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АНОТАЦІЯ
Шевлюк П.П. Аналіз вмісту барабанної порожнини та діагностика
ексудативного отиту у новонароджених недоношених дітей. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (222 – Медицина). – ДЗ
«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», Запоріжжя,
2019. – ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН
України», Київ, 2019.
Завдяки розвитку нових медичних технологій значно знизилися показники
ранньої неонатальної смертності новонароджених з низькою і екстремально
низькою масою тіла. У даної категорії дітей простежується висока частота
розвитку гострих та хронічних захворювань, зокрема, порушення слуху і зору,
затримка психомоторного розвитку. Добре відомо, що запальні захворювання
середнього вуха в новонароджених недоношених дітей першого року життя
мають медико-соціальне значення, оскільки протікають з порушенням слухової
функції, що може сприяти розвитку стійкої приглухуватості. Діагностика цих
захворювань у періоді новонародженності й грудному віці має ряд труднощів.
Насамперед, це пов'язано з особливостями будови середнього вуха.
Мета роботи.
З метою диференціальної діагностики патології середнього вуха визначити
в барабанній порожнині недоношених новонароджених дітей різного гестаційного
віку

наявність

ембріональної

тканини,

амніотичної

рідини,

ексудату

з

використанням морфологічних та клінічних даних і сучасних методів аудіології.
Відповідно

до

мети

і

поставлених

завдань

було

обстежено

102

новонароджені дитини (75 – недоношених, 27 – доношених), які знаходилися в
інфекційно-боксовому відділенні на другому етапі виходжування. Усіх дітей було
розподілено на 4 групи з урахуванням терміну гестації при народженні. До першої
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групи увійшли 23 дитини, народжені на 25-31 тижнях гестації (III – IV ступені
недоношеності). До другої – 20 дітей, народжених на 32 – 34 тижнях гестації (II
ступеня недоношеності). Третя група включала 32 дитини, які народжені в терміні
гестації 35–36 тижнів (I ступеня недоношеності). Групу контролю склали 27
доношених дітей, які народилися на 37 та пізніше тижнях гестації. Проводячи
клінічний аналіз соматичного стану дітей із груп спостереження в неонатальному
періоді,

було

встановлено,

що

провідною

патологією

був

розвиток

внутрішньоутробної інфекції та перинатальне ураження ЦНС, які встановлені
майже у 98 %. Згідно з метою, дослідження поділене на кілька частин. Перша
присвячена виявленню анатомічних особливостей барабанної порожнини в
новонароджених дітей різного гестаційного віку. За допомогою гістологічного та
цитологічного дослідження проведено вивчення вмісту барабанної порожнини 80
скроневих кісточок мертвонароджених дітей. Для гістологічного дослідження
були відібрані мертвонароджені діти в терміні гестації від 15 до 41 тижня.
Цитологічне дослідження вмісту барабанної порожнини виконано в терміні
гестаціїї від 26 до 41 тижня. Для оглядового вивчення препарати забарвлювалися
гематоксиліном і еозином. Для підтвердження наявності тканин мезодермального
походження (міксоідної тканини) у порожнині середнього вуха проводилося
імуногістохімічне дослідження з моноклональними антитілами до віментин.
Наявність експресії віментину визначали з використанням моноклональних
антитіл Mo a - Hu Anti - Vim (Clone V9, «DAKO», США).
Друга частина дослідження присвячена діагностиці патології середнього
вуха у недоношених новонароджених дітей різного гестаційного віку. Відповідно
у групах спостереження було проведено обстеження ЛОР-органів (риноскопію,
отоскопію, орофарингоскопію) та здійснено дослідження стану слухового
аналізатора за допомогою об’єктивних методів (отоакустичної емісії, акустичної
імпедансометрії з частотою зондувального тону 226 Гц та 1000 Гц).
Третя частина присвячена виявленню віддалених результатів патології
слухового аналізатора в новонароджених дітей. Для цього проведено комплексне
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дослідження 568 дітей протягом першого року життя. До нього увійшли й діти,
обстежені в інфекційно-боксовому відділенні для недоношених дітей.
У цій роботі, на основі отриманих морфологічних даних проаналізовано
вміст барабанної порожнини новонароджених недоношених дітей різного
гестаційного віку, а саме, визначено наявність у ній ембріональної тканини,
амніотичної рідини та ексудату. Досліджено сучасні методи діагностики
порушення слуху та доведено необхідність їх упровадження в обов’язкове
дослідження новонароджених дітей різного гестаційного віку для виявлення та
подальшого лікування запальних захворювань середнього вуха з латентним
перебігом.
Наукова новизна роботи полягає у вивченні анатомічних особливостей
будови середнього вуха недоношених дітей залежно від гестаційного віку, у тому
числі наявності в барабанній порожнині ембріональної тканини, амніотичної
рідини та ексудату. Основуючись на даних морфологічного дослідження,
показано, що в недоношених дітей барабанна порожнина при народженні
заповнена ембріональною тканиною. Її кількість залежить від віку гестації. Окрім
ембріональної

тканини,

в

барабанній

порожнині

встановлена

наявність

амніотичної рідини, бактеріальної флори та гнійного ексудату.
Проаналізовані

сучасні

методи

діагностики

порушення

слуху

в

новонароджених дітей різного гестаційного віку, які включали проведення
отоакустичної емісії та акустичної тимпанометрії. На основі отриманих
аудіологічних даних доведено, що в структурі патології слухового аналізатора в
новонароджених переважає тип приглухуватості, властивий кондуктивному
виявлений у 31 дитини (30,4 %).
Досліджено та охарактеризовано основні типи тимпанограм у недоношених
дітей із урахування їх кількісних показників (ширини тимпанограми, статичного
комплеанса,
барабанної

інтратимпанального
перетинки)

і

тиску,

індексу

акустичної

податливості

визначено зв'язок між окремими показниками

тимпанограм та віком гестації. З’ясовано, що функціональні характеристики
середнього вуха недоношених новонароджених дітей, постконцептуальний вік
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яких

становить

36

тижнів

гестації,

не

відрізняються

від

аналогічних

характеристик доношених дітей. Згідно з отриманими даними встановлено, що
основним методом для дослідження функціональних можливостей середнього
вуха в новонароджених дітей є тимпанометрія з частотою тону 1000 Гц. Цей
метод обстеження дає змогу провести диференціальну діагностику патології
середнього вуха та на відміну від використання тону низької частоти з більшою
вірогідністю виявити ексудативні захворювання середнього вуха дитини.
Уперше отримано дані про поширення патології середнього вуха в
недоношених новонароджених дітей протягом першого року життя. Встановлено,
що недоношені діти порівняно з доношеними в перші 6 місяців життя частіше
хворіють

ексудативним

середнім

отитом,

який

зафіксований

у

15,5%

недоношених та у 6,5 % доношених. У віці від 6 до 12 місяців захворюваність
цією патологією в недоношених дітей склала 11,4%, що на 5,5 % вище у
порівнянні з доношеними дітьми. У другому півріччі життя як недоношені, так і
доношені діти частіше хворіють гострим запаленням середнього вуха.
Розроблено

та

запропоновано

алгоритм

діагностики

аудіологічного

скринінгу слухового аналізатора в недоношених новонароджених дітей на
першому етапі виходжування в інфекційно-боксовому відділенні, який в
обов’язковому порядку включає проведення високочастотної тимпанометрії.
Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи полягає у
визначенні оптимального терміну для проведення аудіологічного дослідження в
недоношених новонароджених дітей. Підтверджено високу інформативність
аудіологічного дослідження для виявлення ексудативних захворювань середнього
вуха в недоношених новонароджених дітей та доведено необхідність огляду їх
оториноларингологом у інфекційно-боксовому відділенні. Отримані дані можуть
бути впроваджені в практику ЛОР-лікаря, лікаря-сурдолога при обстеженні стану
середнього вуха в новонароджених дітей.
Ключові

слова:

недоношені

діти,

ексудативний

отит,

акустична

тимпанометрія, отоакустична емісія, ембріональна тканина, амніотична рідина.
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SUMMARY
Shevliuk P.P. Analysis of the contents of the tympanic cavity and diagnostics
of exudative otitis in newborn premature babies. – Qualification scientific work with
the manuscript copyright.
The thesis for a candidate of medical sciences degree in specialty
14.01.19 – otorhinolaryngology» (222 – Medicine) – SI "Zaporizhzhia Academy of
Post-Graduate Education of Ministry of Health of Ukraine", Zaporizhzhia, 2019. – SІ
«O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy of Medical
Science of Ukraine», Kyiv, 2019.
Due to the development of new medical technologies, the rates of early neonatal
mortality of newborns with a low and extremely low body weight have significantly
decreased. In this category of children, there is a high frequency of development of
acute and chronic diseases, in particular, hearing and visual impairment and
psychomotor development delay. It is well known that the inflammatory diseases of the
middle ear in newborn premature babies of the first year of life are of medical and social
importance, since they occur with an impairment of an auditory function, which can
assist development of stable hearing impairment. Diagnostics of these diseases in the
neonatal and infant period has a number of difficulties. First of all, this is due to the
peculiarities of the structure of the middle ear.
The purpose of the work
For the purpose of differential diagnostics of middle ear pathology, to detect the
presence of embryonic tissue, amniotic fluid and exudate in the tympanic cavity of
premature newborns of different gestational age, using modern methods of audiology.
According to the purpose and assigned tasks, 102 newborn babies (75 premature
and 27 full-term ones), who were in the infectious box department at the second stage of
nursing, were examined. All the children were divided into 4 groups taking into account
their gestational period at birth. Group one included 23 children born on weeks 25 – 31
of gestation (degree III – IV of prematurity). Group two – 20 children born on weeks 32
– 34 of gestation (degree II of prematurity). Group three included 32 children born in
the gestational period of 35 – 36 weeks (degree I of prematurity). The control group
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consisted of 27 full-term children born on week 37 of gestation and later. Carrying out a
clinical analysis of the somatic state of the children from the observation groups in the
neonatal period, it was established that the leading pathology was the development of
intrauterine infection and perinatal affection of the central nervous system, which were
established in almost 98%. According to the purpose, the study was divided into several
parts. The first one is dedicated to the detection of anatomical peculiarities of the
tympanic cavity in the newborns of different gestational age. With the help of
histological and cytological studies the contents of the tympanic cavity of 80 temporal
bones of stillborn children was studied. For histological examination, cadavers were
selected at the gestation period from 15 to 41 weeks. The cytological study of the
contents of the tympanic cavity was performed in the gestation period from 26 to 41
weeks. For examination, the specimens were painted with hematoxylin and eosin. To
confirm the presence of mesodermal tissue (myxoid tissue) in the middle ear cavity, an
immunological and histochemical study with monoclonal antibodies to vimentin was
carried out. The presence of vimentin expression was determined using monoclonal
antibodies Mo a-Hu Anti-Vim (Clone V9, Dako, USA).
The second part of the study is dedicated to the diagnostics of the middle ear
pathology in premature newborns of different gestational age. Correspondingly, in the
control groups, an examination of ENT organs was conducted (rhinoscopy, otoscopy,
oropharyngoscopy), and the study of the condition of the auditory analyser was carried
out with the help of the objective methods (otoacoustic emission and acoustic
impedancometry with the frequency of the sounding tone of 226 Hz and 1000 Hz).
The third part is dedicated to the detection of remote results of the pathology of the
auditory analyser in newborn babies. For this purpose, a comprehensive study of 568
children during the first year of their life was conducted. The study also included
children who were examined in infectious box department for premature babies.
In this work, on the basis of the obtained morphological data, the contents of the
tympanic cavity of newborn premature babies of different gestational age was analysed,
namely, the presence of embryonic tissue, amniotic fluid and exudate in it was
determined. Modern methods of hearing impairment diagnostics were investigated and
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the necessity of their introduction into the compulsory examination of newborns of
different gestational age for the detection and further treatment of inflammatory
diseases of the middle ear with the latent character is proved.
The scientific novelty of this work is in the study the anatomical peculiarities of
the structure of the middle ear of premature babies depending on the age of gestation,
including the presence of embryonic tissue, amniotic fluid and exudate in the tympanic
cavity. Based on data from the morphological study, it was shown that in premature
babies, the tympanic cavity is filled with embryonic tissue at birth. Its amount depends
on the age of gestation. Apart from the embryonic tissue, the presence of amniotic fluid,
bacterial flora and purulent exudate was established in the tympanic cavity.
The modern methods of hearing impairment diagnostics in the newborns of
different gestational age, which included otoacoustic emission and acoustic
tympanometry, were analysed. Based on the obtained audiological data, it was
established that in the structure of pathology of the auditory analyzer in neonatal
children, a conductive type of hearing impairment is predominant, which was
established in 31 childrens (30.4%).
The main types of tympanograms in premature babies were investigated and
characterized taking into account their quantitative indices (tympanogram width, static
complement, intratympanal pressure and acoustic compliance index of the tympanum),
and the relationship between certain indices of tympanograms and the gestational age
was determined. It was established that the functional characteristics of the middle ear
of premature babies, whose postconceptual age is 36 weeks of gestation, do not differ
from the analogous characteristics of full-term infants. According to the obtained data,
it was established that the main method for studying the functional abilities of the
middle ear in newborn babies is a tympanometry with a frequency of 1000 Hz. This
method of examination allows to conduct differential diagnostics of the pathology of the
middle ear, and, unlike the use of a low frequency tone, to detect exudative diseases of
the middle ear of a child with higher probability.
For the first time, data on the spread of the middle ear pathology in newborn
premature infants during the first year of life were obtained. It was established that the
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premature babies, in comparison with the full-term ones, during the first 6 months of
life are more likely to suffer from exudative otitis media that was registered in 15,5% of
the premature and 6,5% of full-term infants. At the age from 6 to 12 months, the
morbidity rate of this pathology in premature babies was 11,4%, which is 5,5% higher
in comparison with the full-term ones. In the second half-year of their life, both the
premature and full-term infants often suffer from acute inflammation of the middle ear.
An algorithm for diagnostics of audiologic screening of the auditory analyser in
the newborn premature babies at the first stage of nursing in the infectious box
department, which obligatory includes conducting high-frequency tympanometry, was
developed and offered.
The practical value of the obtained results of the PhD thesis is in determining an
optimal term for conducting audiological study in premature babies. High
informativeness of an audiological study for the detection of exudative diseases of the
middle ear in premature newborns was confirmed and the necessity of an examination
of premature babies by an otorhinolaryngologist in the infectious box department was
proved. The data obtained can be implemented into the practice of an ENT doctor and
audiologist when examining the state of the middle ear in newborn babies.
Keywords: premature babies, exudative otitis media, acoustic tympanometry,
otoacoustic emission, embryonic tissue, amniotic fluid.
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ВСТУП
Актуальність теми. В останні роки проблеми ранньої реабілітації дітей, що
народилися передчасно, набувають особливої актуальності. Розвиток нових
медичних технологій призвів до зниження ранньої неонатальної смертності
новонароджених з низькою та екстремально низькою масою тіла. У дітей,
народжених раніше фізіологічних пологів, відзначається висока частота розвитку
гострих та хронічних захворювань, зокрема, порушення слуху і зору, затримка
психомоторного

