦАР
відзначався повний блок мукоціліарного транспорту та ІІ ст. порушення МЦК у 61
(74,39%) хворих. Частина хворих застосовувала місцеві судино звужуючі засоби
тривалим часом, що могло призвести до додаткового ціліодепресивного впливу. При
САР порушення були менш виразними (I ст. дисфункції у 33 (58,93%) хворих, II ст.
у 23(41,07%) хворих). В контрольній групі лише у 4 осіб (8%) спостерігалась І ст.
порушення МЦТ.
Проведена тональна аудіометрія виявила зниження слуху у хворих з САР у 69
вухах (61,61%) переважно І та, рідше ІІ ст. за кондуктивним типом. У хворих на
ЦАР зниження слуху реєструвалось дещо рідше 79 вух(48,17%), проте важкість
пониження слуху була суттєвішою (І ст. у 37 випадках (22,56%), ІІ ст. у 35 (21,34%),
та у 7 (4,27%) ІІІ ст.). Крім того у 4 випадках ІІІ ст. приглухуватості порушення
слуху носили змішаний характер (кондуктивного та перцептивного типів) із
наявним повітряно-кістковим інтервалом. Аудіограми у контрольній групі були у
межах норми.
Виконуючи імпедансну тимпанометрію із динамічними пробами Вальсальва
та Тойнбі, вдалось виявити нормальну тимпанограму типу «А» у 15,18% (17 вух)
хворих на САР, у решти реєструвались змінені тимпанограми типу «С» (67,86%) та
«В» (16,96%), отже у 84,82% спостерігалось порушення функції слухової труби
різного ступеню. У 14 випадках (12.5%) прохідність відновлювалась при пробі
Тойнбі, відповідно визначався легкий ступінь порушень (І ст.). Позитивна проба
Вальсальви при негативній Тойнбі свідчила про ІІ ст. дисфункції (середньої
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важкості) і спостерігався у 56 обстежених вухах (50%). ІІІ ст. дисфункції виявлялась
у 6 випадках (5,36%). Блок прохідності СТ або дисфункція ІV ст. виявлена у 19
вухах (16,96%). У поєднанні даних отомікроскопії, аудіометрії та імпедансної
тимпанометрії в динаміці хворим виставлені відповідні діагнози.
У хворих на ЦАР в період загострення тимпанограм типу «А» виявлено не
було, отже функція слухової труби, в різній мірі, порушувалась у всіх випадках (тип
«С» 76,83%, тип «В» 23,17%). І ст. (легка) виявлялась у 21 вуха (12,8%), ІІ ст.
(середня) у 94 вуха (57,32%), ІІІ ст. у 11 вух (6,71%), IV ст. (блок прохідності) у 38
вух (23,17%). Співставивши дані із іншими обстеженнями виставлено отологічні
діагнози.
У контрольної групи здорових тимпанограми типу «А» виявлялись у 91 вусі
(91%), порушення функції СТ спостерігалось у 9 вух (9% типанограма типу «С»). І
ст. дисфункції спостерігалась у 2 вухах (2% випадків), ІІ ст. дисфункції у 7 вух (7%
випадків). Враховуючи також ретракції БП та інші виявлені зміни, можна говорити
про латентний перебіг хронічного туботимпаніту (ателектатичний отит 1 ст.) у
контрольній групі в 7% випадків, один з яких пов'язаний із порушенням роботи
м’язів м’якого піднебіння.
Вивчаючи об’єм пневматизації середнього вуха слід зазначити, що перебіг
ЦАР з раннього дитячого віку впливає на порушення пневматизації темпоральної
кістки. Зокрема у хворих на ЦАР спостерігались 19 випадків із мінімальною
площею менше 2 см3, що не виявлялось у хворих на САР.
Для виявлення причини зниженого об’єму пневматизації скроневої кістки ми
проаналізували результати обстежень численних авторів, які приводяться в
літературному огляді, відносно частоти АР в ранньому дитинстві до 12 років.
Зростання алергічних ринітів припадає на період формування пневматичної системи
середнього вуха, що робить особливо актуальним ранню діагностику та лікування
алергічних процесів для запобігання порушення пневматизації та розвитку в
подальшому негнійних середніх отитів із важким перебігом.
У результаті аналізу комплексного обстеження хворих на САР були виявлені
різні форми хронічного негнійного отиту у 81 вусі (72,32% БП), що відповідало 41
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хворому (73,21% випадків хворих). З них 56 вух (50% БП) - латентний ХТТ 1 ст.
(ателектатичний середній отит 1 ст.), що відповідало 29 хворим (у 2 ХТТ 1 ст. був
однобічним). 19 вух (16,96% БП) - ХТТ 2ст. (тотальний ателектатичний середній
отит 1-2ст.), що відповідало 10 хворим (у 1 ХТТ 2 ст. був однобічним). 6 вух (5,36%
БП) - хронічний середнній адгезивний отит 1ст. (тотальний ателектатичний середній
отит 2–3 ст.), що відповідало 3 хворим із двобічним ураженням.
У хворих на ЦАР виявлено 143 вуха (87,20% БП) з ХНСО, що відповідало 76
хворим (92,68%) з 82 обстежених, у 9 хворих процес був однобічним. З них
латентний ХТТ 1 ст. (ателектатичний середній отит 1-2 ст.) у 94 БП (57,32%), що
відповідало 38 хворим з двобічним ХТТ 1 ст., 9 хворих з однобічним ХТТ 1 ст., 2 з
однобічним ХТТ 1 ст. на одне вухо та ХТТ 2 ст. на друге, та 7 з однобічним ХТТ
1.ст. на одне вухо

і

фіброзно-адгезивним отитом на друге. Тотальний

ателектатичний середній отит 2ст. - ХТТ 2 ст у 19 БП (11,59%), що відповідало 6
хворим з двобічним ураженням, 2 з однобічним ХТТ 2 ст. на одне та ХТТ 1 ст. на
друге вухо, та 5 хворих з ХТТ 2 ст. на одне та фіброзно-адгезивним отитом на друге.
У 30 БП (18,29%) встановлено хронічний фіброзно–адгезивний середній отит 1ст.
(тотальний ателектатичний середній отит 2-3 ст.), що відповідало 9 хворим з
двобічним ураженням, 7 хворих з однобічним ХФАО та ХТТ 1ст, 5 хворих з ХФАО
та ХТТ 2 ст.. Разом хворих з діагнозом фіброзно-адгезивного отиту 21 (з низ 9
двобічним, 12 однобічним), що відповідає 25,61% серед хворих.
Отримані дані свідчать про наявність в обох групах АР хронічного
туботимпаніту (хронічного ателектатичного середнього отиту 1–3ст.). В окремих
випадках (3 хворих з САР та 21 хворий з ЦАР) при довготривалому перебігу АР що
в дитинстві періодично хворіли на секреторний середній отит, у віці 30–37 років
встановлено хронічний фіброзно–адезивний середній отит. У цієї групи хворих
встановлено тубарну дисфункцію ЕВФ IVст. спричинену декількома факторами:
алергічним набряковим ендосальпінгітом та дисфункцією МЦТ. У цій же групі
хворих встановлено низький об’єм пневматизації середнього вуха та зниження
слуху 3 ст.
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Виявлені інструментальними методами дослідження отологічні зміни при АР
доказують про малосимптомний початок розвитку і перебігу ХНСО (туботимпаніту
і

фіброзо–адгезивного

отиту),

особливо

при

ЦАР.

Таким

чином,

нами

рекомендовано при опитуванні хворих на АР додатково застосовувати опитувальник
SNOT-22.
Аналізуючи отримані дані обстеження хворих на АР, нами досліджено, що
отологічні зміни розвиваються на тлі дисфункції СТ та часто приховані та
малосимптомні. Доведено, що важкі ступені ателектазу БП є результатом декількох
причин. А саме: розлади МЦТ порожнин носа та СТ, зниженням ВБТ та розвитку
алергічного ендосальпінгіту з наступним злипанням стінок СТ і порушенням її
відкриття, особливо в ділянці глоткового вічка СТ, з різним ступенем набряку і
обтурації її, що й спричиняє ТД. Важливим фактором при цих станах є зниження
об’єму пневматизації середнього вуха, яка впливає також на зниження ВБТ в
результаті зміни парціальних тисків газового складу в порожнинах середнього вуха
при запаленні. Все це приводить до патологічних змін в середньому вусі.
Підсумовуючи отримані результати у групи хворих з АР (САР і ЦАР) з 1ст.
хронічного фіброзно-адгезивного середнього отиту, нами встановлено декілька
факторів їх розвитку: довготривалий АР з дитинства з порушенням МЦТ, ТД СТ,
(спричинена

алергічно–набряковим

ендосальпінгітом),

малим

об’ємом

пневматизації середнього вуха. У частини хворих при ЦАР в дитинстві
розвивається, або ХТТ з ателектазом 1–2 ст. з переходом при загостренні АР в
латентний секреторний середній отит і часто не діагностований і не лікований. В
дорослому віці при довготривалому перебігу АР ускладнюється або ХТТ з
ателектазом різного ступеню, або хронічним фіброзно-адгезивним середнім отитом.
Випадки рубцвого ендосальпінгіту після «класичної» аденотомії в ранньому
дитинстві вказують на те, що необхідно детально вивчити покази до цієї операції
при АР, а виконувати її ощадливо і під контролем оптики.
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РОЗДІЛ 4
СТАН ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕНОГО
ЛІКУВАННЯ
4.1. Застосоване лікування
Хворі на алергічний риніт отримували ступеневу терапію відповідно до
протоколу надання медичної допомоги МОЗ України та рекомендацій ARIA у
алергологів, а також, лікування з відновлення функціонального стану слухової труби
та змін середнього вуха.
Наш досвід лікування ТД, враховуючи функції слухової труби і поліморфність
причин її виникнення, показав, що отримати достатній лікувальний ефект від будь–
якого одного методу лікування неможливо. Необхідно впливати на усі існуючі
ланки патогенетичного ланцюга виникнення дисфункції слухової труби. Лікування
пацієнтів хворих на АР з тубарною дисфункцією та її ускладненями було
комплексним і підбиралося індивідуально.
Наше лікування складається з наступних методик: методики лікування, які
застосовуються для всіх хворих на АР з ТД, і методики індивідуальні направлені на
лікування виявлених причин, які спричинили ТД.
Після досягнення ремісії та наявності обмеженого кола причинних алергенів,
пацієнти проходили курс антиген–специфічної імунотерапії (АСІТ) під наглядом
лікаря алерголога. Проте, зважаючи на тривалість курсу (3-5 років), наявним
широким спектром причинних алергенів, особливо у хворих з персистуючим АР
(31особа), АСІТ не завжди отримувалась у повному об’ємі, що потребує додаткової
просвітницької роботи серед пацієнтів.
4.1.1. Загальні методики лікування, які застосовувалися для всіх хворих
Цей комплекс методик складався: з елімінаційної ендоназальної іригаційнної
терапії в поєднанні з муколітиками для корекції МЦТ носа і слухової труби і
ендоназальним

ГКС,

комбінована

рефлексотерапія,

лікувальна

гімнастика
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(кінезитерапія) на тубарні м’язи, глотки, шиї; сеанси гіпербаричної оксигенації
(ГБО), пробіотики і антигістамінові та антилейкотрієнові препарати.
4.1.2. Щоденна елімінаційна ендоназальна, очищаюча терапія
Носові

душі,

іригаційна

терапія,

промивання

носової

порожнини

з

використанням морських сольових розчинів. Сучасними обстеженнями доведено
ефективність «носових душів» при АР – вони очищають слизову носа від алергенів
та інших забруднень, розріджують слизові виділення, стимулюють МЦТ слизової
оболонки носа. Відомо, що при виділеннях з носа водянистого характеру (особливо
при САР) гіпертонічні морські розчини (мукогідранти), відновлювали густину шарів
та забезпечували ефективний рух війкової оболонки носових порожнин.
Саму методику промивання ми удосконалили: промивання розчинами
морської солі приготовляються самим хворим в спеціальній ємності «Аква Маріс»
(системі для зрошення носа), або іншими балончиками - до перевареної води
(330мл) додається один пакет солі, що входит до набору (можна додати 2,97 г
нейодованої солі або морської солі), яким і проводиться промивання носових
порожнин і носоглотки. Хворого навчаємо добре очищати носоглотку, міняючи
позицію

голови.