розвитку.

Слухові

розлади

виявляються

у

3

з

1000

новонароджених дітей та у трьох зі 100 новонароджених у відділенні інтенсивної
терапії [31, 114].
Запальні захворювання середнього вуха в новонароджених дітей першого
року життя мають медико-соціальне значення, оскільки протікають з порушенням
слухової функції, що може сприяти розвитку стійкої приглухуватості в дитини з
подальшим зниженням сприйняття і затримкою розвитку мовлення [10, 12, 63,84,
100, 101, 127]. Порушення слухової функції в новонароджених і дітей грудного
віку часто залишаються невиявленими, тому що в Україні немає національної
програми скринінгу слуху новонароджених. Добре відомо, що перші роки життя
дитини мають принципове значення для розвитку мовлення, пізнавальних і
соціально емоціональних навичок [84, 210]. Несвоєчасне виявлення порушень
слуху в дітей першого року життя призводить до розвитку глухонімоти і, як
наслідок, інвалідизації [114, 115]. Довготривале застосування ШВЛ (штучної
вентиляції легень), СРАР – терапії (вентиляція легень постійним позитивним
тиском), вигодовування через назогастральний зонд обумовлене тяжким станом
недоношених дітей призводить до патологічних змін у порожнині носа та
носоглотки; сприяє запаленню і розвитку виразкових та некротичних змін
слизової оболонки порожнини носа, утворенню синехій, зіянню глоткового вічка
слухової труби, що з часом може призвести до ексудативного середнього отиту,
тубоотиту чи гострого запалення середнього вуха [25, 154, 207].
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Наявність у порожнинах середнього вуха ембріональної тканини, затримка
евакуації амніотичної рідини сприяє розвитку запальних захворювань середнього
вуха в недоношених дітей [13, 15, 34, 36, 57, 59, 70, 83, 118, 126, 141].
Ембріональна тканина представляє собою студенисту пухку сполучну тканину
(субстанцію) з великими відросткуватими клітинами, зі значною кількістю
міжтканиної речовини і незначною кількістю кровоносних судин. Наявність у
барабанній порожнині ембріональної тканини, амніотичної рідини перешкоджає
вільному руху слухових кісточок, створює сприятливі умови для розвитку
патогенної флори, утруднює проведення диференціальної діагностики запальних
захворювань з ексудацією і значно ускладнює визначення слухових здатностей
вуха.
В останні роки розроблено і впроваджено в клінічну практику багато нових
об’єктивних методів дослідження слуху, таких, як акустична імпедансометрія
(АІ), реєстрація викликаної отоакустичної емісії (ОАЕ), комп'ютерна аудіометрія
за слуховими викликаними потенціалами (СВП). Завдяки цьому стало можливим
проводити дослідження слуху в будь-якому віці, навіть у новонароджених.
Раннє виявлення порушень слуху в дітей першого року життя дозволяє
своєчасно вжити заходів щодо використання залишкового слуху шляхом
лікування, слухопротезування та реабілітації, а також зменшить вплив цього
дефекту на загальний стан і розвиток дитини.
Необхідно відзначити, що успіх раннього виявлення порушень слуху в дітей
залежить від активної участі в цьому процесі педіатрів, оториноларингологів,
аудіологів, сурдопедагогів і логопедів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження є фрагментом комплексної науково-дослідної
роботи

кафедри

оториноларингології

ДЗ

«ЗМАПО

МОЗ

України»

«Морфофункціональна реабілітація хворих на хронічні запальні захворювання
середнього вуха та навколоносових пазух» (номер держреєстрації 0114U002873).
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Здобувач є безпосереднім виконавцем фрагментів зазначеної науково-дослідної
роботи.
Мета дослідження. З метою диференціальної діагностики патології
середнього

вуха

визначити

в

барабанній

порожнині

недоношених

новонароджених дітей різного гестаційного віку наявність ембріональної тканини,
амніотичної рідини, ексудату з використанням морфологічних та клінічних даних
і сучасних методів аудіології.
Завдання дослідження:
1.

Вивчити розповсюдженість ознак порушення слуху і структуру патології

вуха в недоношених дітей після пологів у перші місяці життя за допомогою
отоакустичної емісії та акустичної імпедансометрії.
2. Виявити

морфологічного

на

підставі

дисекцій

кісткових

макропрепаратів

аналізу вміст порожнини середнього

вуха

і

їх

в померлих

недоношених дітей різного гестаційного віку.
3. Дати характеристику проявам патології середнього вуха виявленим при

клінічному дослідженні.
4. Охарактеризувати

прояви ексудативних процесів середнього вуха у

недоношених дітей і провести диференціальну діагностику з використанням
акустичної імпедансометрії та отоакустичної емісії, а також дати практичні
рекомендації з лікування та нагляду.
5. Провести порівняльну характеристику стану захворюваності середнього

вуха в доношених та недоношених дітей протягом першого року життя, в тому
числі дітей із груп спостереження.
Об'єкт дослідження: барабанна порожнина.
Предмет дослідження: скроневі кісточки мертвонароджених дітей, вміст
барабанної порожнини, ембріональна тканина, ексудативний отит, скринінгові
дослідження дітей до 1 року за даними отоакустичної емісії.
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Методи дослідження:
– клінічні (загальне клінічне, класичне оториноларингологічне, детальне
отоскопічне);
–

лабораторні

дослідження

(цитологічні,

гістологічні,

імуногістохімічні).

Використовували для визначення вмісту біоматеріалу барабаної порожнини
скроневих кісточок різного гестаційного віку;
– методи діагностики слухового аналізатора (отоакустична емісія, акустична
імпедансометрія). Виконувалися для отримання об’єктивної оцінки стану
слухового аналізатора та середнього вуха;
– методи променевої діагностики (магнітно-резонансна томографія головного
мозку та скроневих кісточок);
 статистичні (статистична обробка отриманих даних виконана з використанням
комп'ютерних програм пакету STATISTICA (StatSoft Statisticа v.7.0)).

Наукова новизна одержаних результатів
За даними морфологічного дослідження проведено вивчення анатомічних
особливостей середнього вуха в недоношених дітей залежно від гестаційного
віку. Підтверджено, що в барабанній порожнині новонародженої дитини
знаходиться ембріональна тканина. Встановлено, що її кількість залежить від
терміну гестації дитини. Резорбція ембріональної тканини в барабанній
порожнині починається з 25 тижня внутрішньоутробного розвитку. У терміні
очікуваних пологів (37-41 тиждень) кількість ембріональної тканини найменша і
зосереджена вона в передньому атиковому просторі. Доповнено наукові дані
щодо наявності при народжені в барабанній порожнині амніотичної рідини,
бактеріальної флори та гнійного ексудату.
Проаналізовані

сучасні

методи

діагностики

порушення

слуху

в

новонароджених дітей різного гестаційного віку, які включали проведення ОАЕ
та акустичної тимпанометрії (АТ). На основі отриманих аудіологічних даних було
доведено, що в структурі патології слухового аналізатора в новонароджених
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переважає тип приглухуватості, властивий кондуктивному, який виявлений у 31
дитини (30,4%). Досліджені та охарактеризовані основні типи тимпанограм із
урахуванням їх кількісних показників у недоношених дітей і визначено зв'язок
між окремими показниками тимпанограм і віком гестації. З’ясовано, що
функціональні характеристики середнього вуха в недоношених новонароджених
дітей,

постконцептуальний

вік

яких

становить

36

тижнів

гестації,

не

відрізняються від доношених дітей. Згідно з отриманими даними встановлено, що
основним методом для дослідження функціональних можливостей середнього
вуха в новонароджених дітей є тимпанометрія з частотою тону 1000 Гц. Цей
метод обстеження дає змогу провести диференціальну діагностику патології
середнього вуха та на відміну від використання тону низької частоти з більшою
вірогідністю виявити ексудативні захворювання середнього вуха дитини.
Уперше отримані дані про поширення патології середнього вуха в
недоношених новонароджених дітей протягом першого року життя. Встановлено,
що недоношені діти у порівнянні з доношеними в перші 6 місяців життя частіше
хворіють (ЕСО), який зафіксований у 38 недоношених (15,5%) та у 21 дитини
народженої в терміні очікуваних пологів (6,5%) (P ˂ 0,05). У віці від 6 до 12
місяців дана патологія зафіксована у 28 недоношених і склала 11,4%, що на 5,5 %
вище у порівнянні з 19 доношеними дітьми (5,9%) (P ˂ 0,05). У другому півріччі
життя як недоношені, так і доношені діти, частіше хворіють гострим запаленням
середнього вуха.
Розроблено

та

запропоновано

алгоритм

діагностики

аудіологічного

скринінгу слухового аналізатора у недоношених новонароджених дітей на
першому етапі виходжування в інфекційно-боксовому відділені, який в
обов’язковому порядку включає проведення високочастотної тимпанометрії.
Практичне значення одержаних результатів.
За результатами морфологічного дослідження визначено оптимальний
термін

для

проведення

новонароджених дітей.