Через

3-4

хв.

після

такого

промивання

ендоназально

застосовуються спреї морської води (Аква Маріс, Хюмер). Спочатку, при
загостренні процесу, «носовий душ» проводився гіпертонічним розчином до 1-2
тижні при ЦАР – тричі на день, а при загостренні САР до 4-5 промивань на день для
досягнення покращення носового дихання.
Ізотонічні розчини вводились як стандартно у дозованих флаконах, наборах
для зрошення, так і за допомогою ультразвукової пульсуючої ендоназальної
інгаляції (або з самопродуванням за Вальсальвом – для проведення аерозолю в
прóсвіт слухової труби). Тип застосування та тривалість підбирались індивідуально.
При важкій симптоматиці перебігу та при великій кількості причинних алергенів, як
правило, починали з промивань та наступним переходом на дозовані спреї. Режим
застосування 2-3 рази на добу, тривалість курсу від 4 до 48 тижнів. В подальшому

102
рекомендуємо щоденне застосування ізотонічних розчинів морських спреїв двічі на
добу.
4.1.3. Н1-блокатори рецептора
У залежності від важкості перебігу захворювання застосовували: місцевий
спрей ендоназально, Н1-блокатор рецептора (спрей азеластин) – двічі на добу
протягом 1-2 місяців. Як показали наші спостереження спрей азеластин добре
переноситься хворими, зменшує основні симптоми АР (закладеність носа,
свербіння, чхання, ринорею). Неседативні пероральні Н1-блокатори (левоцетиризин,
дезлоратадин), у поєднанні з блокаторами лейкотриєнових рецепторів (монтелукаст)
в період загострення обох груп з АР узгоджували з алергологом. Застосування у
пацієнтів левоцитиризину призводило до швидкого зменшення набряку слизової
оболонки носа, носоглотки та в ділянці глоткового вічка слухової труби.
Вивчено, що при АР суттєву роль відіграють цистеїнілові лейкотрієни (CysЛТ
– С4, Е4, D4), які збільшують проникливість мікросудин (це призводить до ексудації
плазми в стінку і прóсвіт дихальних шляхів, формування набряку), секрецію слизу,
активізують

еозинофіли

та

ремоделюють

базальну

мембрану.

Антагоністи

рецепторів лейкотрієнів зменшують ефекти даних запальних медіаторів, а
монтелукаст є першим антилейкотрієновим препаратом із найбільшою доказовою
базою. Ми назначали монтелукаст по 5 мг 1раз на добу протягом 3 місяців [2, 30, 80,
126, 130].
4.1.4. Ендоназальні ГКС
Ми поєднували алергодил із спреями місцевих кортикостероїдів (mometasone,
fluticasone) у стандартних терапевтичних дозах протягом 12-14 тижнів при САР, і
від 24 до 48 тижнів – при ЦАР Ці препарати мають у світовій медичній практиці
велику доказову рандомізовану клінічну оцінку ефективності в лікуванні як АР, так
і хронічного риносинуситу. Наші дослідження також підвердили доцільність
застосування ЕГКС при АР. При цьому спостерігалось зменшення ступеня важкості
основних симптомів, відновлення носового дихання, зменшення запальних реакцій,
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набряку, сльозотечі, свербіння, чхання та інші, зменшення набряку в ділянці
глоткового вічка слухової труби та покращення його розкриття.
4.1.5. Посередники, що впливають на реактивність організму та
імунологічний статус (пробіотики, адаптогени)
Враховуючи той факт, що у обстежених хворих на АР виявляли часті
захворювання на ГРВІ, що вказувало на наявність зниження імунного захисту
організму. Д.І. Заболотний і співавт. (2002), Д.Д. Заболотна (2002), С.В. Зайков
(2014) на багаторічних дослідженнях результатів лікування алергічних захворювань
ВДШ

довели

ефективність

застосування

пробіотиків

(лактобактерії,

біфідумбактерії). Їх імунотропна дія реалізується наступними механізмами:
запобігання адгезії алергенів на слизових оболонках через збільшення продукції
слизу та посилення цілісності епітеліального бар’єру, імуномодуляції – дії на
збільшення продукції секреторного ІgА на систему прозапальних факторів, на
систему В–лімфоцитів [26, 29, 30, 40]. Тому в комплексному лікуванні при обох
формах АР застосовуємо пробіотики згідно рекомендованих схем.
4.1.6. Комбінована рефлексотерапія (вібропунктура, акупресура, лазеропунктура, акупунктура)
Дослідженнями багатьох авторів встановлено дисбаланс вегетативної нервової
системи при хронічному риносинуситу в т.ч. і при алергічному. У результаті
виникає набряк слизової оболонки, збільшення секреції секреторними клітинами,
виключаються судинозвужуючі

імпульси

зі

сторони симпатичної

системи,

підвищується проникність судинної стінки [4, 40, 43,126]. Для регуляції дисбалансу
вегетативної нервової системи носової порожнини і СТ використовували курсами
комбіновану рефлексотерапію. У хворих на ЦАР (49 осіб) у рефлексотерапевта
проводився

цикл

із

декількох

курсів

акупунктури

(мікроакупунктура,

аурікулопунктура, електропунктура) по 10–15 сеансів з використанням біоактивних
точок наступних меридіанів: легень (Р – 5, 8, 9, 10, 11), шлунка (Е – 2, 3, 6, 9, 36),
печінки (F – 1, 2, 3), підшлункової залози (RP – 1, 2, 3, 5, 9).
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Окрім цього, до всіх обстежених хворих на АР ми застосовували рефлексотерапію вібропресурним методом на рефлексогенні точки носогубного трикутника
(екзоназальна пунктура) та вушної раковини (аурікулопунктура). Екзоназальні та
інші точки обличчя: V(VII) 2, 4; GI(II) 19, 20; E(III) 2, 3; РС 3. Аурікулярні точки
АР(І) 2, 9; АР(ІІ) 13, 16; АР(ІV) 22, 33; АР(Х) 55 (шень–мень); АР(ХVІ) 101–103.
Вплив здійснювався за класичною схемою вібраційними рухами із частотою 100
ударів на хвилину, змінюючи точку кожні 40–50 сек. Вібропресура (рис. 4.1.1) на
відміну від акупунктури дає змогу впливати на біологічно активні точки без
порушення цілісності шкірних покривів, запобігаючи ризику передачі гематогенних
інфекцій (вірусний гепатит, ВІЛ та ін.). Хворих навчали точкових масажів
біоактивних точок у носогубній ділянці.

Рис. 4.1.1. Вібропресура рефлексогенних точок.
4.1.7. Кінезитерапія тубарних м’язів
Лікувальна гімнастика на м’язи слухової труби, піднебіння, глотки –
«кінезитерапія тубарних м’язів». З метою посилення роботи м’язів, що приймають
участь у розкритті слухової труби, покращенню носового дихання виконувалась
лікувальна гімнастика (кінезитерапія), а саме спеціальні вправи. Хворих навчали
спеціально розробленого комплексу вправ на м’язи ротоглотки, глотки, язика,
тубарних м’язів. Гімнастичні вправи полягали у витягуванні та втягуванні язика,
масаж язиком піднебіння, «штовхання» язиком переднього ряду зубів, піднебіння,
ковтання і посилене жування з закритим та відкритим ротом; вправи на м’язи
шийного відділу хребта. Ці рухи виконували щоденно по 5 разів з паузами у 3-5 сек,
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спочатку повільно, поступово нарощуючи темп і збільшуючи кількість повторів до
10-20 кілька разів на добу. Окрім цього, хворі навчалися виконувати вправи на
ділянку шийного хребта, а також деякі асани з йогівської гімнастики (носове,
діафрагмальне дихання, поза «лева»), які впливають на покращення носового
дихання [85].
4.1.8. Вібраційний масаж м’якого піднебіння, глоткового вічка слухової
труби
Масаж м’якого піднебіння, носоглотки, ділянки глоткового вічка слухової
труби проводили в стадії ремісії при виявленні причин в носоглотці (рештки
лімфоїдною тканини, слабість скорочення тубарних м’язів (рис.4.1.2). Цей метод
поєднує в собі механічний та вібраційний елементи і здійснюється після місцевої
анестезії у декілька прийомів по 1-1,5 хв. з інтервалами у 1хв. Загальна тривалість
сеансу складала 8 хвилин, сеанси повторювались через день по 10-15 на курс [44,
45].