аудіологічного

дослідження

в

недоношених
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Підтверджена висока інформативність аудіологічного дослідження у
виявленні

ексудативних

захворювань

середнього

вуха

в

недоношених

новонароджених дітей. Оптимальним дослідженням стану середнього вуха
новонародженої дитини та дітей на першому році життя є проведення
тимпанометрії з частотою тону 1000 Гц.
На основі проведеного дослідження стану слухового аналізатора в
недоношених новонароджених дітей обґрунтовані практичні рекомендації
стосовно ведення і динамічного спостереження оториноларингологом хворих
даної вікової категорії незалежно від основного захворювання.
Особистий внесок здобувача.
Автором за допомогою наукового керівника здійснено вибір теми та
програми дослідження, самостійно визначено мету, завдання дослідження та
виконана дослідницька частина дисертації. Здобувачем проведено збір клінічного
матеріалу, аналіз і обробка даних отриманих у результаті досліджень. Автор
приймав безпосередню участь в клінічному обстеженні хворих, визначав
лікувальну тактику і здійснював подальше лікування хворих з ексудативним
отитом, викликав та обстежував пацієнтів протягом терміну спостереження.
Особисто проаналізував і систематизував результати всіх фрагментів роботи та
здійснив статистичну обробку даних, висвітлив фактичний матеріал згідно з
вимогами до кандидатських дисертацій, підготував наукову працю до захисту.
Співавторство інших дослідників у наукових роботах, опублікованих за
матеріалами дисертації, полягало в консультативній допомозі та участі в
лікувально-діагностичному процесі.
Впровадження в практику.
Основні результати проведеного дослідження впроваджені в практичну
діяльність

відділення

патології

новонароджених

КУ«Запорізька

міська

багатопрофільна дитяча лікарня №5» м. Запоріжжя. Матеріали дисертаційної
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роботи впроваджені в навчальний процес на кафедрі оториноларингології
ДЗ«ЗМАПО МОЗ України».
Апробація результатів дисертації.
Основні результати роботи були апробовані на наукових форумах:
-

на науково-практичній конференції наукового медичного товариства

лікарів-оториноларингологів Запорізької області

«Хортицькі читання» (м.

Приморськ, Україна, 8 вересня 2018 р.);
-

на

науково-практичній

конференції

українського

наукового

медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю
«Сучасні досягнення в оториноларингології» (м. Львів, Україна, 1 - 2 жовтня
2018 р.);
-

на конгресі дитячих оториноларингологів України з міжнародною

участю «Актуальні питання дитячої оториноларингології» (м. Київ, Україна, 12 13 жовтня 2018 р.);
-

на засіданні асоціації оториноларингологів Запоріжжя (м. Запоріжжя,

15 листопада 2018 р.).
Публікації.
За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць, в т.ч.
5 статей, з яких 2 – у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз,
3 – надруковано в спеціалізованих фахових виданнях; 7 – тез з’їздів, конгресів та
конференцій.
Структура та обсяг дисертації.
Дисертаційна робота викладена на 168 сторінках машинописного тексту та
складається із титульного аркуша, анотації, змісту, переліку умовних скорочень,
вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 4 розділів, що
відображають результати власних досліджень автора, аналіз та узагальнення
одержаних

результатів,

висновків,

практичних

рекомендацій

та

списку
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використаних джерел, який містить 220 робіт, з них 144 – кирилицею і 76 –
латиницею, додатку. Дисертація ілюстрована 30 таблицями і 43 рисунками.
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РОЗДІЛ 1.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Новонароджені недоношені діти, сучасний стан проблеми
За даними всесвітньої організації охорони здоров’я, 15 мільйонів дітей
щорічно з’являються на світ передчасно. Частота передчасних пологів у більшості
промислово розвинутих країнах в останні 2 десятиріччя відносно стабільна і
складає 5 – 10 % від числа народжених дітей. В Україні щороку народжується
близько 20 тисяч недоношених дітей [72]. Згідно з наказом МОЗ № 584 від
29.08.2006 р. недоношеними називають дітей, які народилися в термін вагітності з
22 повного до 37 повного тижня (154-259 повних діб, рахуючи від першого дня
останнього нормального менструального циклу) незалежно від маси тіла та зросту
дитини при народженні.
Ступінь недоношеності визначається гестаційним віком дитини:
- І ступінь – 35-37 тижнів;
- ІІ ступінь – 32-34 тижні;
- ІІІ ступінь – 29-31 тиждень (глибоконедоношені);
- ІV ступінь – 28 тижнів і менше (екстремально недоношені).
На частку недоношених дітей припадає 60-70 % ранньої неонатальної
смертності.

З

недоношеністю

пов'язаний

високий

ризик

перинатальних

пошкоджень ЦНС (внутрішньошлуночкові крововиливи, перивентрикулярна
лейкомаляція та ін.), що ведуть до важких неврологічних наслідків, ризику
патології легень не тільки в перинатальному періоді, але і в наступні роки життя:
бронхолегенева дисплазія, порушення зору і слуху (ретинопатія недоношених,
приглухуватість), причому величина ризику тим вище, чим менша маса тіла при
народженні і чим менший термін вагітності. Перинатальна смертність цих дітей
більш ніж у 16-20 разів перевищує показник смертності дітей з масою тіла при
народженні вище 2500 грам [3, 39, 135]. Серед причин невиношування вагітності
виділяють такі основні фактори [24, 103].
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1. Фактори з боку вагітної:


ендокринні – яєчникові, надниркові, гіпоталамо-гіпофізарні їх

поєднання;


анатомо-функціональні – істміко-цервікальна недостатність, м'язові

синехії, інфантильна матка, аномалії розвитку матки.
2. Несумісність організму матері та плоду:


генетична;



імунологічна.

3. Ускладнення вагітності:


прееклампсія;



передлежання плаценти;



багатоплідна вагітність;



багатоводдя;



неправильне положення плода;



передчасний розрив плодових оболонок;



передчасне відшарування плаценти.

4. Екстрагенітальна патологія:


інфекції – вірусні, бактеріальні, протозойні (гострі та хронічні);



захворювання серцево-судинної, сечової й гепатобіліарної систем;



порушення в плазмовій та судинно-тромбоцитарній ланках гемостазу

(тромбофілічні причини);


хірургічні захворювання органів черевної порожнини.

5. Фактори зовнішнього середовища:


професійна шкідливість;



соціальні, включаючи шкідливі звички – куріння, вживання алкоголю.

Актуальність вивчення проблеми недоношеності в нашій країні значно
зросла в останні роки у зв'язку з уведенням нових критеріїв живонароджуваності,
рекомендованих ВООЗ. З 1 січня 2007 року Україна приєдналася до світових
стандартів надання допомоги новонародженим дітям з вагою тіла від 500 грамів.
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За останнє десятиліття вдалося домогтися зниження показників смертності
малюків на 25 %, що пояснюється впровадженням в практику великої кількості
нових технологій, які забезпечували підвищення якості діагностики, прогнозу і
лікування

патологічних

станів

плода

та

новонародженого.

В

умовах

несприятливої демографічної ситуації, погіршення здоров'я жінок фертильного
віку особливої актуальності набуває збереження життя і здоров'я кожної
народженої дитини. Глибоко недоношені немовлята є об'єктом пильної уваги,
оскільки складають групу високого ризику за частотою захворюваності та
смертності. Особливо це є значущим для дітей з дуже низькою масою тіла при
народженні – 1500 грам і менше, а також з екстремально низькою масою тіла при
народженні – 1000 грам і менше [23, 68]. Тому можна прогнозувати зростання
актуальності цієї проблеми (зі зменшенням смертності недоношених дітей з
екстремально низькою масою тіла, перш за все, за рахунок поліпшення
реанімаційної допомоги). Сьогодні перед різними фахівцями, професійна
діяльність яких пов'язана з перинатологією, стоять нові завдання, від вирішення
яких залежить не тільки динаміка дитячої смертності в Україні (що безпосередньо
пов'язано з виходжуванням дітей з низькою і екстремально низькою масою тіла),
але і якість їхнього здоров'я. Відомо, що діти, які народилися недоношеними,
знаходяться в зоні високого ризику розвитку різних ускладнень, що порушують
якість їх життя в неонатальному і наступних періодах [5, 35, 49, 81, 144]. Серед
дітей, що вижили, висока питома вага інвалідності: дитячого церебрального
паралічу, сліпоти, глухоти, розумової недостатності [26]. Кінцевий стан здоров’я
в таких дітей визначається не тільки глибокою незрілістю, але і тим, наскільки
своєчасно й адекватно їм надавалася первинна реанімаційна допомога,
виходжування на першому і другому етапах, а також діагностика захворювань та
реабілітація на ранніх термінах розвитку. У практичній охороні здоров'я
виникають труднощі з веденням недоношених дітей в амбулаторних умовах,
відсутнє обґрунтоване планування профілактичних заходів, що вимагає глибокого
вивчення стану здоров'я недоношених немовлят для оптимізації системи
реабілітації та вдосконалення медичного обслуговування цієї категорії дітей.
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1.2.

Онтогенез слухового аналізатора людини. Основні етапи

Формування органу слуху починається з перших тижнів внутріутробного
розвитку людини. Першими закладаються структури внутрішнього вуха у вигляді
закладки слухової (вушної) бульбашки, яка на початку третього тижня
ембріогенезу незначним ущільненням поверхневої ектодерми розташовується по
обидва боки від нервової пластинки. Це ущільнення перетворюється в слухову
плакоду, далі наприкінці четвертого тижня – в слухову ямку, в результаті чого
виникає замкнутий епітеліальний мішечок – слухова бульбашка [92]. У період з
26 по 35 день розвитку відбувається відокремлення слухового ганглія,
диференціація

напівкруглих

каналів,

з’являється

зв'язок

між

слуховою

бульбашкою та вестибулярним ганглієм [7, 92]. З 37 по 49 день (5-7 тиждень
розвитку) частина вушної бульбашки утворює виступ – равликовий проток,
оточений мезинхімальною тканиною, з якої з’являється хрящова капсула.
Відбувається формування равлика та структур кортієвого органу [7, 9, 51, 92].
Поступово

відбувається

розвиток

лабіринту.

Наприкінці

4-го

місяця

внутрішньоутробного розвитку він вже має 2,5 завитків і набуває своєї
нормальної форми [55]. Вважається, що морфологічний розвиток завитки
завершується в останні 3 місяці вагітності [160]. Паралельно з формуванням
внутрішнього вуха відбувається утворення не менш значимого відділу слухового
аналізатора – середнього вуха. На початку 5-го тижня внутрішньоутробного
розвитку

ембріона

з

дорсального

поглиблення

першої

внутрішньої

ектодермальної кишені утворюється барабанна порожнина з розташованими в ній
зародками слухових кісточок і слухова труба. Барабана порожнина заповнена
ембріональною тканиною (мезенхіма), в якій знаходяться слухові кісточки [57]. За
даними досліджень Т. H. Bast і B. J. Anson [153], функціональні елементи
середнього вуха утворюються з першої і другої зябрових дуг. Головка молоточка і
тіло коваделка розвивається з першої, а довгий відросток його, рукоятка
молоточка і ніжки стремінця із мезенхіми другої зябрової дуги [57]. Закладка
слухових кісточок відбувається приблизно одночасно, а найбільш інтенсивний
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ріст відбувається на 3 – 4 місяцях внутрішньоутробного розвитку. Поступово
відбуваються

заміщення

хрящової

тканини

грубоволокнистою

кістковою

тканиною. Антральна порожнина формується на 21 тижні внутрішньоутробного
розвитку [13, 18, 57, 164]. Шари барабанної перетинки формуються з
ембріональної мезенхіми, розташованої між поглибленням першої зябрової
щілини і сліпим кінцем закладки слухової труби, які розвиваються поступово.
Першим з’являється зовнішній – епітеліальний (26-28 днів) і внутрішній –
слизовий (32-33 днів) шари, потім середній – фіброзний, представлений
радіальними і круговими волокнами (41-45 днів) внутрішньоутробного розвитку
[13]. Формування зовнішнього вуха починається з 2 місяця вагітності. Вушна
раковина розвивається із шести бугрів, деякі з яких виникають із тканини
нижньощелепної дуги, інші – із гіоїдної. Епітеліальна трубка є продовженням
cavitas conchae, утворює зовнішній слуховий прохід [57, 92].

1.3.

Особливості

анатомічної

будови

середнього

вуха

у

новонародженої недоношеної дитини
Усі органи та системи організму новонародженої недоношеної дитини
являються морфо-функціонально незрілими й обумовлені їхнім терміном гестації.
Слуховий аналізатор у дітей, народжених передчасно, має ряд особливостей. Це
зумовлено специфічними анатомічними [83] особливостями будови середнього і
внутрішнього вуха новонародженої дитини. Зокрема, зовнішній слуховий прохід
має форму щілини, майже закритий, заповнений плодовими водами, злущеним
епідермісом або меконієм. Барабанна перетинка з горизонтальною площею
утворює кут, величина якого збільшується від 10-11 градусів до 30 градусів, як у
доношених новонароджених [13]. У терміні гестації до 32 тижнів при отоскопії
барабанна перетинка має вигляд щільної, сірого чи сіро-синього кольору
мембрани, з єдиним визначним контуром – рукояткою молоточка [54].
Процес осифікації стінок барабанної порожнини починається на четвертому
місяці внутрішньоутробного розвитку, але, незважаючи на це, повністю не
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завершується навіть при закінченні гестаційного віку [13, 139]. Верхня стінка
барабанної порожнини формується з двох частин: зовнішньої – чешуї скроневої
кістки, внутрішньої – верхня пластинка кам'янистої частини скроневої кістки.
Між ними знаходиться fissura petrosquamosa, в якій знаходиться тверда мозкова
оболонка. Ця щілина переходить на зовнішню поверхню вискової кістки в
соскоподібну лускату щілину fissura mastoideosquarnosa, яка заростає наприкінці 2
року життя. Ця особливість може бути причиною поширення інфекції з
середнього вуха та подразнення твердої мозкової оболонки [78]. А при гострому
запаленні середнього вуха гній через згадану щілину може поширюватися з
утворенням субперіостального абсцесу позаду вушної раковини [82]. Канал
внутрішньої сонної артерії та канал лицьового нерву мають дигисценції [13, 54,
56, 189]. Барабанна порожнина скроневої кістки заповнена ембріональною
тканиною, студенистою пухкою сполучною тканиною (субстанцією) з великими
відросткуватими клітинами із значною кількістю міжтканинної речовини та
невеликою кількістю кровоносних судин. [18, 21, 48, 55, 57, 59, 78, 82, 86, 106,
141]. За даними Л. Є. Комендантова (1944), на момент народження дитини
ембріональна сполучна тканина майже повністю заповнює порожнини середнього
вуха. У цій тканині є повітряна щілина, що йде від євстахієвої труби через відділи
барабанної порожнини до антруму. Порожнина покрита миготливим епітелієм і
зв’язується з носоглоткою через слухову трубу. Ембріональна сполучна тканина
найбільше виражена на промонторіальній стінці, в аттику, де вона найдовше
затримується. При попаданні в барабанну порожнину рідини або повітря з
слухової труби поступово відбувається розрив і розшарування ембріональної
тканини, яка швидко скорочується, утворюючи щілини. Вони поступово
покриваються епітелієм, що оберігає прилеглі шари слизової оболонки [13, 21, 48,
55, 57-60, 70, 78, 82, 86, 106, 119, 141]. У результаті руйнування ембріональної
тканини відбувається формування слизової оболонки порожнин середнього вуха
[59, 106]. Що стосується термінів резорбції, то на цей рахунок немає єдиної
думки. Б. М. Петтен [92] (1959) стверджує, що процес руйнування ембріональної
тканини починається ще у внутрішньоутробному періоді, і до народження дитини
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практично завершений. За даними ряду авторів, руйнування цієї тканини триває
до 6-8 тижнів після народження. У дітей гіпотрофіків і атрофіків ембріональна
тканина може залишатися до початку 2-го року життя [40, 82]. Інші стверджують,
що резорбція ембріональної тканини відбувається протягом 6 місяців після
народження дитини [86]. Л. Є. Комендантов [59] спостерігав мезенхімальну
тканину в барабанній порожнині на 3-4 році життя. В окремих випадках він
виявляв її в осіб 15, 46, 64 років [70]. Saumil N. Merchant і Joseph B. Nadol [205] у
своїх дослідженнях виявили ембріональну тканину в людини 81 року життя. За
більшістю даних [15, 18, 55, 101], у дітей, які народилися передчасно, процес
резорбції мезинхімальної тканини займає більше часу і триває до 8 місяця життя.
Таким чином, за даними літератури немає єдиної думки про час знаходження
миксоїдної тканини в порожнинах середнього вуха після народження, що часто
породжує діагностичні помилки.
Слухові кісточки при народженні доношеної новонародженої дитини майже
повністю сформовані [13, 54, 57], але процес осифікації завершується тільки на 23 році життя [18, 164]. Їх розміри наближаються до розмірів дорослої людини
[13]. Верхівка соскоподібного відростка в недоношених дітей ще не має контурів,
проте активно розвивається з 4-6 міс. Антрум з'являється на 29-30 тижні, глибина
його залягання в цьому віці становить 1,2 мм [95]. У той же час зустрічаються
дані, які свідчать, що антральна порожнина формується на 21 тижні гестації [57].
У новонародженого антрум лежить на поверхні, має широкий вхід в аттик, з цим
пов'язане часте одночасне ураження запальним процесом слизової оболонки
барабанної порожнини та антруму [18].
Необхідно пам'ятати, що розвиток слухової функції людини в повному
обсязі

–

це

довготривалий

процес,

який

відбувається

не

тільки

у

внутрішньоутробному періоді, але і після народження дитини [90, 145, 146]. У
період новонародженості, перш за все, відбувається розвиток центральних
відділів слухової системи, зокрема за

рахунок збільшення

ефективності синаптичної передачі та кортикальних зв'язків [108].

мієлінізації,
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1.4.

Порушення слуху та основні причини їх виникнення в

новонароджених дітей
Однією з важливих проблем перинатального періоду в недоношених дітей
слід вважати порушення слуху. За даними ВООЗ, важкі порушення слуху
спостерігаються у 0,1-0,2 % новонароджених дітей, порушення легкого та
середнього ступеня вираженості – у 1-2 % [7, 120]. У новонароджених з
перинатальною патологією, які потребують проведення інтенсивної терапії,
порушення слуху зустрічаються ще частіше – в 10-15 % випадків. За останні роки
істотно зросла значимість перинатальної патології як однієї з причин формування
приглухуватості і глухоти в новонароджених доношених та частіше в
недоношених дітей [31, 90].
Приглухуватість та глухота є варіантами розладу слуху, при яких дитина
втрачає здатність чути різні звуки. Залежно від ступеня тяжкості приглухуватості,
вона може чути більший або менший спектр звуків, а при глухоті відзначається
повна неможливість чути будь-які звуки. У цілому, глухоту можна розглядати як
останній етап приглухуватості, на якому відбувається повна втрата слуху.
Приглухуватість або глухота може вражати одне або обидва вуха, причому
ступінь її вираженості може бути різною на правому і лівому вусі.
Вроджена або рання приглухуватість проявляється у вигляді двох форм,
виникнення яких залежить від відділу органу слуху, що виявився пошкодженим.
Виділяють кондуктивний розлад слуху, обумовлений враженням звукопровідних
структур

(органи

середнього

і

зовнішнього

вуха),

та

сенсоневральну

приглухуватість, пов’язану з ураженням рецепторного апарату завитки, провідних
шляхів та кори головного мозку при ретрокохлеарному сенсоневральному
розладі. При одночасному ураженні звукопровідного і звукосприймального
апаратів

розвивається

змішана

форма

приглухуватості.

За

даними

М. Е. Загорянської, М. Г. Рум'янцевої, С. Б. Каменецької (1996), у структурі всієї
дитячої приглухуватості 91,4 % належить сенсоневральній формі і тільки 7,1% –
кондуктивній [45].

32

На думку Ю. І. Барашнева, Л. П. Пономаревої (2008 р.), у новонароджених
та грудних дітей порушення слуху найчастіше носить сенсоневральний характер.
При цьому уражуються волоскові клітини або порушується їх здатність
подразнювати слуховий нерв [7]. Але останнім часом у літературі з’являються
повідомлення про розвиток кондуктивної приглухуватості в новонароджених
дітей на фоні таких запальних захворювань середнього вуха, як ексудативний
середній отит [37, 98, 131, 147, 177].
Усі причини і фактори, що сприяють виникненню патології слуху в
новонародженої дитини, можна поділити на три групи: спадкові, вроджені і
набуті.
1.

Спадкові причини і фактори (генетично детерміновані) – займають

важливе місце у виникненні порушень слуху. Спадкова приглухуватість може
передаватися за домінантним і рецесивним типом або через ген, пов'язаний з Ххромосомою. Діти зі спадковою домінантною глухотою народжуються рідше,
зниження слуху іноді проявляється пізно – до 15-30 років. Рецесивна
приглухуватість відноситься до ранніх видів спадкового порушення слуху.
Спадкові поразки слухового апарату можуть бути ізольованими або поєднуватися
з вадами розвитку інших органів і систем.
2.

Вроджені (фактори ендо- і екзогенного патологічного впливу на орган

слуху плоду в одному з періодів його розвитку, які викликають вроджену
приглухуватість) – можуть бути викликані несприятливим перебігом вагітності,
патологічними

пологами,

вродженими

вадами

розвитку,

хворобами

та

шкідливими звичками матері, супутніми захворюваннями плоду та ін.
3.