Рис. 4.1.2. Вібраційний масаж глоткового вічка слухової труби.
4.1.9. Сеанси гіпербаричної оксигенації (ГБО) застосовували в стадії ремісії у
хворих з ЦАР
Нами встановлено, що сеанси ГБО активізують механізм відкриття просвіту
слухової труби, покращують газовий стан у тимпанальній порожнині, дренажну
функцію слухової труби та носової поржнини. За нашими спостереженнями це
найбільш

фізіологічний

метод

лікування

і

ефективніший,

ніж

класична

політцеризація при туботимпаніті. Сеанси ГБО застосовувались у випадку
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відсутності повного блоку слухової труби, при еквіпресорно–вентиляційній
дисфункції 1-3 ступеня. Тривалість експозиції була від 20 до 60 хв., тиск 0,7-1,0 атм,
час компресії 10-15 хв., час декомпресії 8-12 хв., проводили 7-10 сеансів. Хворі під
час оксигенації виконували ковтальні рухи. Поступове підвищення тиску в
барокамері долало резистентність слухової труби, відкриваючи її прóсвіт, через який
під тиском до барабанної порожнини проходив кисень. Обов’язково здійснювався
отоскопічний контроль після кожного сеансу для вивчення барореакції. Сеанси ГБО
поєднували з дозованою вакуум-терапією БП за допомогою лійки Зігля.
Методики лікування, які впливали на виявлені причини в ділянці слухової
труби (запальний процес, алергічний набряк, надмірні обтуруючі глоткове вічко
слизові виділення). Ці методи також підбиралися індивідуально в залежності від
ступеня порушення функціонального стану слухової труби. При ЦАР –
ендоназальна

пульсуюча

аерозольтерапія

мукоактивними

препаратами

(ацетилцистеїн, карбоцистеїн та ін.).
При блоку функції СТ у зв’язку з алергічним набряком слизової ділянки
глоткового вічка та закриттям густими постназальними виділеннями під оптичною
епіфарингоскопією, цю ділянку очищали відсмоктуванням з наступним введенням
спрею ендоназального ГКС протягом 2 тижнів.
При виявленні дисфункції відкриття СТ з лімфоїдною тканиною в ділянці
розенмюллерової ямки (4 хв.), у хворих на ЦАР – вібраційний масаж глоткового
вічка, носоглотки, піднебіння.
У залежності від причин і тривалості захворювання проводилося декілька
курсів комплексного лікування. Результати оцінювалися за суб’єктивними даними
стану хворого та об’єктивними обстеженнями.
4.2. Динаміка скарг за показниками опитувальника SNOT–22 після
лікування (в стадії ремісії)
Після проведеного лікування проводилось повторне опитування за SNOT-22.
Скарги на біль у вусі та закладеність вуха у групі хворих на САР були відсутні.
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Відчуття закладеності у вусі збереглось у 11 (13,42%) хворих на ЦАР,
інтенсивність закладеності знизилась з 3–5 балів до 1-2, середнє арифметичне
становило 0,18±0,05 (min 0, max 2), скарги на біль були відсутні.
Результати опитувань в період загострення та ремісії наведені у таблиці 4.2.1.
та у діаграмі рисунку 4.2.2.
Таблиця 4.2.1
Якість життя при АР в балах за даними опитувальника SNOT–22
Сума отриманих

Алергічний риніт

Контрольна група

балів (М±m)

Сезонний (САР) Цілорічний (ЦАР)

здорових

Період загострення

51,21±1,35

45,98±1,52**

Період ремісії

14,79±0,62

32,33±1,16***

3,28±0,33

Примітка. Значущість різниці між показниками хворих на САР та ЦАР: * р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001

90
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60
Максимальні та
мінімальні бали
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40
30

Середнє-арифметичне
суми балів за SNOT-22

20
10
0
САР
загострення

САР ремісія

ЦАР
ЦАР ремісія
загостркення

контрольна
группа

Рис. 4.2.2. Показники скарг в балах за SNOT-22 у період загострення та ремісії
Загальна середня сума балів за скаргами в період ремісії у хворих на САР
знизилась у 3,46 рази і склала 14,78±0,61 балів з мінімальним значенням 4 та
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максимальним 25. При ЦАР загальна середня сума балів знизилась лише у 1,42 рази
і становила 32,32±1,15 балів (mіn 9, max 59). У цих пацієнтів зберігалась швидка
втомлюваність, зниження працездатності, що свідчило про неповне відновлення
якості життя. Виділення з носа були відсутні.
Хоча середня бальна оцінка скарг при загостренні САР була важчою, після
проведеного лікування стан відновлювався значно краще та наближався до стану
контрольної групи здорових.
Після лікування хворих на ЦАР важкість симптомів знижувалась, проте
середньо–арифметичне значення суми балів було вищим від лікованих хворих з
САР у 2,18 рази та у 9,85 раз за контрольну групу здорових.
Різниця між усіма показниками була статистично достовірною (р<0,001).
Порівняння одночасно відповідних показників у трьох групах проводилось за
тестом Краскела-Уолліса.
4.3. Результати огляду та інструментальних обстежень після лікування
алергічного риніту
4.3.1. Показники риноскопії та оптичної вушної відеосальпінгоскопії
При огляді носової порожнини та носоглотки після проведеного лікування АР
та ТД відзначалось відновлення стану слизової оболонки різного ступеню, а також
покращення функціонального стану глоткового вічка (нижнього клапану СТ).
Найкраще відновлювався стан у хворих САР. Так стан слизової оболонки в
ділянці глоткового вічка повертався до норми у 50 хворих (100 вічок), що склало
89,29% випадків. Відновлювався рожевий колір слизової, набряк у цій ділянці не
спостерігався; а також не було блоку глоткового вічка слизовими виділеннями з
носоглотки, виділення з прóсвіту СТ спостерігалися в незначній кількості при
ковтальних рухах. Функція СТ у цій ділянці була в межах норми . У шести хворих
(12 вічок) стан залишався порушеним (10,71%), зберігався ціанотичний відтінок,
набряк у порівнянні зі станом до лікування зменшувався, але виділення із прóсвіту
не відмічалися через значне зниження розкриття глоткового вічка. Зберігалась
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картина катарального ендосальпінгіту зі зниженою функцією відкриття другого
(нижнього) клапана - глоткового вічка слухової труби.
Порушення функції тубарних м’язів спостерігались у одного і того ж хворого,
що і до лікування і склали ті ж 1,79% випадки.
Порушення відкриття нижнього клапана (ділянка глоткового вічка СТ)
середнього ступеню спостерігалось у 6 хворих (10,71%), а в решти 50 (89,29%)
повернулось до норми або були незначними. Важких порушень розкриття СТ не
спостерігалось.
Після проведеного лікування хворих ЦАР стан слизової повертався до норми
або наближався до неї у 24 хворих (29,27% випадків, 48 із 164 СТ). Залишався
зміненим на рівні середньої важкості (2 бали), хронічний алергічний ендосальпінгіт
у 58 хворих (116 СТ – 70,73%).
Порушення роботи м’язів були в одного і того ж хворого (1,22% випадків) та
спостерігались з обох сторін. Відновлення роботи клапана виявлялось у 84
глоткових вічка СТ (51,22% випадків), та зберігалося порушення середнього ступеня
у 80 вічок (48,78% випадків). Відновлення розкриття клапану не завжди було
симетричним.
Отримані результати оптичної вушної відеосальпінгоскопії в динаміці
виявили відновлення стану слизової оболонки та функціонального стану глоткового
вічка СТ наступало в період ремісії краще при САР, ніж при ЦАР. Наявні
патологічні зміни впливали на стан СТ та середнього вуха.
Нижче, на рис. 4.3.1.1.-4.3.1.9, приводяться відеокадри з оптичної вушної
відеосальпінгоскопії в динаміці лівої частини носоглотки та СТ при ЦАР.
Представлені виявлен зміни в ділянці глоткового вічка у хворого К.М. (37
років) на ЦАР в стадії ремісії. В даному випадку виявлено декілька причин розладу
ЕВФ СТ (що було встановлено також ІТ в динаміці): алергічний запальний
ендосальпінгіт, стискання ділянки вічка гіпертрофованою лімфоїдною тканиною в
цій ділянці. дистальним кінцем нижньої носової раковини і тубарним мигдаликом.
Проте при тесті Вальсальва виявлено, що СТ відкривається (рис. 4.3.1.7, 4.3.1.8), що
було також зафіксовано при тимпанометрії в динаміці.
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Рис. 4.3.1.1. Стан спокою:

Рис. 4.3.1.2. Ковтання: фаза розкриття,

на фоні алергічного ендосальпінгіту

гіперплазія дистального кінця нижньої

розенмюллерова ямка заповнена

носової раковини, торкається верхньої

лімфоїдною тканиною, слизом

ділянки вічка

Рис. 4.3.1.3. Стан при ковтанні: СТ

Рис. 4.3.1.4.Тест Тойнбі: не відмічається

частково розкривається на фоні

виділень з глоткового вічка

алергічного набряку

Рис. 4.3.1.5. Повторні ковтання при зміні

Рис. 4.3.1.6. Інше положення ендоскопа

положення ендоскопа, бліда нижня

при пробі Вальсальва, вічко відкрите,

носова раковина, розенмюллерова ямка із

алергічний набряк нижньої носової

густим слизом

раковина
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Рис. 4.3.1.7. Змінене положення

Рис. 4.3.1.8. Повторний посилений тест

ендоскопа при тесті Вальсальва

Вальсальва, розкрита СТ на фоні
алергічного запалення

Рис. 4.3.1.9. Інше положення ендоскопа
при тесті Вальсальва: розкриття СТ
Різниця у відновленні слизової та розкритті глоткового клапану СТ в період
ремісії у хворих на САР та ЦАР була статистично значуща (р<0,001). Статистичної
різниці у роботі м’язів у цих групах в період ремісії не виявлялось (р>0,05).
4.3.2. Результати отомікроскопії
При виконанні контрольної отомікроскопії після проведеного лікування АР та
ТД при досягненні ремісії був виявлений наступний стан Pf та Pt БП.
Показники отомікроскопії у хворих на САР. Стан Рf БП відновився і був
нормальним у 80 БП (71,43%), у хворих з ателектазом 1 ст. до лікування. Це
доводить тимчасове зниження ВБТ при ТД , викликаній САР. Проте 1 ст. ателектазу
збереглась у 14 БП (12,50%), у 12 БП не змінилася і частково покращився стан до 1
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ст. у 2 БП з 2 ст.. Це свідчило про тривале постійне зниження ВБТ в цих хворих, що
пітверджувалося анамнезом і катамнезом та ІТ в динаміці, та стійким спайковим
процесом Рf БП з шийкою молоточка, при тесті Вальсальва положення не
змінювалося. Ателектаз Рf БП 2 ст. встановлено у 16 БП (14,28% БП), тобто після
лікування у цієї групи хворих стан БП не змінився. Такий стан БП з ателектазом 1–2
ст. підтверджував наявність ХТТ (локальний ателектатичний середній отит 1 і 2 ст.).
Ателектаз БП 3ст. у хворого з хронічним фіброзно–адгезивним середнім отитом 1ст.
не відновився (у 2 БП – 1,79%).
Натягнена частина (Pt) у 100 випадках стала нормальною (89,28%), що
доводить тимчасове зниження ВБТ при загостренні САР. Але атедектаз 1ст.
зберігався у 6 БП (5,36%), що свідчило про наявність ХТТ. Ателектаз (із зрощенням)
2ст. не змінився після лікування у 6 БП (5,36%), що доводить наявність хронічного
фіброзно–адгезивного

середнього

отиту

1ст..

З

анамнезу,

катанамнезу

і

опитувальника цієї групи хворих встановлено в ранньому дитинстві часті отити
(секреторний отит), періодично лікувалися у педіатра, діагноз САР встановлено в
дорослому віці. При оптичному огляді вивлено алергічний ендосальпінгіт, ЕВФ СТ
значно знижена до ІІІ-ІV ст.
Стан ненатягненої та натягненої частин БП у хворих на САР у ремісії
відображений у діаграмах рисунку 4.3.2.1 та 4.3.2.2.

14
16

80

1 ст ретракції
(12,50%)
2 ст ретракції
(14,28%)
без ретракції
(71,43%)

Рис 4.3.2.1. Стан ненатягненої частини БП хворих із САР (ремісія)
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6

100

6

1 ст ретракції
(5,36%)
2 ст ретракції
(5,36%)
без ретракції
(89,28%)

Рис 4.3.2.2. Стан натягненої частини БП хворих із САР (ремісія)
Аналізуючи дані мікроотоскопій після лікування при САР встановлено:
відновлення стану Pf БП настало у тих випадках, які до лікування були в стані
ателектазу 1ст. (у 80 із 92 обстежень до лікування), тобто у 71,41% всіх випадків. Це
доводить тимчасове зниження ВБТ під час загострення в резульиті порушення ЕВФ
слухової труби. У 14 випадках (12,50%) встановлено 1ст. ателектазу: з них 12 БП не
відновили свого стану в період ремісії, а 2 БП (1 особа) перейшли в 1ст. із
попереднього 2ст. ателектазу. В даному випадку спостерігався тільки процес
злипання, який при тесті Вальсальва важко відновлювався до нормального стану.
У хворих на ЦАР в період ремісії стан Рf БП відновився тільки у 28 БП
(17,07%), 1 ст. ателектаз встановлено у 57 обстежених БП (34,76%), 2ст. у 52 БП
(31,71%). У цих двох підгрупах залишився стан БП, характерний для хронічного
туботимпаніту. У хворих із 3ст. ателектаз (зрощення з шийкою і головкою
молоточка) залишався у 16,46% (27 із 30 БП, у 3 БП стали в 2 ст).
Натягнена частина (Pt) БП стала в нормальне положення у 82 БП (50%). Проте
в усіх випадках не спостерігалося нормальної картини БП. Вони були мутними із
ділянками просвітлення, світловий конус вкорочений та зміщений, обмежена
рухомість. Тільки в 28 БП (15,25%) стан Рf був у нормальному положені, а у 57 БП
встановлювався ателектаз 1 ст.. Проаналізувавши скарги, дані опитувальника,
анамнез дані мікроотоскопії нами встановлено латентний ХТТ 1 ст. у 94 БП (57,32%
БП). Тотальний ателектатичний середній отит 2ст. - ХТТ 2 ст у 19 БП (11,59% БП).
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Отримані дані вказують на наявність ХТТ з ателектазом, який не змінився після
проведеного лікування АР та ТД. Залишався ателектаз 2ст. у 12,80% (21 із 85 БП ).
Це підтвердило наявність хронічного середнього фіброзно– адгезивного отиту 1ст. В
усіх випадках не спостерігалося нормального стану БП. Вони були мутними із
ділянками просвітлення, світловий конус вкорочений та зміщений, відмічалися
ділянки мірингосклерозу та обмежена рухомість. У цих же хворих встановлено
порушення ЕВФ СТ – IVст. Стан ненатягненої та натягненої частин БП у хворих на
ЦАР в період ремісії відображений на діаграмах рис. 4.3.2.3 та 4.3.2.4.
1 ст ретракції
(34,76%)
2 ст ретракції
(31,71%)
3 ст ретракції
(16,46%)
без ретракції
(17,07%)

28

57
27
52

Рис. 4.3.2.3. Стан ненатягненої частини БП хворих із ЦАР (ремісія)

61

1 ст ретракції (37,20%)

82
2 ст ретракції (12,80%)
21

без ретракції (50,00%)

Рис. 4.3.2.4. Стан натягненої частини БП хворих із ЦАР (ремісія)
Різниця стану, як Pf, так і Pt БП хворих на САР та ЦАР у період ремісії
статистично достовірна (р<0,001).
При аналізі даних мікроотоскопій хворих на ЦАР у ремісії встановлено
відновленя стану в Pf БП у 17,07% (28 БП із 39) з ателектзу 1ст., перехід в 1ст.
ателектазу із 2ст. настало у 46 випадків із 95 БП до лікування, що склало в
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загальному 57 БП (34,76%). Залишились із 2ст. ателектазу у 52 випадках (31,71%) і
ателектаз БП 3ст у 27 БП у 16,46% (3БП перейшли в 2ст.), що свідчило про
наявність спайкового процесу тільки з головкою молоточка.
Натягнена частина БП відновила стан до норми у 79 БП (із 76 БП 1 ст.
ателектазу і 3 БП із 2 ст.), що в загальному склало 82 (50,00%) БП. Це доводить
наявність тимчасового зниження ВБТ і ЕВФ СТ в результаті латентного ХТТ. У 61
БП ателектаз став 1ст. у 37,20% (перехід із 2ст. 61 БП). Проте у 21 БП залишився
2ст. ателектазу, тобто стан хронічного фіброзно–адгезивного середнього отиту 1 ст.
Таким чином встановлено, що адгезивний процес в середньому вусі при АР
практично не піддається консервативному лікуванню. Одержані результати
доказали необхідність своєчасно діагностувати АР і стан середнього вуха, слухової
труби в дитячі роки, а при виявлені отологічної патології проводити комплексне
лікування АР та ТД.
4.3.3. Показники мукоціліарного транспорту носа
У період ремісії показники МЦТ хворих на САР були наступні: середньо–
арифметичне 20,14±0,55 (mіn. 12, max. 29). Нормальний показник мукоціліарного
транспорту був у 32 (57,14%) хворих, I ст. дисфункції 24 (42,86%) хворих. У ремісії
хворих

на

ЦАР

блок

мукоціліарного

транспорту

не

спостерігався,

стан

відновлювався у різній мірі, середнє значення складало 26,04±0,74 (mіn. 11, max.
44). Нормальна функція кліренсу була у 14 (17,07%) хворих, I ст. у 48 (58,54%)
хворих, та II ст. у 20 (24,39%) хворих.
Стан МЦТ у хворих на САР та ЦАР у період ремісії зображений на діаграмах
рис. 4.3.3.1 та 4.3.3.2.
Як видно з наведених рисунків, у хворих на САР відновлення нормальної
роботи МЦТ після лікування спостерігалось частіше, ніж у хворих на ЦАР, а також
у цих хворих не виявлялось порушень МЦТ другого ступеня.
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МЦК

норма МЦК

Рис. 4.3.3.1. Стан МЦТ у хворих із САР (ремісія)

1 ст порушення
МЦК

14

20

48

2 ст порушення
МЦК

норма МЦК

Рис. 4.3.3.2. Стан МЦТ у хворих із ЦАР (ремісія)
Середньоарифметичні показники МЦТ із похибкою у хворих на САР, ЦАР
при загостренні і в ремісії та у групі здорових – наведені у таблиці 4.3.3.3. А
порівняння цих даних у вигляді діаграми наведено на рис. 4.3.3.4.
Середнє арифметичне значення МЦТ у пацієнтів з сезонним АР після
проведеного лікування АР та ТД найбільше наближалось до показників контрольної
групи здорових. Ці ж показники у пацієнтів з цілорічним АР після курсу лікування
та досягнення ремісії були більшими від показників контрольної групи у 1,57 рази,
та у 1,29 від показників у пацієнтів з сезонним АР.
Різниця між показниками МЦТ у період загострення та ремісії була
статистично достовірною (р<0,001).

117
Таблиця 4.3.3.3.
Середньоарифметичні показники МЦТ при загостренні і в ремісії
Сезонний АР

Цілорічний АР
Здорові

МЦТ

Загострення

Ремісія

Загострення

Ремісія

30,12±0,56

20,14±0,55

44,69±1,15

26,04±0,74

МЦТ при
сезонному АР

16,52±0.39

50
40

МЦТ при
цілорічному АР

30
20
10

МЦТ у групи
здорових

0

Рис. 4.3.3.4. Діаграма МЦТ у хворих з АР та групи здорових
4.3.4. Результати тональної аудіометрії
Після проведеного лікування хворих на САР аудіограма у межах норми
реєструвалась у 97 випадках обстежених вух (86,61%) та І ступеню у 15 випадках
(13,39%). ІІ, ІІІ та ІV ступені приглухуватості у період ремісії не визначались.
У хворих на ЦАР після курсу лікування нормальна аудіограма реєструвалась у
109 випадках (66,46%), І ступінь був у 33 (20,12%) випадках ІІ ступінь зберігався у
22 випадках (13,42%). У випадку змішаної приглухуватості слух покращувався за
рахунок кондуктивного компоненту. Отримані дані зі станом слуху за аудіометрією
у обстежуваних групах наведено на діаграмах рис. 4.3.4.1 та 4.3.4.2.
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15
1 ст
приглуховатості
норм слух

97

Рис. 4.3.4.1. Стан слуху за аудіометрією у хворих із САР (ремісія)
33

22
109

1 ст
приглуховатості
2 ст
приглуховатість
норм слух

Рис. 4.3.4.2. Стан слуху за аудіометрією у хворих із ЦАР (ремісія)
Як видно з отриманих результатів відображених на діаграмах після
проведеного лікування розлади слуху за аудіометричним обстеженням у хворих на
цілорічний АР зберігаються у 2,50 рази частіше, ніж у хворих на сезонний АР. А
також, при ЦАР виявлялась 2 ст. приглухуватості, яка у хворих на САР не
реєструвалась.
4.3.5. Показники імпедансної тимпанометрії в динаміці
Виконуючи імпедансну тимпанометрію хворим на САР після проведеного
лікування тимпанограма «А» реєструвалась у 79 обстежених вух (70,54%), у решти
спостережень – 33 вуха (29,46%) були тимпанограми типу «С». Тимпанограм типу
«В» у період ремісії не реєструвалась. У хворих на ЦАР після курсу лікування
тимпанограми «А» були у 34 вух (20,73%), у 109 (66,46%) випадків спостерігались
тимпанограми типу «С». Тимпанограми типу «В» зберігались у 21 спостереженні (із
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них правобічних – 9 випадків та 12 – лівобічних вух), що склало 12,80% у період
ремісії.
У хворих на САР повністю ЕВФ СТ відновилася у 62 СТ, що в загальному
склало 79 випадків (70,54%) після лікування. Відновлення функціонального стану
СТ встановлено у осіб з 1 і 2 ступенем ТД. Гіпофункція СТ типу «С0» (Iст.) у хворих
на САР після лікування реєструвалась у 12 СТ із 112 (10,71%). ТД – II ст. у 21
(18,75%) СТ, після зняття набряку глоткового вічка функція СТ покращилася.
Ендоскопічно обтурація глоткового вічка СТ слизом та набряком не виявлена у 17
СТ і значно зменшилась у 8 СТ.
У хворих на ЦАР ІТ в динаміці виявила: повністю відновилася ЕВФ СТ у 34
СТ (20,73%); I ст. ТД у 51 СТ (31,1%); II ст. ТД у 58 СТ (35,36%); III ст. ТД – у 3 СТ
(1,83% СТ); IV ст. ТД 10,98% – тип тимпанограми не змінювався при різних пробах
та додатковому навантаженні тиском у 18 СТ. Результати дослідження ІТ в динаміці
після лікування наведені у таблиці 4.3.5.1.
Таблиця 4.3.5.1.
Динамічні зміни імпедансної тимпанометрії у хворих на САР та ЦАР після
лікування
САР

Проба Тойнбі

ЦАР

AD
% (n)

AS
% (n)

AD
% (n)

AS
% (n)

Позитивна

80,36 (45)

82,14 (46)

50,00 (41)

53,66 (44)

негативна

19,64 (11)

17,86 (10)

50,00 (41)

46,34 (38)

100,00 (56)

100,00 (56)

100,00 (82)

100,00 (82)

Разом
Проба

Позитивна

100,00 (56)

100,00 (56)

89,02 (73)

85,37 (70)

Вальсальва

негативна

0,00 (0)

0,00 (0)

10,98 (9)

14,63 (12)

100,00 (56)

100,00 (56)

100,00 (82)

100,00 (82)

Разом
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ЕВФ при виконанні ІТ в динаміці у хворих на АР після лікування наведена у
діаграмах на рис. 4.3.5.2 та 4.3.5.3, а динаміка до і після лікування на рис.4.3.5.4 та
4.3.5.5.