Фактори, що діють на орган слуху дитини після народження і

призводять до розвитку набутої приглухуватості або глухоти (патологія періоду
новонародженості, фактори ризику раннього дитинства: сепсис; вірусні інфекції
(краснуха,

вітряна

віспа,

кір,

паротит,

кашлюк,

скарлатина,

грип);

менінгоенцефаліт; хвороби лор-органів, особливо гострі середні та ексудативні
отити; черепно-мозкові травми; застосування ототоксичних антибіотиків; наркоз
та ін .
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Г. А. Таварткиладзе та А. А. Ясинська (2009) [111] зі своєю робочою
групою розробили протокол профілактики та раннього виявлення порушень слуху
в новонароджених дітей, де вони зазначили основні фактори ризику по глухоті та
приглухуватості:


обтяжена спадковість (наявність серед близьких родичів хоча б однієї

людини з порушенням слуху);


спадкова синдромальна патологія;



внутрішньоутробні інфекції (краснуха, грип, цитомегаловірусна

інфекція, герпес, токсоплазмоз, сифіліс та ін.);


використання під час вагітності лікарських препаратів з потенційно

ототоксичним ефектом;


важка анте - та інтранатальна гіпоксія плоду;



асфіксія новонародженого ( перша оцінка за Апгар менше 5 балів,

друга оцінка менше 7 балів);


важкий ступінь недоношеності (гестаційний вік менше 32 тижнів) з

незавершеним ембріональним розвитком слухового аналізатора;


переношеність (гестаційний вік більше 41 тижня);



дуже низька і екстремально низька маса тіла при народженні;



вроджена патологія щелепно-лицьового скелету;



внутрішньочерепна родова травма;



тяжке гіпоксично-геморагічне ураження ЦНС;



гемолітична хвороба новонароджених (середньої тяжкості та тяжка

форми);


стійка та/або виражена непряма гіпербілірубінемія, зв’язана з

порушенням кон’югації білірубіну в печінці;


використання для лікування новонародженої дитини лікарських

препаратів з потенційно ототоксичним ефектом (антибіотики аміноглікозидного
ряду, макроліди, петльові діуретики, нестероїдні протизапальні препарати);
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тривале використання для лікування новонародженої дитини ШВЛ

(тривалість більше 96 годин).
Виявлення в дитини 2 та більше факторів ризику значно збільшує
вірогідність розвитку в неї глухоти та приглухуватості [7].
Слід зазначити, що в недоношених дітей за наявності вищезазначених
факторів ризику патологія слухового аналізатора буде значно більш вираженою і
клінічна картина важчою, в порівнянні з такою в дітей, народжених своєчасно,
оскільки йдеться вже не тільки про незрілість слухового аналізатора, а й про
порушення умов внутрішньоутробного розвитку, коли на плід впливає цілий ряд
шкідливих факторів.

1.5.

Запальні захворювання середнього вуха в новонароджених дітей,

сучасний стан проблеми
Запальні

захворювання

середнього

вуха

є

одним

з

найчастіших

патологічних станів, який зустрічається в дитячому віці і призводить до розвитку
кондуктивної приглухуватості [17, 62-64, 85, 93, 128]. За даними М. Р.
Богомільського і В. С. Мінасяна (2007), 44 % дітей хоча б один раз хворіють на
гострий середній отит (ГСО) на першому році життя, а 7-8 % – 3 рази і більше [16,
64, 151]. За інформацією Health Maintenance Organization, у 48 % дітей
спостерігаються

однократні

випадки

гострого

перфоративного

або

неперфоративного середнього отиту в перші 6 місяців життя та більше двох
випадків за 12 місяців життя. У минулі роки більшість авторів вказували на
велику розповсюдженість гострого середнього отиту та виникнення такого
ускладнення, як отоантрит, яке потребувало хірургічного лікування [126]. За
даними О. А. Євдощенко (1979), гостре захворювання середнього вуха виявлялося
в 42,2% дітей грудного віку [42]. У своїх повідомленнях В. В. Дячук (1979) вказує
на те, що з 385 дітей грудного віку у 133 (34,5%) установлено отоантрит, а
латентну форму захворювання діагностовано у 252 (65,4%) [41]. В. В. Солдатова
та співавтори (1983) у 59 (18,3 %) дітей грудного віку спостерігали отоантрит з

35

тяжким перебігом. Із них у віці 1 місяця було 14 дітей, від 1 до 6 місяців – 37, від
6 до 12 місяців – 8. В. Т. Жолобовим і С. І. Носовим (1989) прооперовано 44
дитини в грудному віці з діагнозом отоантрит. За їхніми даними, у 60,97% процес
був одностороннім. Субперіостальний абсцесс відмічений у 58,5% дітей [43]. За
даними Н. В. Баруліна і Н. В. Шарафутдінова (1991), із 230 дітей грудного віку з
діагнозом гострий середній отит у 40 (17,4 %) спостерігали антрит з явною
клінічною картиною та в 32 – з субперіостальним абсцесом [8]. У сучасній
літературі зустрічається дуже мало інформації про розповсюдження захворювань
середнього вуха в новонароджених дітей. Найчастіше це пов’язано з широким
застосуванням антибактеріальної терапії, у зв’язку з чим змінилися клінічні
прояви гострого середнього отиту та його ускладнення – отоантриту [50, 61-63,
83, 125]. Тому діагностика цих захворювань у періоді новонародженності і
грудному віці викликає ряд труднощів. За даними В. С Мінасян (2004), частота
гострого середнього отиту досягає 11,3 % [77]. У своїх дослідженнях М. Г.
Бондаренко (2004) стверджує, що з 100 новонароджених дітей у віці від 1 до 28
дня життя, які перенесли перинатальну гіпоксію, гостре запалення середнього
вуха діагностовано в 60 дітей (60%). Особливістю перебігу запальних
захворювань середнього вуха є переважання катаральної форми запалення (55%
при двобічній патології), а також високий процент латентного перебігу
захворювання 28,3% [20, 62].
За останні 20 років кількість хворих дітей на ексудативний середній отит, за
даними І. В. Савенко, М. Ю. Бобошко (2014) та ін., збільшилась в 2,5 рази.
Захворюваність на цю патологію в дітей до 2 років хоча б одноразово складає
більше 90 % [98,123]. За науковими даними J. Engel, L. Anteunis, A. Volovics
(1999), E. Mahler, L. Anteunis (2001), P. Pepeira, M. Azevedo, J. Testa (2010),
ексудативний середній отит є причиною розвитку кондуктивної приглухуватості
навіть у розвинених країнах світу [195, 200, 219]. Ще три століття тому Рівєріусом
було описано самостійне захворювання, для якого характерне накопичення
в’язкого ексудату в барабанній порожнині середнього вуха. Але, незважаючи на
столітній досвід, досліджень, присвячених діагностиці, лікуванню, профілактиці –
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ЕСО

залишається

широко

обговорюваною

проблемою

дитячої

оториноларингології [10, 22, 45, 63, 74, 75, 84, 96]. Нині деякі вчені не виділяють
ЕСО як самостійну нозологічну одиницю, а вважають його стертою або
хронічною формою ГСО [184]. Інші вважають ЕСО самостійним захворюванням,
для якого характерний своєрідний клінічний перебіг.
Щодо захворюваності в дітей, народжених передчасно, все більше авторів у
своїх дослідженнях вказують на те, що частіше зустрічається ЕСО, ніж прояви
гострого запалення середнього вуха. У своїх наукових працях І. В. Рохманова
(2015) повідомляє, що частота патології середнього вуха залежить від
гестаційного віку новонародженої дитини і складає 45% у дітей, народжених до
28 тижня гестації, 50% – в терміні 29-32 тижні, 30 % – на 33-37 тижні, і 18 % – на
38-40 тижні гестації. Серед різних форм середнього отиту в недоношених дітей у
перші 6 місяців життя в 59 % випадків виявляється ЕСО, в 26 % – тубоотит і
тільки в 15 % випадків спостерігається гострий гнійний середній отит [87]. Згідно
з прогнозами ВООЗ до 2020 року очікується збільшення населення із соціально
значущими дефектами слуху більше, ніж на 30 %. У нозологічній структурі
приглухуватості, за даними зарубіжних дослідників, до 18,7 % займають
кондуктивні форми [47, 96, 125].
За результатами дослідження J. Alaerts, H. Luts, J. Wouters (2007), у
новонароджених, котрі не пройшли неонатальний аудіологічний скринінг, у 55%
встановлена кондуктивна приглухуватість унаслідок ексудату в порожнинах
середнього вуха [147].
В інших дослідженнях A. Boudewyns, F. Declau, J. Van der Ende, E. Van
Kerschaver (2011) встановлено, що в новонароджених з діагностованим ексудатом
у барабанній порожнині ЕСО формується у другій половині першого року життя
[193]. Нині стан проблеми стосовно запальних захворювань середнього вуха у
передчасно народжених дітей недостатньо вивчений. Крім того немає чіткої
структури розповсюдженості даної патології у недоношених дітей різного
гестаційного віку в перший рік життя, що в більшій мірі пов’язано з труднощами
діагностування [4, 10, 37, 64, 84, 87, 128, 131-133]. Неоднорідність літературних
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даних в частоті запальних захворювань середнього вуха у даної категорії дітей, а
також той факт, що наслідком цих захворювань є приглухуватість зі зниженням
соціальної активності – визначає подальшу актуальність дослідження даного
питання.

1.6.

Причини розвитку запальних захворювань середнього вуха у

новонароджених доношених та недоношених дітей
Аналізуючи дані сучасної наукової літератури стосовно новонароджених
недоношених дітей, можна виділити загальні та місцеві фактори, які сприяють
розвитку запальної патології середнього вуха. До загальних факторів відноситься
стан новонародженого організму і його імунної системи.
Запальні захворювання є головною причиною смертності новонароджених з
малою та екстремально малою масою тіла при народженні, а також займають
друге місце після гіпоксії та асфіксії під час пологів. Аналіз стану здоров’я
новонароджених свідчить про неухильний ріст інфекційної захворюваності, яка в
недоношених дітей у 4,5 рази вища, ніж у доношених [46, 109, 127, 130, 131, 134,
143].
За даними ряду авторів М. В. Баранова, Н. В. Журавльова, С. А. Ярликов, А.
В. Чебуркін, Р. А. Тюркян, З. Н. Вікірєва (1985) виникнення запальних
захворювань середнього вуха в дітей раннього віку обумовлено фізіологічною
незрілістю та неповноцінним функціонуванням імунної системи [6, 88, 124]. У
дітей перших двох років життя визначається 50 % IgG і 3 % IgA порівняно зі
значеннями в сироватці крові дорослих. Такий імунодефіцитний стан є основою
для виникнення запальних захворювань середнього вуха в цієї вікової категорії
дітей [20, 186]. Якщо враховувати той факт, що транспортування Ig G через
плаценту збільшується в останні місяці вагітності, то діти народжені передчасно,
перебувають у групі ризику (схильні) щодо виникнення запальних захворювань
середнього вуха [19, 156]. Імуноглобуліни А та М в організмі недоношеного
новонародженого практично відсутні [26, 143].
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До місцевих факторів відносять вікові анатомо-фізіологічні особливості
середнього вуха. У першу чергу, це будова слухової труби, яка є основним
провідником інфекції до барабанної порожнини в дітей [29, 99, 118, 140, 179, 203].
Вона коротша, ширша, розташована більш горизонтально, ніж у дорослих.
Глоткове вічко слухової труби міститься на рівні твердого піднебіння, що сприяє
попаданню слизового секрету із порожнини носа і носоглотки в середнє вухо. У
дітей з диспепсичними розладами виникає рефлюкс шлункового вмісту в
носоглотку, що призводить до подразнення слизової оболонки орофарінгеальної
області [29, 53, 98, 99, 101, 104]. Також деякі автори вказують на розвиток
дисфункції слухової труби в дітей [11, 38, 136, 150, 155, 192], причиною якої, на
думку C. D. Bluestone, W. J. Doyle (1988), R. Raman (1988), R. P. Rivron (1989), є
недостатність м’язів м’якого піднебіння, а також розлад мукоциліарного кліренсу,
що призводить до порушення дренажної функції слухової труби та, як наслідок, її
вентиляції [155, 202, 218].
Велику