1 ст ТД
(10,71%);
12
2 ст ТД
(18,75%); 21
ЕВФ норма
(70,54%); 79

Рис. 4.3.5.2. Еквіпресорно–вентиляційна функція СТ у хворих із САР після

до

лікування (стан ремісії)

ЕВФ норма

I ст. ТД,
«С0», ВБТ
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вод. ст.
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III ст. ТД,
«С2», ВБТ
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< –300 мм
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0
0,00%
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0,00%

Рис. 4.3.5.3. Динаміка ступенів ЕВФ слухової труби до і після лікування у хворих на
сезонний АР
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Дані обстеження ІТ в динаміці показали, що активне розкриття СТ у хворих на
САР в ремісії реєструвалось у 91 випадку (81,25%), пасивне у 21 випадку (18,75%).
Як видно із рис.4.3.5.2 відновлення ЕВФ слухової труби в період ремісії
настало повністю у 55,36% хворих на САР: з І ст. у всіх обстежених 14 СТ і 48 СТ із
56 СТ – з ІІ ст. ТД. Тоді як під час загострення було встановлено збережену функцію
тільки у 17 СТ (15,18%). Таким чином нормальний стан ЕВФ СТ у хворих на САР
наступив у 79 СТ (70,54%) обстежених. Покращення функції СТ до І ст. відмічено у
12 СТ (10,71%) (із ІІІ ст. 4 СТ і з ІІ ст. ТД 8 СТ). Особливо треба відмітити, що у
випадках з ІV ст. ТД (блок СТ) викликаних значним алергічним набряком та
затопленням глоткового вічка слизом під час загострення, у ремісії оптично
виявлено відсутність набряку і відновлення роботи глоткового вічка СТ. Це
вплинуло на покращення функції СТ із ІV ст. до ІІ ст. ТД у 19 СТ (18,75% всіх
обстежених). Одночасно у них відмічено відновлення дренажу із середнього вуха,
що вплинуло на стан середнього вуха: тобто симптоматика ХТТ пройшла (клінічно і
отоскопічно).

3 ст ТД (1,83%);
3

2 ст ТД
(35,36%); 58

4 ст ТД
(10,98%); 18
1 ст ТД
(31,10%); 51

ЕВФ норма
(20,73%); 34

Рис. 4.3.5.4. Еквіпресорно–вентиляційна функція СТ у хворих із ЦАР після
лікування (стан ремісії)
Наші дослідження показали, що ЕВФ СТ у хворих на САР в стані ремісії в
межах норми та І ст. наступив у 81,25% обстежених.
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У хворих на ЦАР активне розкриття СТ в ремісії було у 85 випадках (51,83%),

до

пасивне відкриття у 61 СТ (37,19%).
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Рис. 4.3.5.5. Динаміка ступенів ЕВФ слухової труби до і після лікування у хворих на
цілорічний АР
При обстеженні хворих на ЦАР нами встановлено: відновлення ЕВФ СТ
настало тільки у 20,73% у 34 СТ (із І ст. у 21 СТ і ІІ ст. у 13 із 94 СТ); покращення
функції до І ст. у 31,40% СТ (із ІІ ст. у 51 із 94 СТ); і в 35,36% обстежених ІІ ст. ТД –
у 30 СТ функція не змінилася, а із ІІІ ст. покращилася до ІІ ст. (всі 11 СТ) і у 17 СТ
із ІV ст. ТД. У 10,98% (18 СТ) функція СТ не покращилася. Відновлення і
покращення функції слухової труби настало в результаті зняття запального
алергічного процесу в носоглотці і слуховій трубі, що було підтверджено
ендоскопічними обстеженнями, як і у обстежених хворих з САР, хоча в меншій
кількості випадків. Проте з важкою стадією тубарної дисфункції (ІV ст.) залишилось
у 18 СТ (10,98%) у яких встановлено відсутність функції нижнього клапана СТ в
зв’язку із алергічним ендосальпінгітом в ділянці глоткового вічка СТ.
4.4. Узагальнення результатів обстежень
Після проведеного лікування АР та ТД основна симптоматика САР (ринорея,
чхання, затікання по задній стінці) зникала, скарги на болі у вусі були відсутні в
обох групах. Якість життя хворих на САР відновилася: загальна середня сума балів
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знизилась та наблизиась до норми (14,78±0,61), тільки в окремих випадках
перевищуючи її (максимальне значення 25 балів). Середнє значення суми балів при
ЦАР теж знижувалось, проте не доходило до показників норми та перевищувало їх у
два рази (32,32±1,15 балів). З отологічних суб’єктивних симптомів зберігалось
відчуття закладеності у вухах в 13,42% хворих на ЦАР, інтенсивність цього відчуття
знизилась (зменшення балів, виставлених пацієнтами під час повторного
опитування у відповідному пункті SNOT-22). Різниця показників була статистично
достовірно.
МЦТ відновлювався середнє значення наближалось до норми і становило
20,14±0,55 хв., у 57,14% спостерігалась нормальна робота МЦТ. У цих хворих
відновлення ЕВФ СТ настало у 70,54% випадків, І ст.ТД виявлялась у 10,71%, ІІ ст.
у 18,75% СТ. При оптичному ендоскопічному обстеженні носоглотки та глоткового
вічка СТ виявляли відновлення функції нижнього клапану СТ у 89,29% випадків,
при яких стан слизової оболонки в цій ділянці відновився. А порушення функції
зберігались лише у 10,71% СТ з катаральним ендосальпінгітом. Розлади тубарних
м’язів спостерігались у того ж хворого і склали ті ж 1,79% випадку, що і до
лікування. Одержані дані доказали, що розлади ЕВФ були спричинені порушенням
функції нижнього клапану СТ в результаті алергічно-набрякового ендосальпінгіту в
цій ділянці. Робота МЦТ хворих на ЦАР покращувалась у значній мірі, проте не
повністю. Середнє значення склало 26,04±0,74 хв.і найчастіше реєструвався 1 ст.
порушення у 58,54%. Але блоку МЦТ не спостерігалось, на відміну від загострення
Дві методики обстеження ІТ у динаміці і оптична вушна відеосальпінгоскопія
в динаміці взаємодоповнюють діагностику і причини ТД.
Тональна аудіометрія вказувала на те, що слух відновлювався в більшості
випадків 86,61%. Легка ступінь приглухуватості спостерігалась лише у 13,39%
випадків.
Відновлення функції СТ настало тільки у 20,73% хворих на ЦАР, покращення
функції до І ст. у 31,10%, до ІІ ст. у 35,36%, до ІІІ ст. у 1,83% (із IV ст.); не
покращилася у 10,98% у хворих із

IV ст. Стан слизової в ділянці носоглотки

повертався до норми у 29,27% випадків. Залишався зміненим на рівні середньої
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важкості (2 бали) у 70,73%. Об’єктивна картина була значно зміненою в порівнянні з
попередньою групою. За рахунок комплексного лікування, рефлекторній стимуляції,
стимуляції роботи м’язів глотки та СТ, їх масажу, нормальне розкриття глоткового
вічка СТ реєструвалось у 51,22% випадків (що на 21,95% більше). Проте без
покращень виявилися випадки 14 СТ (8,54%). Порушення роботи м’язів були у того
ж хворого (1,22% випадків) та спостерігались з обох сторін.
Аналізуючи отримані дані оптичної вушної відеосальпінгоскопії в динаміці та
ІТ можна ствердити, що найкраще відновлювався функціональний стан глоткового
вічка СТ з покращеннм ЕВФ у хворих з САР.
У хворих на ЦАР відзначалось покращення слуху, проте у меншій мірі.Так
нормальна аудіограма спостерігалась у 66,46%. У випадку змішаної форми слух
покращувався за рахунок кондуктивного компоненту.
При аналізі даних мікроотоскопій у хворих на ЦАР під час ремісії
встановлено: відновлення стану в Рf БП у 28 БП із 39 1 ст. (17,07%); перехід в 1 ст.
ателектазу із 2 ст. настало у 46 БП із 95 до лікування, що склало в загальному 57 БП
(34,76%). Залишились із 2 ст. ателектазу 52 випадки (31,71%) і 3 ст. 27 БП
(у16,46%), 3 в 2 ст., що свідчило наявність тільки спайкового процесу з голівкою
молоточка.
Натягнена частина БП відновила стан до норми у 79 БП (із 1 ст. ателектазу і 3
випадки із 2ст.), що склало 82 БП (50,00%). Ателектаз 1 ст. у 37,20% (перехід із 2 ст.
61 БП), що свідчило за наявність ХТТ (хронічний тотальний ателектаз середнього
вуха 1 ст.). Проте у 21 БП залишився 2 ст. ателектазу 12,80% БП (у цих же хворих
був ателектаз 3 ст. в Рf) – тобто наявність хронічного фіброзно–адгезивного
середнього отиту 1 ст. (хронічний тотальний ателектаз середнього вуха 2-3ст.).
Причинами розвитку ХНСО встановлено: довготривалий ЦАР з дитинства з
порушенням МЦТ, ТД слухової труби, яка спричинена алергічно–набряковим
ендосальпінгітом.
Результити обстежень доказли, що адгезивний процес в середньому вусі при
АР не піддається консервативному лікуванню. Тому необхідно своєчасно
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діагностувати АР і стан середнього вуха, слухової труби та проводити комплексне
лікування.
Слід відмітити, що незважаючи на суттєве зменшення суб’єктивної
отологічної симптоматики у хворих на ЦАР, об’єктивні симптоми зберігались у
багатьох хворих. Важкий, часто рецидивуючий, ЦАР призводить до важких змін зі
сторони середнього вуха, що не піддаються навіть комплексному курсу
консервативного лікування і потребують тривалого наполегливого лікування
протягом декількох років. Відповідно для профілактики розвитку таких незворотних
змін у середньому вусі необхідна своєчасна діагностика АР, функції середнього вуха
і слухової труби, а також своєчасне комплексне тривале лікування.
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РОЗДІЛ 5
АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Кількість хворих на кондуктивну приглухуватість у результаті хронічних
негнійних середніх отитів (туботимпаніт, ателектатичний, фіброзно-адгезивний
середній

отити)

не

зменшується.