увагу

в

розвитку

запальних

захворювань

приділяють

мезинхімальній тканині, наявність якої є особливістю морфологічної будови
середнього вуха в новонароджених дітей. За науковими даними (Є. І. Ярославский
(1940) , Л. Е. Комендантов (1944), М. Я. Козлов (1981), А. Е. Бетремєєв (1992), Г.
А. Тарасова (1998), А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський, Т. С.
Мостова, В. В.Синяченко (2002), Л. Т. Левін (2002), В. Р. Чистякова, С. В.
Яблонський, Ю. Д.Ковшенкова (2004), М. Р. Богомільський (2005) та ін.),
розвиток запалення середнього вуха пов’язують з тим, що в процесі резорбції
ембріональної тканини в барабанній порожнині утворюються фіброзні тяжі, які
перешкоджають відтоку із останньої і сприяють хронізації гострого процесу.
Також, на думку вчених, ембріональна тканина швидко піддається гнійному
розпаду, утворюючи сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів
[15, 17, 28, 59, 66, 70, 82, 86, 117, 119, 137, 138, 141]. У новонароджених
недоношених та ослаблених різними захворюваннями дітей трансформація
ембріональної тканини в порожнині середнього вуха затримується на багато
місяців, що може сприяти розвитку запалення середнього вуха.
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Деякі автори відносять до місцевих анатомо-фізіологічних причин розвитку
запалення в середньому вусі потрапляння навколоплідної (амніотичної) рідини
[34, 36, 54, 149, 128, 134, 177, 201]. Під час внутрішньоутробного розвитку вона
надходить до середнього вуха за рахунок ковтальних рухів дитини, а також при
пульсації v. Jugularis в цей час не відокремленої від барабанної порожнини.
Амніотична рідина є біологічно активним середовищем у якому дитина проходить
усі етапи внутрішньоутробного розвитку. Протягом усієї вагітності навколоплідні
води забезпечують нормальне функціонування системи мати – плацента – дитя.
На початку вагітності амніотична рідина є безкольоровою субстанцією, із якої
вона стає каламутною за рахунок попадання до неї виділень сальних залоз шкіри
плоду, лануго, злущених часточок епітелію, крапельок жиру та інших речовин [1,
34, 97]. З хімічного боку амніотична рідина – є колоїдний розчин, у якому
знаходяться білки, ліпіди, вуглеводи, гормони, ферменти, біологічно активні
добавки. За даними R. D. Eavey (1993), при гістологічних дослідженнях 112
скроневих кісток померлих новонароджених дітей встановлено, що у 90 випадків
у

барабанній

порожнині

знаходилась

амніотична

рідина

[166].

Також

підтвердження знаходження в порожнинах середнього вуха навколоплідної
рідини було отримано у 80 % досліджуваного матеріалу (дисекції скроневих
кісток) такими науковцями, як І. В. Рахманова, А. А. Древаль, С. І. Мамченко, О.
Г. Асташкіна, Е. П. Столярова, А. Г. Матроскін (2012) [54]. У своїх експериментах
R. J. Desa (1973) в 55 випадках із 113 скроневих кісток виявив наявність
околоплідної рідини, в якій знаходилися меконіальні маси [163]. Групою авторів
J. Piza, M. Gonzalez, C. C. Northrop (1989) було досліджено стан барабанної
порожнини в померлих дітей, у яких при пологах в амніотичній рідині
знаходилися меконіальні маси, виявлені потім у порожнині середнього вуха [197].
Ураховуючи цей факт, можна зробити висновок: якщо під час пологів виявлений
меконій у амніотичній рідині породіллі, то новонароджені діти (доношені,
недоношені) знаходяться в групі ризику щодо розвитку запальних захворювань
середнього вуха.
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Крім місцевих анатомічних особливостей, велику роль приділяють процесу
виходжуванню недоношених новонароджених дітей. Як правило, вони, народжені
з малою або екстремально малою масою тіла, тому через тяжкий стан підлягають
обов’язковому проведенню штучної вентиляції легень (ШВЛ) чи CPAP (Constant
Positive Airway Pressure) терапії. На думку D. J. Desa (1973), позитивний
(посилений) тиск при проведенні ШВЛ сприяє проникненню інфекції в середнє
вухо, наслідком чого є розвиток запальних захворювань барабанної порожнини в
новонароджених дітей, що знайшло відображення в його дослідженнях [163]. У
своїх працях M. Persico, G. A. Barker, D. P. Mitchell (1985), C. D. Bluestone (1996),
J. Engel, L. Anteunis, A. Volovics (1999), Т. І. Гаращенко, Р. В. Котов,
М. М. Полунін (2009) відмітили зв'язок з пролонгованою назотрахеальною
інкубацією легень (більше 7 днів) для забезпечення тривалої кисневої підтримки в
постнатальному періоді і знаходженням ексудату в барабанній порожнині
середнього вуха [30, 160, 196, 219]. За даними світових наукових джерел [60, 220],
застосування CPAP – терапії призводить до виникнення травматичних змін у
порожнині носа за рахунок ішемії тканин і розвитку язв та некротичних змін
шкірно-перепончатого відділу перегородки носа, які, на думку V. V. Rush (2010),
з’являються вже на 3 добу після початку проведення [199]. Такі ж зміни
відбуваються в носоглотці при інтубації чи тривалому знаходженні в порожнині
носа назогастрального зонду.
Тому, враховуючи наявність у новонароджених недоношених дітей
внутрішньоутробної інфекції, особливостей загального стану (неповноцінне
функціонування імунної системи), анатомо-фізіологічної будови (слухової труби,
барабанної порожнини, наявності ембріональної тканини, амніотичної рідини),
довготривале перебування на ШВЛ, CPAP – терапії, вигодовування через
назогастральний зонд значно підвищує ризик виникнення запальних захворювань
середнього вуха (ГСО, ЕСО) і може впливати в подальшому на слухову функцію.
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1.7.

Діагностика порушення слухової функції в новонароджених дітей

різного гестаційного віку
Діагностика порушень слухової функції в новонароджених дітей на
сучасному етапі має першочергове значення. Адже чим раніше виявлена
патологія слухового аналізатора, тим більш імовірна успішна реабілітація дитини
та її адаптація в суспільстві. Одним із методів оцінки слухової функції є реакції
дитини на безумовно-орієнтовні рефлекси у відповідь на звукове подразнення
(ауропальпебральний рефлекс Бехтерева, кохлео-пупіллярний рефлекс Шуригіна,
окоруховий рефлекс, смоктальний рефлекс, реакція здригування, переляку,
завмирання, пробудження, повороту голови в бік джерела звуку або від нього,
гримаса обличчя та ін.). Але застосування безумовних реакцій дозволяє зробити
висновок тільки про якісний стан слуху – «чує дитина чи не чує». У недоношених
дітей використання безумовно-орієнтовних рефлексів має слабку відповідь, яка
швидко згасає, а у глибоко недоношених часто зовсім відсутня реакція на
подразники, що, у свою чергу, призводить до досить високих помилково
позитивних та негативних результатів [94]. Окрім цього, при використанні цього
методу відсутня частотна специфічність результатів.
Сьогодні в якості скринінгових методів діагностики порушень слуху
застосовується ОАЕ та реєстрація коротколатентних слухових викликаних
потенціалів (КСВП). У 1978 році D. T. Kemp був відкритий феномен ОАЕ, який
слугував фундаментальною підставою для розробки нової методики оцінки
функціональної активності завитки [112, 181]. ОАЕ – це відповідь структур
завитки, яка реєструється в зовнішньому слуховому проході. Джерелом
виникнення ОАЕ є зовнішні волоскові клітини, які скорочуються спонтанно або у
відповідь на звуковий стимул. Розрізняють декілька методик реєстрації ОАЕ:
спонтанна (Spontaneous Otoacoustic Emissions – SOAE) та викликану (Evoked
Otoacoustic Emissions – EOAE). У свою чергу викликана ОАЕ поділяється на:


затриману (викликану) отоакустичну емісію (Transient Evoked Otoacoustic
Emission – TEOAE);
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отоакустичну емісію на частоті продукту спотворення (Distortion Product
Otoacoustic Emission – DPOAE);



отоакустичну емісію на частоті стимуляції (Stimulus-Frequency Otoacoustic
Emission – SFOAE).
Спонтанна ОАЕ (SOAE) реєструється в зовнішньому слуховому проході без

будь-якого акустичного стимулу, характеризується високою стабільністю (за
частотою й амплітудою) і схильна до впливу гіпоксії, ототоксичних препаратів,
шуму, зниження слуху (не реєструється при підвищенні порогів понад 25-30 дБ).
У новонароджених цей вид ОАЕ реєструється в частотному діапазоні (3000-4000
Гц) [52].
Затримана (викликана) отоакустична емісія (TEOAE) – це 2-3 (іноді більше)
групи коливань малої амплітуди та різної частоти, які виникають через 6-8 мс.
після початку дії стимулу і продовжуються протягом 20-30 мс. Для її реєстрації
використовують зонд, який розміщується в зовнішньому слуховому проході. У
корпусі зонда розміщуються мініатюрний мікрофон та телефон, який генерує
звукові стимули. Стимулами є широкополосні акустичні сигнали, що виникають з
частотою повторення 20-50/с. У середньому для того, щоб отримати чітку
відповідь від завитки, потрібно 250-500 постстимульних відрізків тривалістю 2030 мс кожний [79].
ОАЕ на частоті продукту спотворення (DPOAE). В основі реєстрації
отоакустичної емісії на частоті продукту спотворення лежить спектральний аналіз
зареєстрованої активності у відповідь на одночасну стимуляцію двома
тональними сигналами F1 і F2. При реєстрації цього класу ОАЕ на графік
наноситься залежність інтенсивності від частоти стимуляції (F2). Одночасно на
графіку

зазначається

значення

шуму

на

кожній

частоті.

Змінюючи

співвідношення частот стимулювальних тонів, можна отримати інформацію про
збереження функцій волоскових клітин певної ділянки базальної мембрани
завитки.
Отоакустична емісія на частоті стимуляції (SFOAE) реєструється при
стимуляції єдиним тональним акустичним стимулом, унаслідок чого відбувається
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відповідь із завитки на тій же частоті, що і викликаний тональний подразник,
тому відокремлення SFOAE від стимулу є складним завданням для вимірювань
[165, 206, 208]. На практиці найбільше значення мають затримана (викликана)
отоакустична емісія й отоакустична емісія на частоті продукту спотворення. У
порівнянні з іншими методами діагностики патології слухового апарату ОАЕ має
такі якісні відмінності:


неінвазивність

(не

потребує

використання

медикаментів,

зонд

розташовується в зовнішньому слуховому проході);


простота виконання (не потребує спеціальної підготовки пацієнта,
дослідження може виконуватися молодшим медичним персоналом);



об'єктивність (не потрібна відповідь пацієнта під час дослідження);



висока

чутливість

(не

реєструється

при

підвищенні

порогів

звукосприйняття чи звукопроведення до 25-30 дБ);


наявність частотно-специфічної інформації (діагностика проводиться на
частотах 2, 3, 4, 5 кГц залежно від апарату та виду тестування).