За

останні

два

десятиліття

досягнуто

удосконалення діагностики ХНСО, що обговорено на численних міжнародних
отологічних конгресах. З 2000 року введено нову термінологію туботимпаніту −
«ателектаз середнього вуха» (хронічний середній ателектатичний отит), яка широко
застосовується в світовій отології [101, 102, 103, 123, 126]. На основі розробленої
класифікації стадій ателектазу обох частин БП при ТД встановлено ступінь важкості
цієї патології. Вивчено патогенез утворення ретракційних кишень БП та їх
ускладнень [82, 87, 126, 131, 132, 163, 164, 171]. При ХССО виявили розлади
гуморального і місцевого імунітету, різні стадії ателектазу БП, розроблено комплекс
методик лікування, особливо при хронічній ТД [9, 10, 11, 25, 42, 46, 48, 56, 82, 87,
89, 91, 126 ]. Проте частота і рецидиви ХНСО не зменшуються, особливо у осіб
працездатного віку. Що вимагає пошуку їх причин, своєчасної діагностики, нових
методів лікування та профілактики. ХНСО мають мультифакторні причини, однією
з яких є ТД. Вплив її на патологію середнього вуха (зокрема на патогенез
секреторного та хронічного гнійного середнього отиту) досліджували ще у другій
половині ХХст. Проте діагностика ТД не завжди є повноцінною. Загально
прийнятою для цього є імпедансна тимпанометрія, яка встановлює тільки зміни ВБТ
і не завжди інформативна. Вивчення функціонального стану СТ і встановлення
причин ТД, вимагає застосування декількох методик дослідження, які широко не
застосовуються [4, 5, 9, 13, 16, 23, 38, 62, 72, 89, 126, 145]. Тому питання своєчасної
діагностики, виявлення причин, і лікування ТД і ХНСО залишається актуальним,
зокрема при хворобах ВДШ. Актуальним є вивчення мінімуму методик для
виявлення ТД та її вплив на розвиток ХНСО.
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На початку ХХІ ст. встановлено збільшення частоти алергічних захворювань
та їх ускладнень у цілому світі і передбачається їх дальше зростання. Проте
своєчасна діагностика запізнюється від 3 до 5 і більше років, а половина хворих
недостатньо лікується. Хворі на АР є полісенсибілізовані, мають ряд неалергічних
хвороб, від 30 до 50% хворіють на хронічний риносинусит [2, 3, 19, 20, 27, 29, 70,
74, 77, 78, 79, 114, 128, 129, 142, 155]. Експериментальні та клінічні дослідження
вивчення ролі АР на функцію СТ проводилися протягом останніх 20 років [99, 116,
118, 121, 126, 134, 135, 136, 139, 140, 165]. Проте отримані результати були
суперечливими в зв’язку з недосконалими методиками обстеження та короткотривалими експериментами на тваринах, а також на добровольцях.
Аналізуючи всі публікації з цієї проблеми за останні 5 років прийшли до
висновку, що стан слухової труби при АР та вплив ТД на розвиток негнійних
процесів у середньому вусі ще достатньо не вивчено. Хворі на АР спостерігаються
лише у алерголога, а процес у СТ проходить малосимптомно і на початку без
зниження слуху. Патологічні зміни в системі середнього вуха так само виявляються
значно пізніше. Остаточно не вирішеним до теперішнього часу є питання
удосконалення своєчасної діагностики латентних проявів АР та встановлення його
впливу на функціональний стан СТ, як на невід’ємну частину ВДШ, а також на
розвиток ХНСО. Для профілактики ХНСО при АР є потреба застосування різних
лікувальних методик, що впливають на їх патогенез в комплексі з антиалергічними
засобами.
Якість життя пацієнтів при хворобах ВДШ в т.ч. і при АР середнього вуха
суттєво знижується, зменшується працездатність та здатність до навчання. При АР з
отологічними ускладненнями таких даних немає. Тому на практиці в таких випадках
актуальним є застосування оцінки симптомів в балах за даними опитувальника
Sinus-Nasal-Outcome Test-22 (SNOT-22), який широко використовується в Європі.
Мета нашого дослідження: підвищити ефективність діагностики хронічних
негнійних середніх отитів у хворих на сезонний та цілорічний алергічні риніти
шляхом вдосконалення комплексного обстеження.
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Завданнями проведеного дослідження було: дослідити функціональний стан
носоглотки, слухової труби та середнього вуха у хворих на АР під час загострення
та ремісії, прослідкувати динаміку змін їх стану, для цього підібрати оптимальний
комплекс методик діагностики та вдосконалити існуючі методики; визначити
зв’язок між станом носоглотки, слухової труби та середнього вуха; сформулювати
комплекс діагностичних обстежень ХНСО у хворих з АР.
Для

виконання

наших

завдань

застосовано

комплекс

клінічних

інструментальних досліджень, як традиційних, так і нових, що ще не набули
широкого вжитку, які перераховані у вступі дисертації.
Протягом останніх 5-ти років нами було проконсультовано більше 670 осіб з
АР віком від 5-ти до 65 років з отологічними симптомами, з них з важкими
ателектазами БП та ТД у віці 50-65р.. Тому для детального обстеження під час
загострення і ремісії (після лікування) ми вибрали групу осіб вікової групи
населення від 18 до 45 років, проте частина хворих була виключена з дослідження у
зв’язку з вияленням у них супутньої петології, що могла вплинути на результат
дослідження

(порушення

архітектоніки

носової

порожнини,

рубцеві

зміни

носоглотки після аденотомій, хронічні бактерійні риносинусити). Відповідно була
сформована група з 138 осіб у віці від 18 до 37 років, і контрольну групу такого ж
віку отологічно здорових осіб (статистична обробка даних показала незначущість
ріниці за середім віком у даних групах (р>0,05)). З них хворі на САР 56 осіб, та
хворі на ЦАР 82 осіб, що знаходилась на стаціонарному чи амбулаторному
лікуванні у ЛОР-відділенні Львівської обласної клінічної лікарні, або ж зверталася
за консультативною допомогою на кафедру оториноларингології Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького, а також
консультувались

у

Львівському

обласному

шпиталю

інвалідів

війни

та

репресованих ім. Ю. Липи, ЛОР-відділенні ДЗ «Клінічна лікарня» ДТГО «Львівська
залізниця». А також 50 осіб контрольної групи здорових, що була сформована із
студентів та викладачів ЛНМУ імені Данила Галицького.
Проводячи аналіз скарг хворих з САР та ЦАР за допомогою тестування
SNOT−22 встановлено, що середнє значення балів при загостренні САР (51,21±1,34
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балів) було вище за загострення ЦАР (45,97±1,52балів). Але під час ремісії дані
анкет були кращі при САР (14,78±0,61), ніж при ЦАР (32,32±1,15 балів). Що
свідчить що якіть життя у пацієнтів з САР відновлюється. Після лікування хворих
на ЦАР важкість симптомів знижувалась менш значимо, середньоарифметичне
значення суми балів було вищим ніж у пролікованих хворих з САР у 2,18 рази та у
9,85 раз за контрольну групу здорових.
Вушна симптоматика (закладеність у вухах) при загостренні була у 39,29%
хворих на САР із середнім балом 1,30±0,24 у період загострення та зникала після
лікування. У хворих на ЦАР закладеність у вухах під час загострення виявлялась у
30,49% із середнім балом 0,65±0,13 та зберігалась після лікування у 13,42% хворих
(0,18±0,05 балів).
Використані при зборі анамнезу і скарг захворювання опитувальника
SNOT−22 дало можливість виявити симптоми їх важкість і вплив на якість життя
обстежуваного.
Наші обстеження стану БП з оцінкою ступенів її ателектазу Pf i Pt за
методиками M.Tos i J.Sade, та встановлення локального чи тотального ателектазу за
Ch. Bluestone, довели їх діагностичну цінність і простоту виконання.
Удосконалена нами ІТ в динаміці відрізняється від загальноприйнятої
використанням послідовно тестів ковтання (жування), тестів Тойнбі та Вальсальва.
Отримані результати показали, що така методика повноцінно діагностує ЕВФ
слухової труби. Доповнює діагностику ЕВФ та встановлює причини ТД оптичний
огляд глоткового вічка з відеозаписом за D. Poe в динаміці (вушна оптична
відеосальпінгоскопія), який удосконалений нами тестами Тойнбі та Вальсальва.
Порівняння показників ЕВФ слухової труби і МЦТ носа довели їх взаємозв’язок:
зниження функції мукоциліарної системи носа має влив на функцію СТ, при значно
зниженому МЦТ носа встановлено ТД. Порушення МЦТ носових порожнин при
загостренні ЦАР було більш вираженим 44,69±1,15 проти 30,12±0,56 при САР. Крім
того, відновлення МЦТ в період ремісії при САР наближалося до норми, що не
спостерігалось при ЦАР. Визначення МЦТ у хворих на АР показало на його
дисфункцію та вплив на стан носоглотки і СТ. При нормальній МЦТ було
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встановлено збереження ЕВФ СТ. Як видно з останніх публікацій мукоциліарна
система слухової труби має набагато складнішу анатомо-фізіологічну функцію, ніж
порожнин носа, хоча іннервація однакова [126]. На алергени реагує сильніше, з
більшим набряком і обтурацією СТ. При загостренні у хворих з АР відбувається
блок МЦТ носа і СТ, що приводило до ТД ІІ і ІІІ ст. із зниженням ВБТ та
ателектазом БП. Обтурація носа викликає «феномен Тойнбі» (згідно Ch. Bluestone),
а це спричиняє ТД і, як наслідок, до розвитку патологічного процесу в середньому
вусі.
Порівняння показників ЕВФ СТ, стадій ателектазу БП і зниженого об’єму
пневматизації середнього вуха показали, що при ТД ІІІ-ІV ст. і тотальному
ателектазі БП до 2-3 ст., відмічається зниження об’єму до 2 см3. Отримані
результати підтвердили, що величина пневматизації середнього вуха відіграють
значну роль в регуляції ВБТ, а при її зменшенні створюються умови для хронізації
процесу в середньому вусі та розвитку ХНСО. Для відновлення ВБТ в середньому
вусі приймають участь основні три фактори: функція СТ, функція слизової
оболонки середнього вуха і об’єм пневматизації середнього вуха. Наші дослідження
показали, що визначення об’єму є важливим діагностичним методом як у вияснені
причин, так і встановленні прогнозу в перебігу ателектатичних змін БП та розвитку
ХНСО.
Розроблений нами комплекс діагностичних методик є високоінформативним.
У ранній діагностиці ХНСО при АР ми вживаємо такий маршрут (алгоритм)
послідовного використання методик обстеження: анамнез, катамнез, опитувальник
SNOT-22; оптична риноскопія, вушна оптична відеосальпінгоскопія в динаміці з
відеозаписом; отомікроскопія з визначенням ступеня ателектазу БП згідно M. Tos,
J. Sade, Ch. Bluestone; імпедансна тимпанометрія в динаміці, тональна аудіометрія;
КТ приносових пазух і середнього вуха з вирахуванням його об’єму.
Отримані результати обстеження контрольної групи показали, що при
нормальній отоскопії, тональній аудіометрії, МЦТ носа, при тимпанограмі типу «А»
можна не проводити вище вказані тести при обстеженні.
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При оптичній вушній відеосальпінгоскопії в динаміці з записом на компакт
диск у всіх обстежених з АР спостерігались зміни слизової оболонки із порушенням
розкриття нижнього клапану СТ в ділянці носоглотки. В період загострення у
хворих на САР набряк в ділянці вічка виявлено у 100%, а розлади розкриття у
91,07% випадків. Після лікування зміни слизової зберігались лише у 10,71%
випадках, у цих же глоткових вічок СТ спостерігалось і порушення їх розкриття. Це
підтверджує що процес в носовій порожнині тимчасово впливає на стан в СТ та
середньому вусі.
Стан ЕВФ слухової труби у хворих на САР визначали удосконаленою ІТ в
динаміці до і після лікування. Якщо до лікування в стадії загострення збереження
ЕВФ СТ встановлено у 15,18% СТ, І ст. у 12,5% СТ, ІІ ст. у 50,00% СТ, ІІІ ст. −
5,36% і IV ст. 18,75% СТ. Після лікування ЕВФ відновилася повністю до 55,5% у
хворих з ТД 1 ст. і ІІ ст. ТД. Таким чином нормальний стан ЕВФ СТ у 70,54% усіх
СТ. Також покращення функції СТ встановлено у хворих із ІІІ ст. ТД до І ст. у 4 СТ і
до ІІ ст. у 2 випадках СТ. Особливо слід відмітити, що IV ст. ТД викликана значним
алергічним набряком та затопленням глоткового вічка слизом і розладами його
відкриття. Після лікування при