Ураховуючи

вищеперераховане,

цей

метод

є

найбільш

доступним при

скринінговому дослідженні слуху в новонароджених доношених та недоношених
дітей. Але при реєстрації ОАЕ у 10 % новонароджених можливі помилково
негативні результати тесту, які виникають за наявності ретрокохлеарної патології
при

тяжких

порушеннях

слуху,

а

також

порушенні

функціонування

трансформаційної системи середнього вуха [37, 121, 131, 133].
Останнім часом усе більше для об'єктивної оцінки слуху використовуються
різні методи реєстрації слухових викликаних потенціалів (СВП) [2, 113, 122, 172],
які поділяються на декілька класів: коротколатентні (КСВП), середньолатентні
(ССВП) та довголатентні (ДСВП).
При дослідженні КСВП відбувається реєстрація електричної активності
слухового нерва та структур головного мозку, які виникають у проміжку часу 115 мс. ССВП виникають у проміжку часу 10-50 мс і є відповіддю медіального
колінчатого тіла та первинної слухової кори. ДСВП виникають у проміжку часу
50-400 мс і обумовлені активністю первинної та вторинної слухової кори [52].
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Реєстрація КСВП нині найбільш поширено. Це дослідження характеризується
більш високою чутливістю і специфічністю в порівнянні з реєстрацією ОАЕ,
проте більш тривале, вимагає значного технічного забезпечення та кваліфікації
персоналу, тому застосовується для верифікації приглухуватості [142]. При
проведенні дослідження використовуються акустичні стимули в діапазоні 500 –
4000 Гц. Амплітуда потенціалів мозку складає декілька мікровольт, а її графічне
відображення відбувається у вигляді реєстрації хвиль, які позначаються
римськими цифрами:


I хвиля - власне слуховий нерв;



II хвиля - кохлеарне ядро;



III хвиля - верхній оливарний комплекс;



IV-V - латеральна петля та нижні горби четверохолмій;



VI - VII - внутрішнє колінчате тіло.
КСВП в клінічній практиці дає змогу оцінити ступінь порушення

звукосприйняття, але при проведенні цього дослідження відсутні дані про
частотно-специфічні характеристики аудіологічної кривої та залишкові пороги
слуху [33, 71, 105, 142]. Модифікацією КСВП є стаціонарні слухові викликані
потенціали (Auditory steady-state response, ASSR). Це відповідь головного мозку на
постійний модульований тон. Методика визначення стаціонарних СВП дозволяє
значно знизити трудомісткість стандартного запису потенціалів. Стаціонарні СВП
є надзвичайно корисними при використанні в скринінгових цілях. Цей метод
діагностики дозволяє провести об'єктивне частотно-специфічне дослідження
порогів слуху і має високий ступінь кореляції з тональною пороговою
аудіометрією [175, 187, 188].
Акустична імпедансометрія (АІ) – це метод об’єктивної аудіометрії, який
полягає в реєстрації опору (акустичного імпедансу) звукопровідного апарату
людини, що допомагає визначити місце і характер порушення в слуховій системі
[65, 110, 116, 212]. Акустичний імпеданс складається з величин імпедансу
зовнішнього слухового проходу, барабанної перетинки і ланцюга слухових
кісточок. Найбільше значення в цьому комплексі має опір барабанної перетинки,
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у зв'язку з чим акустичний імпеданс нерідко порівнюють з імпедансом барабанної
перетинки. Основоположником АІ прийнято вважати датського дослідника Otto
Metz (1946), який уперше ввів концепцію акустичного імпедансу в практику
клінічної

аудіології.

У

клінічній

практиці

для

діагностики

порушень

звукопровідного апарату використовується динамічна акустична імпедансометрія,
яка

включає

багаточастотну,

тимпанометрію

(моно-

високочастотну),

та

багатокомпонентну,

акустичну

рефлексометрію

моной

та

оцінку

функціонального стану слухової труби [14].
Тимпанометрія – вимірювання акустичного імміттанса як функції тиску
повітря в зовнішньому слуховому проході для виявлення патологічних процесів у
середньому вусі [65], у результаті чого відбувається графічне відображення
кривої на позначенні залежності податливості від тиску. При виконанні
тимпанометрії відбувається реєстрація показників, значущими з яких у
клінічному відношенні вважаються: об’єм зовнішнього слухового проходу (ОСП),
інтратимпанальний тиск (ІТ), статичний комплеанс (СК), градієнт тимпанограми
(ГТ), ширина тимпанограми (ШТ); проводиться оцінка й аналіз графічного
зображення тимпанограми. З початком упровадження тимпанометрії в практичну
діяльність

виникла

необхідність

систематизації

графічного

зображення

тимпанограм до різноманіття патології середнього вуха. Найбільшого поширення
в практиці набула класифікація американського аудіолога J. Jerger (1970) [180],
який систематизував тимпанограми у вигляді трьох типів: А, В, С. Пізніше вони
були доповнені іншими типами: D, E, As, Ad. У науковій літературі зустрічаються
безліч різноманітних класифікацій тимпанограм: G. Liden (1972), М. Gersdorff
(1977), Саголович, Дроздов (1972), B. C. Олісов та співавтори (1976), А. І.
Лопотко (1986), А. І. Лопотко та співавтори (1989), О. В. Стратієва (2001). Але всі
вони не набули такого широкого застосування, тому всі притримуються основної
класифікації, запропонованої Джергером. Стандартним зондувальним стимулом
при проведенні тимпанометрії є тон 226 Гц (низькочастотна тимпанометрія). У
дитячій практиці використання цього тону є не дуже надійним, особливо це
стосуються новонароджених (доношених та недоношених) та дітей першого року
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життя. На думку ряду авторів M. M. La Rossa, S. Mitchell, J. Warnecke Cardinal
(1993), E. Onusko (2004), використання при тимпанометрії стимулювального тону
226 Гц є недоцільним, тому що доволі часто зустрічаються помилково негативні
результати. [183, 190]. За даними A.R.D. Thornton, L. Kimm, C. R. Kennedy and D.
Cafarelli-Dees (1993), G. J. Sutton, P. Gleadle & S. J. Rowe, (1996), S. E. Meyer, C. A.
Jardine & W. Deverson (1997), D. H. Keefe, R. C. Folsom, M. P. Gorga, B. R.Vohr, J.
C. Bulen & S. J. Norton (2000), J. Kei, J. Allison-Levick, J. Dockray, R. Harrys, C.
Kirkegard, J. Wong, M. Maurer, J. Hegarty, J. Young & J. Tudehope (2003),
достовірність успішних вимірювань при тимпанометрії з використанням частоти
тону 226 Гц становила 68% [168, 174, 176, 185, 211]. На думку А. І. Крюкова, Н.
Л. Кунельської, М. І. Кулагіної (2011), високий відсоток помилкових результатів
при тимпанометрії пов'язаний з вузькістю зовнішнього слухового проходу та
наявності в останньому патологічного вмісту (сіркової маси, сироподібної змазки)
[67]. Тому нині для діагностики в новонароджених доношених та недоношених
дітей під час тимпанометрії доцільно використовувати зондувальні тони більшої
частоти (678 чи 1000 Гц), що дозволяє точніше встановити патологію середнього
вуха [148, 162, 168, 173, 174, 176, 185, 211, 215-217]. Треба зазначити, до
теперішнього часу відсутня єдина класифікація трактування графічних зображень
високочастотної тимпанометрії. Але на основі наявних даних, які зустрічаються в
науковій літературі, рекомендовані 2 критерії для інтерпретації кривих
тимпанограм. По-перше, наявність піків і зубців на тимпанограмах є нормою,
горизонтальна тимпанограма може бути ознакою наявності ексудату в середньому
вусі. Менш вірогідний критерій – це показник адмітанса, діапазон якого для тону
1000 Гц можна вважати 0,2-1,0 мМО – якщо адміттанс нижче, то є ймовірність
патології середнього вуха [65]. Надійним доповненням до тимпанометрії слугує
реєстрація акустичного рефлексу (АР).
Акустична рефлексометрія заснована на реєстрації змін податливості
звукопровідної системи, що відбуваються при скороченні м'язу стремінця [171].
Реєстрація АР проводиться після проведення тимпанометрії. З цією метою в
слуховому проході створюється тиск, при якому був зареєстрований пік
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комплеанса для забезпечення максимальної рухливості трансформаційного
апарата у середнього вуха. При акустичній рефлексометрії використовуються 2
тони: стимулювальний – який викликає скорочення стремінцевого м’яза, та
зондувальний, який використовується для оцінки зміни акустичного імпеданса
[65]. Викликані стимулом нервові імпульси розповсюджуються по слухових
провідних шляхах, у результаті чого доходять до стремінцевого м'яза, скорочення
якого відбувається з обох боків. Акустична рефлексометрія як діагностичний
метод допомагає на початкових етапах запідозрити зниження слуху в дитини за
зниженням амплітуди рефлексу або його повній відсутності [158].
Ураховуючи те, що для реєстрації оцінки стану внутрішнього вуха потрібна
наявність нормального звукопроведення, дослідження АІ повинно входити до
обов’язкового обстеження під час скринінгу слуху в новонароджених дітей,
особливо в недоношених. Тому подальші дослідження щодо виявлення
нормативних показників АІ в найближчому майбутньому допоможуть встановити
єдині критерії для оцінки стану середнього вуха, в тому числі в новонароджених
дітей різного гестаційного віку.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика обстежених хворих
Дисертація виконана на клінічній базі кафедри оториноларингології ДЗ
«Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України» (завідувач
кафедри – д.мед.н., професор О. Д. Гусаков). Відповідно до мети та поставлених
завдань нами за період з 2015 по 2018 роки було обстежено 102 новонароджені
дитини (204 вух): недоношених – 75, доношених – 27. Усі обстежені діти
перебували

на

стаціонарному

лікуванні

в

КУ

«Запорізькій

міській

багатопрофільній дитячій лікарні №5», інфекційно-боксовому відділенні для
недоношених дітей на другому етапі виходжування. Дослідження включало
проведення загального обстеження ЛОР органів (риноскопію, отоскопію,
орофарингоскопію) та проведення об’єктивних методів дослідження для оцінки
стану слухового аналізатора (ОАЕ, АІ з частотою зондувального тону 226 Гц та
1000 Гц).
Паралельно проводили оцінку функціонального стану середнього вуха
новонародженої дитини та імовірну можливість його впливу на результати
дослідження при проведенні ОАЕ та АІ за допомогою вивчення особливостей
будови барабанної порожнини мертвонароджених дітей різного гестаційного віку
(від 15 до 41 тижня).
Усі обстежені діти були поділені на групи з урахуванням терміну гестації на
момент народження:


до першої групи ввійшли діти в терміні гестації від 25 до 31 тижня (III

– IV ступінь недоношеності) включно. Всього – 23 дитини;


до другої групи ввійшли діти, народжені в терміні гестації 32 – 34

тижні (II ступінь недоношеності). Всього – 20 дітей;


до третьої групи ввійшли діти, народжені в терміні гестації 35 – 36

тижнів (I ступінь недоношеності). Всього – 32 дитини;
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групу контролю склали доношені діти, народжені на 37 тижні гестації

та пізніше. Всього – 27 дітей.
У таблиці 2.1 наведені дані стосовно розподілу дітей, які взяли участь у
дослідженні.
Таблиця 2.1
Розподіл новонароджених недоношених дітей за гестаційним віком на
момент народження
Недоношені діти
Група обстеження
1 група
2 група

3 група

Доношені діти
Група контролю

Термін гестації (тижні)

25 -31

32–34

35–36

37 та більше

Кількість обстежених
дітей (вух)

23(46)

20(40)

32(64)

27(54)

Розподіл дітей за статтю представлено в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Розподіл дітей за статтю
Статева
приналежність