ендоскопії

виявлено відсутність набряку,

відновлення роботи глоткового вічка СТ і дренажу із середнього вуха. В зв’язку з
цим відмічено відновлення стану середнього вуха. Одержані результати доказують
необхідність своєчасної діагностики та корекції ТД.
У хворих на ЦАР у період загострення також виявлено хронічний набряковоалергічний ендосальпінгіт у 100%, а порушення розкриття СТ у 98,78% випадків.
Проте після курсу терапії слизова залишалась зміненою у 70,73%, а порушення
розкриття СТ у 48,78% випадків. Отримані показники свідчать про наявність
незворотніх патологічних змін в носоглотці, які наступають при ЦАР з дитинства. А
це вказує на необхідність ранньої діагностики функції СТ при АР і своєчасного і
тривалого лікування.
Отримані результати дослідження СТ встановили, що для визначення ЕВФ
слухової труби доцільно застосовувати щонайменше дві методики: ІТ в динаміці
(при тестах ковтання, Тойнбі, Вальсальва). Для встановлення активного і пасивного
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відкриття СТ. Оптичну вушну відеосальпінгоскопію в динаміці з записом (спокій,
ковтання, тест Тойнбі, ковтання, тест Вальсальва), при якій визначаємо також
активність розкриття СТ, а точніше її нижнього клапану в ділянці глоткового вічка,
наявність дренажу через СТ, і можливі морфологічні зміни в цій ділянці (набряк,
гіпертрофія лімфоїдної тканини, спайки, слиз), активність функції тубарних м’язів.
У хворих на САР під час загострення встановлено різний ступінь ателектазу Pf
та Pt частин БП. Зокрема в Pf БП виявлено ателектаз 1ст.у 82,14% (із 112 БП), 2 ст.
16,07%, 3 ст. у 1,79% БП. На зміни ВБТ при ІІ–ІІІ ст. ТД і порушенні МЦТ сильніше
реагує ця частина БП, яка ателектазує до І ст. Або склеюється з шийкою молоточка
при довготривалому зниженні ВБТ, тобто наступає 2 ст. ателектазу. У одного
обстежуваного (2 БП) встановлено ателектаз БП – 3 ст. (зрощення з головкою
молоточка). З анамнезу вияснено у нього тривалий перебіг САР (з дитинства з
частими отитами). У нього встановлено порушення МЦТ, ТД слухової труби ІV ст. з
алергічним ендосальпінгітом.
Співставивши ступені ателектазу в обох частинах БП хворих на САР та в
поєднанні з імпедансною тимпанометрією в динаміці нами виявлено: латентний
хронічний туботимпаніт 1 ст. (ХТТ) – ателектатичний середній отит 1 ст. у 50% БП
(56 БП з них у 27 хворих і з двобічним процесом ателектазом 1 ст. Рf та у Рt; у 1
хворого на праве вухо ХТТ 1 ст., а ліве із гіпофункцією СТ та не порушеними
пробами Тойнбі та Вальсальва; у 1 хворого на праве вухо ХТТ 1 ст. та 2 ст. на ліве
вухо). У цих 50% випадків (56 БП, 29 хворих) отоскопічно встановлено зміна
світлового конусу , неоднорідна прозорість, ознаки мірингосклерозу, нерухоміть
при тесті Тойнбі. У 16,96% БП (19 БП – 9 хв. двобічним процесом і 1 з однобічним)
– ХТТ 2ст. (тотальний ателектатичний середній отит 1-2ст.). Ателектаз 1ст. в Pt в
усіх 19 БП, а в Рf 5 БП з ателектазом 1ст. і 14 БП з ателектазом 2ст.. У 5,36% БП
хворих на САР (3 хворих – 6 БП) із 2 ступенем ателектазу в Pt БП, а в Рf БП
встановлено 3ст. ателектазу (1 випадок з двобічним процесом – 2 БП і 2 ст.
ателектазу 4 БП у 2 обстежених). Нами було діагностовано латентний
довготривалий ХСО, ускладнений адгезивним процесом, тобто хронічний середній
адгезивний отит 1ст. (хронічний тотальний ателектаз середнього вуха 2-3 ст.).У цих
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хворих виявлено і ЕВФ СТ ІV ст., спричинене порушенням функції в ділянці
глоткового вічка в результаті алергічного ендосальпінгіту. При аналізі стану обох
частин БП встановлено більший відсоток і важчий ателектаз у ненатягненій частині:
1 ст. − у Рf (82,14%) – а у Pt (81,25%), 2 ст. – у Pf (16,07%) – а у Pt (5,36%), 3 ст. − у
Pf (1,77%) – а у Pt (0%).
В стадії ремісії положення в Pf БП відновилося у 71,43% обстежень, що
доказує вплив тимчасової ТД слухової труби на стан середнього вуха при
загостренні САР. Не змінився стан з ателектазом 2 і 3 ст., незважаючи на
покращення ЕВФ СТ. В Pt положення БП відновилося з 1 ст. до норми у 75,88%, що
говорить за тимчасове зниження ВБТ при загостренні САР. Не змінилося у 5,36% з
ателектазом 2 ст. (у цих випадках в Рf ателектаз 2 ст. у 4 БП і 3 ст. у 2 БП), що
характерне для хронічного адгезивного середнього отиту 1ст. (або тотальний
ателектаз середнього вуха 2-3 ст.). У цих хворих встановлено ТД ІІІ ст., середній
об'єм пневматизації скроневої кістки. Отримані результати вказують на високу
ефективність комплексного консервативного лікування хворих на САР, що є
профілактикою

розвитку

ХНСО.

І

незначною

при

уже

розвиненим

фіброзно−адгезивним середнім отитом. Що доводить необхідність ранньої
діагностики функції СТ, стану середнього вуха отоларингологом та проведення
відповідної корекції ТД у хворих на САР крім лікування основного захворювання.
У хворих на ЦАР (164 СТ) в стадії загострення за даними ІТ в динаміці
встановлено: І ст. ЕВФ виявлялась у 12,8% СТ, ІІ ст. ТД у 57,32%, ІІІ ст. ТД у 6,71%,
IV ст. у 23,17% СТ. Після лікування відновлення ЕВФ СТ настало у 20,73% СТ: із
1 ст. і ІІ ст. Покращення функції СТ до 1 ст. ТД встановлено у 31,4% СТ; і у 35,36%
обстежених до ІІ ст.. Покращення ЕВФ СТ одержано в результаті зняття запального
алергічного процесу в порожнинах носоглотки і СТ (що було підтверджено
ендоскопічними обстеженнями). Проте в IV ст. ТД залишилось у 10,98% випадків
(18 СТ) із важкою ТД, викликаною відсутністю функції нижнього клапану СТ в
зв’язку із хронічним алергічним ендосальпінгітом.
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Одержаними результатами доведено вплив АР на розвиток запальних процесів
у СТ і середньому вусі. Відсотки вираховували за кількістю обстежених СТ і БП, а
також за хворими тому що не у всіх був двобічний процес.
В цілому у хворих на САР були виявлені різні форми хронічного негнійного
отиту у 81 вух (72,32% БП), що відповідало 41 хворому (73,21% випадків хворих). З
них 56 вух (50% БП) – латентний ХТТ 1 ст. (ателектатичний середній отит 1 ст.), що
відповідало 29 хворим (у 2 ХТТ 1 ст. був однобічним). 19 вух (16,96% БП) – ХТТ
2ст. (тотальний ателектатичний середній отит 1-2ст.), що відповідало 10 хворим (у 1
ХТТ 2 ст. був однобічним). 6 вух (5,36% БП) – хронічний середнній адгезивний отит
1ст. (тотальний ателектатичний середній отит 2-3 ст.), що відповідало 3 хворим.
У хворих на ЦАР в стадії загострення в Pf ателектаз 1 ст. у 23,78% БП, 2 ст. у
57,93%, 3 ст. у 18,29% БП; в Pt у 1,83% БП в нормальному положенні, ателектаз 1 ст.
у 46,34% БП, характерний для ХТТ, 2 ст. у 51,83% БП. Стан підчас ремісії (після
лікування) в Pf тільки у 17,07% БП виявлено в нормальному положенні. Ателектаз
1 ст. 34,76% БП, ателектаз 2 ст. у 31,71% БП, 3 ст. у 16,46% БП. В Pt відновлення в
нормальне положення встановлено у 50% БП, залишився ателектаз 1 ст. в 37,20%
обстежених БП. У динаміці у хворих на ЦАР виявлено латентний ХТТ 1 ст.
(ателектатичний середній отит 1-2 ст.) у 57,32% БП (94 БП з ателектазом 1-2 ст.), що
відповідало 38 хворим з двобічним ХТТ 1 ст., 9 хворих з однобічним ХТТ 1 ст., 2 з
однобічним ХТТ 1 ст. на одне вухо та ХТТ 2 ст. на друге, та 7 з однобічним ХТТ 1
ст. на одне вухо і фіброзно-адгезивним отитом на друге. Тотальний ателектатичний
середній отит 2 ст. – ХТТ 2 ст у 11,59% БП (19 БП з ателектазом 2 ст. в Рt і Рf), що
відповідало 6 хворим з двобічним ураженням, 2 з однобічним ХТТ 2 ст. на одне та
ХТТ 1 ст. на друге вухо, та 5 хворих з ХТТ 2 ст. на одне та фіброзно-адгезивним
отитом на друге. З клінікою ХТТ з ателектазом (тотальний хронічний ателектаз
середнього вуха 1-2 ст.) та ателектаз 2 ст. в 12,80% БП – характерний для хронічного
фіброзно-адгезивного середнього отиту 1 ст. (тотальний ателектатичний середній
отит 2-3 ст.). У 18,29% БП (всього 30 БП з ателектазом 2ст. в Рt і в цих же хворих
ателектаз в Рf 3 ст.) встановлено хронічний фіброзно-адгезивний середній отит 1 ст.
(тотальний ателектатичний середній отит 2-3 ст.), що відповідало 9 хворим з
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двобічним ураженням, 7 хворих з однобічним ХФАО та ХТТ 1 ст, 5 хворих з ХФАО
та ХТТ 2 ст.. Разом хворих з діагнозом фіброзно-адгезивного отиту 21 (з низ 9
двобічним, 12 однобічним), що відповідає 25,61% серед хворих.
В загальному виявлено у хворих на ЦАР 143 вуха (87,20% БП) з ХНСО, що
відповідало 76 хворим (92,68%) з 82 обстежених, тільки у 9 хворих процес був
однобічним. Причинами розвитку ХНСО встановлено: довготривалий ЦАР (з
дитинства) з порушенням МЦТ, ТД слухової труби, яка причинена алергічнонабряковим ендосальпінгітом, малим об’ємом пневматизації середнього вуха.
Отримані результати довели, що у хворих на ЦАР із частими загостреннями,
незважаючи на часткове покращення ЕВФ слухової труби наступають незворотні
зміни БП і тимпанальної порожнини (ателектаз із фіброзно-адгезивними змінами).
Детальне визначення стану БП при отомікроскопії (стадії її ателектазу) дає
можливість своєчасно встановити наявність патології в середньому вусі та виявити
опосередковано ТД. Наявність при ЦАР тимпанограми типу «В» та відсутність їх
відновлення у період ремісії свідчили про фіброзно-адгезивний процес у барабанній
порожнині. Отримані дані довели наявність хронічного фіброзно-адгезивного
середнього отиту 1ст. (тотальний ателектатичний середній отит 2-3 ст.), а також
спайкового процесу в тимпанальній порожнині у решти обстежених цієї підгрупи.
Наші обстеження показали, що у хворих з адгезивним отитом була слабо
виражена симптоматика АР, що починався ще з раннього дитинства, який регулярно
не лікувався. У них же виявлено хронічну ТД важкого ступеню із патологічними
змінами в ділянці глоткового вічка слухової труби. На КТ виявлено знижений об’єм
пневматизації скроневої кістки. Відомо, що АР в ранньому дитинстві викликає ТД з
обтурацією носа за «феноменом Тойнбі», що в свою чергу порушує процес
пневматизації сосковидого паростка скроневої кістки (що в цей період проходить).
Не маючи резервного повітря в пневматичній системі середноього вуха при ТД,
неможливе своєчасне відновлення заниженого ВБТ, що виникає в результаті
дисфункції

СТ

при

АР.

А

це

призводить

до

поступового

(переважно

безсимптомного) ателектазу спочатку ненатягнутої частини БП, а у випадках
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несвоєчасного та неповноцінного комплексного лікування до ателектазу і натягненої
частини БП з наступним зрощенням з ланцюгом слухових кісточок.
Таким чином при довготривалому ЦАР із частими загостреннями, незважаючи
на часткове покращення ЕВФ СТ наступають незворотні зміни БП (ателектаз та
ретракції із фіброзно-адгезивними змінами). Отримані результати обстеження
хворих на ЦАР показали, що поєднання ТД із малим об’ємом пневматизації
середнього вуха є фактором ризику прогресування ателектазу БП з утворенням
зрощень з сусідніми структурами тимпанальної порожнини, та можливого
утворення ретракційних кишень із зрощенням, тобто розвитку хронічного
адгезивного середнього отиту.
Виявити наступні зміни та прослідкувати динаміку вдалося тільки завдяки
комплексному методу обстеження хворих на АР (отомікроскопії з встановленням
стадій ателектазу, аудіометрії, імпедансної тимпанометрії в динаміці, оптичному
огляду носа, глоткового вічка СТ в динаміціз відео-записом, стан МЦТ системи
носа, та КТ приносових пазух і середнього вуха).
Зростання АР припадає у дітей на період формування пневматичної системи
середнього вуха, яка є важливим фактором при регулюванні ВБТ і парціальних
тисків газового складу в порожнинах середнього вуха. Тому особливо актуальною є
рання діагностика та своєчасне лікування АР для запобігання розвитку в
подальшому негнійних середніх отитів.
Наші дослідження показали, що вирішальним значенням для профілактики
розвитку негнійних середніх отитів та тубарної дисфункції є рання діагностика АР
та своєчасне їх лікування, як у алерголога, так і оториноларинголога.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі проведено узагальнення результатів та запропоноване
нове рішення науково-практичної задачі, що полягає у підвищенні ефективності
діагностики хронічних негнійних середніх отитів у хворих на сезонний та
цілорічний алергічний риніт шляхом комплексного обстеження.
1. У хворих на сезонний алергічний риніт під час загострення виявлено розвиток
туботимпаніту (ателектатичного отиту 1-2 ст.) із різним ступенем ателектазу
натягненої та звислої частини барабанної перетинки у 38 хворих (67,85%), а у 3
(5,36%) встановлено хронічний фіброзно-адгезивний середній отит (тотальний
ателектатичний середній отит 2-3 ст.), що достовірно частіше від контрольної групи
здорових людей (р<0,001).
2. У хворих на цілорічний алергічний риніт під час загострення виявлено
хронічний туботимпаніт (ателектатичний середній отит 1-2 ст.) у 55 хворих
(67,07%), та у 21 хворих (25,61%) - фіброзно-адгезивний середній отит (тотальний
ателектатичний середній отит 2-3 ст.), що достовірно частіше від контрольної групи
здорових людей, а фіброзно-адгезивний отит частіше від групи хворих з сезонним
АР (р<0,001).
3. Отологічні зміни у хворих на сезонний та цілорічний АР розвиваються часто
малосимптомно та не виражено: закладеність вух при загостренні була у 39,29%
хворих на сезонний АР та у 30,49% хворих на цілорічний АР при опитуванні за
SNOT-22.
4. Отологічні ускладнення алергічних ринітів розвиваються внаслідок розвитку
дисфункції слухової труби різних ступенів, яка в першу чергу статистично
достовірно пов’язана із змінами слизової в ділянці глоткового вічка (р<0,001).
5. Імпедансна тимпанометрія із використанням проб Тойнбі та Вальсальва добре
відображає

активне

та

пасивне

відкриття

слухової

труби

(еквіпресорно-

вентиляційна функція) у здорових та у хворих на туботимпаніт (ателектатичний

139
середній отит 1-2 ст.), проте не інформативна у хворих на фіброзно-адгезивний
середній отит з ателектазом 3 ступеня та наявними зрощеннями.
6. Діагностику функціонального стану слухової труби доцільно проводити у
комплексі: отомікроскопія із визначенням стану натягненої та ненатягненої частини
барабанної перетинки за M. Tos, J. Sade та Ch. Bluestone; імпедансна тимпанометрія
в динаміці, тональна аудіометрія, оптичний огляд носових порожнин, носоглотки з
одночасною вушною оптичною відео-сальпінгоскопією в динаміці із визначенням
функціонального стану глоткового клапана слухової труби за методикою Denis Poe.
7. Ступінь змін із сторони носової частини глотки достовірно пов’язана із
змінами у середньому вусі (коефіцієнт кореляції був статистично значущим р<0,05).
При хронічному цілорічному алергічному риніті із частими загостреннями,
незважаючи на часткове відновлення функціонального стану слухової труби після
курсів лікування, наступають незворотні зміни барабанної перетинки із важкими
ступенями ретракції та фіброзно-адгезивними змінами (р<0,001).

140

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. При зборі анамнезу рекомендовано використання опитувальника SNOT-22,
завдяки якому можливо виявити ті симптоми, на які пацієнти не скаржаться під час
співбесіди, а також визначити якість життя та психоемоційний статус. Бальна оцінка
дозолить визначити суб’єктивне ставлення до того чи іншого симптому та
встановити його значимість для кожного конкретного хворого. Відповідно у тактиці
лікування визначати його ефективність та пріоритетні напрямки.
2. Для підвищення ефективності діагностики отологічних змін доцільно
виконуючи отомікроскопію визначати ступінь ателектазу, як натягненої, так і
ненатягнутої частин барабанної перетинки за методиками M. Tos, J. Sade, Ch.
Bluestone. Імпедансну тимпанометрію слід проводити в динаміці у поєднанні з
пробами Тойнбі та Вальсальва. Оптичний огляд носоглотки доцільно виконувати в
динаміці і надавати окрему оцінку стану слизової, роботи тубарних м’язів та
розкриття глоткового клапану слухової труби.
3. Для попередження розвитку ХНСО при аналізі процесу в середньому вусі у
хворих на алергічні риніти керуватись комплексом досліджень: отомікроскопія з
визначенням

ступенів

ателектазу

барабанної

перетинки,

оптична

вушна

відеосальпінгоскопя в динаміці, імпедансна тимпанометрія у динаміці та
аудіометрія. Щонайменше 1 раз на рік виконувати імпедансну тимпанометрію в
динаміці та отомікроскопію для виявлення латентних змін у барабанній порожнині
та слуховій трубі.
4. У процесі лікування алергічних ринітів, особливо цілорічного, у дітей
раннього віку потрібно щонайшвидше домагатися повного відновлення функції
слухової труби, щоб не допустити порушення ходу пневматизації скроневої кістки.
5. При виконанні комп’ютерної томографії голови хворим із ускладненнями
алергічних

ринітів

(параназальними

чи

отологічними),

визначати

об’єм

пневматизації середнього вуха. Великим вважати об’єм більший за 6 см3, середнім
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2–6 см3, малим – менше 2 см3. Під час лікування ХНСО, малий об’єм пневматизації
середнього вуха слід розцінювати як прогностично несприятливий фактор.
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