Групи спостереження
1 група

2 група

3 група

Група контролю

Всього

Дівчинка

12

8

14

14

48

Хлопчик

11

12

18

13

54

З усіх обстежених дітей було 5 двійнят. У першій групі – 1, у другій – 2,
в третій – 2.
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2.2. Методи обстеження новонароджених доношених та недоношених
дітей
Обстеження дітей із груп спостереження включало:


збір анамнестичних даних, щодо перебігу вагітності та стану дитини після
народження в батьків, які перебували з новонародженим, а також у лікарянеонатолога;



проведення

загального

обстеження

ЛОР

–

органів

(риноскопії,

орофарингоскопії, отоскопії);


проведення дослідження стану слухового аналізатора за допомогою ОАЕ та
АІ.
Перед проведенням традиційного огляду ЛОР – органів проводили розмову

з батьками стосовно перебігу вагітності та родів, наявності в матері хронічних
захворювань. Вивчалася історія хвороби новонародженого і бесіда з лікаремнеонатологом, щодо стану досліджуваної дитини, процедури виходжування та
медикаментозного лікування. На кожного пацієнта заводилася анкета (приклад
анкети зображений у додатку I).
Усіх дітей загалом обстежили, провели передню риноскопію та оцінку стану
слизової оболонки, носових раковин, перегородки носа та наявності слизу в
носовій порожнині. При проведенні орофарингоскопії оцінили стан слизової
оболонки ротової порожнини та задньої стінки глотки. За допомогою
діагностичного отоскопа «Piccolight C» фірми «KAWE», а також відео отоскопа
проводилося відео документування стану зовнішнього слухового проходу,
барабанної перетинки. Стан барабанної перетинки оцінювали за такими
параметрами: колір, прозорість, втягнення або випинання, наявність чи
відсутність світлового рефлексу.
Аудіологічне дослідження груп спостереження.
Для скринінгової діагностики порушень слуху використовували метод
реєстрації отоакустичної емісії на частоті продукту спотворення (Distortion
Product Otoacoustic Emission – DPOAE). Дослідження проводилося за допомогою
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скринінгової

системи

реєстрації

отоакустичної

емісії

«OtоRead»

фірми

«Interacoustics», країна-виробник – Данія рис.2.1.

Рис.2.1. Сринінгова система «OtoRead» фірми «Interacoustics» для реєстрації
ОАЕ .1 – власне прилад для дослідження ОАЕ, 2 – термопринтер.
Цей прилад призначений для об'єктивного вимірювання активності
зовнішніх волоскових клітин за допомогою реєстрації отоакустичної емісії
завитки. Система для реєстрації ОАЕ складається з приладу, що утримується в
руці лікаря під час проведення дослідження, термопринтера для друку результатів
дослідження, набору тестових вкладок різного діаметра (рис.2.2) та інших
пристосувань.

Рис 2.2. Тестові вушні вкладки марковані кольором і мають різний діаметр.
Обстеження новонароджених дітей проводилося в тихому приміщенні.
Велику увагу приділяли стану досліджуваної дитини, тому всі тести проводили
після годування під час фізіологічного сну (рис 2.3).
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Рис. 2.3. Проведення дослідження ОАЕ.
Зонд, у якому розташовані два телефони та мікрофон, герметично
встановлювався в зовнішній слуховий прохід. Герметизація здійснювалася за
допомогою тестової вушної вкладки. У процесі реєстрації проводилося
автоматичне відбраковування результатів, які характеризувалися високим рівнем
фонового шуму або нестабільним рівнем тестових тонів. Реєстрація (DPOAE)
автоматично припинялася при отриманні результату або закінченні часу
тестування. Дослідження проводилося в присутності батьків або медичного
персоналу відділення, послідовно для правого та лівого вуха пацієнта. Час
досліджування не перевищував 15 – 20 хвилин на одного пацієнта (з урахуванням
проведення АІ). При використанні скринінгової системи реєстрації ОАЕ
«OtoRead» інтенсивність стимулів була в діапазоні 65 дБ, при цьому рівень двох
тонів відрізнявся на 5 дБ. Інтенсивність стимулів: F1 – 65 дБ, F2 – 60 дБ. Прилад
«OtoRead» генерував серію тестових сигналів, які надходили через зонд у
зовнішній слуховий прохід, і вимірював рівень емісії, отриманий як відповідь
завитки на акустичну стимуляцію. Реєстрація слухової функції у групах

53

спостереження проводилася на частотах 2, 3, 4 і 5 кГц. Прилад діагностував
якісну оцінку наявності ОАЕ (рис. 2.4). Дослідження кількісної оцінки не входила
в завдання даної роботи.

Рис 2.4. Результати проведення ОАЕ з зображенням досліджуваних частот
та рівнем фонового шуму.
Після проведення дослідження результати друкувалися на термопринтері та
копія заносилася до історії хвороби досліджуваного.
Акустична імпедансометрія
Для виявлення патології та оцінки функціонування середнього вуха в
новонароджених дітей використовували АІ (динамічну імпедансметрію) з
використанням імпедансометра AT 235h фірми «Interacoustics», країна-виробник –
Данія (рис. 2.5). Дослідження виконувалося після ОАЕ і включало проведення
тимпанометрії з визначенням типу тимпанограм, за якими оцінювали стан
звукопровідного апарату пацієнта. Треба зазначити, що проведення дослідження є
більш складним, і для його виконання потрібно більше часу в порівнянні з
проведенням ОАЕ. У деяких випадках нам доводилося припиняти тестування у
зв’язку з неспокійною поведінкою дитини, дослідження відновлювали через 10 15 хв. після її заспокоєння.
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Рис. 2.5. Імпедансомерт АТ 235h.
1- власне пристрій з вбудованим термопринтером, 2 - універсальний пробник.
У науковій літературі зустрічаються досить різноманітні дані щодо
трактування кривих тимпанограм. J. L. Paradise, C. G. Smith, C. D. Bluestone (1976)
запропонували класифікацію тимпанограм на основі параметра градієнта для
кращої верифікації ексудату в середньому вусі. У дослідженнях було
запропоновано 7 видів тимпанограм, які включали 15 варіантів наявності ексудату
[194]. C. G. Smith, J. L. Paradise, T. I. Young (1982) запропонували видалити з цієї
класифікації тимпанограми з відносно позитивним тиском [209]. D. J. Orchik,
J. W. Dunn, L. McNutt (1978) включили до класичної класифікації J. Jerger (1970)
типи кривих «А» і «С» з низьким показником статичного комплексу – типи «As» і
«Cs». A. Palmu, Т. Rahco, H. Puhakka, K. A. Takala (2000) запропонували
класифікацію:
–

тип «А» СК ≥ 0,2 мл і ІТ ≥ -100 даПа;

–

тип «В» горизонтальна крива тимпанограми СК = 0 мл, ІТ не

реєструється;
–

тип «С» СК ≥ 0,2 мл, ІТ < - 100 даПа;

–

тип «As» СК ≤ 0,2 мл, ІТ≥ - 100 даПа;

–

тип «Cs» СК ≤ 0,2 мл, ІТ < - 100 даПа;
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–

тип «Р» ОСП ≥ 1,0 мл або підвищення ОСП 0,4;

–

тип «F» наявність безліч піків (поліморфний тип) [180].

У 1979 році M. Tos, G. Poulsen, A. B. Hancke запропонували систематизацію
тимпанограм, де виділяли додаткові підтипи кривих типу «С», класифікації
J. Jerger (1970). Тип тимпанограм визначався показником інтратимпанального
тиску: тип «С1» – інтратимпанальний тиск становив від -100 до -199мм / Н20, і
тип «С2» – інтратимпанальний тиску нижче - 200 мм / Н20 [214]. У 1980 році
Лопотко І. А. була опублікована оригінальна класифікація тимпанограмм
(імпедансобарограм),

яка

нараховувала

8

типів

тимпанограм.

Типи

імпедансобарограм визначалися показником ІТ, який у нормі становить від - 50 до
+ 50 мм/Н2О [73]. Під час проведення спільних досліджень у 1983 році M. FiellauNikolajsen зробив висновок, що тимпанограми з відносним градієнтом менше 0,1
мл повинні розцінюватися, як тип «В», бо вони відображали кращу кореляцію з
показником наявності ексудату в середньому вусі [169].
Ураховуючи

таку

велику

кількість

запропонованих

класифікацій,

відсутність нині єдиних даних про систематизацію тимпанограм (кількісних та
якісних показників) у доношених новонароджених та дітей, народжених
передчасно, то як еталон у своєму досліджені ми орієнтувалися на класичну
класифікацію J. Jerger (1970) (рис 2.6). Вона включає 7 типів тимпанограм, але
зважаючи на недостатність даних про нормативні показники тимпанометрії в
новонароджених доношених та недоношених дітей, головними були відібрані 5
типів: А, В, С, D, E. Основним критерієм для визначення типу тимпанограм був
показник тиску, на якому реєструвався пік комплеансу.
Тип «А» реєстрували при нормальному функціональному стані середнього
вуха. Інтратимпанальний тиск становить від -100 до +100 daPa. Ураховуючи
відсутність єдиних кількісних показників тимпанограм для новонароджених дітей
різного гестаційного віку, за якими класифікують криві типу «Ad», «As», то ці
типи були включені до типу «А».
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Рис. 2.6. Класифікація тимпанограм J. Jerger (1970р.)
Тип «В» реєстрували при ексудативному середньому отиті з випотом, без
порушення цілісності барабанної перетинки. На графіку це мало вигляд
горизонтальної кривої (іноді похилої) тимпанограми без піків.
Тип «С» реєстрували при порушеннях функції слухової труби з
виникненням

«негативного»

тиску

в

порожнині

середнього

вуха.

Інтратимпанальний тиск менше - 100 daPa.
Тип «D» реєстрували, коли на кривій тимпанограми з’являлося два гострих
піки в області близькій нульового тиску.
Тип «E» реєстрували при наявності двох піків, які досить далеко
розташовані один від одного. Цей тип має подібний вигляд до тимпанограми типу
«D».
Дослідження проводили з використанням двох стимулів різної частоти.
Спочатку тестували з використанням зондувального тону 226 Гц, після чого
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відбувалося аналогічне дослідження на частоті 1000 Гц. Трьох-, чотирьохкратна
реєстрація дозволила з достатнім ступенем достовірності оцінити параметри
кривих та виключити артефакти (рух під час дослідження, ковтання), які можуть
бути наявні в дітей цього віку (рис 2.7).

Рис.2.7. Артефакти під час проведення тимпанометрії
Окрім візуальної оцінки тимпанограм, проводився аналіз таких її
параметрів: ОСП, ІТ, СК, ГТ, ШТ, індексу акустичної податливості (ІАП).
Методика вимірювання ОСП заснована на реєстрації акустичного імпедансу
на тональній частоті 226 Гц і позитивному тиску в обтурованому зовнішньому
слуховому проході. Це дозволяє виміряти в ньому обсяг повітря, що є показником
ОСП. Вимірюється у мл [69, 167, 204].
ІТ – це пік комплеансу, який реєструється на тимпанограмі, коли тиск по
обидва боки барабанної перетинки рівний. ІТ є показником тиску в барабанній
порожнині (рис 2.8). Вимірювання виконувалося в межах від – 300 до + 300 daPa
[180, 213].
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Рис. 2.8. Інтратимпанальний тиск.
СК –це висота піку комплеансу, яка характеризує ступінь податливості
системи середнього вуха [180, 198]. Цей показник для тимпанограм 226 Гц
вимірювався у мл та для тимпанограм 1000 Гц у mmho. Вимірювання визначені
апаратно та автоматично, відповідно до частоти стимулювального тону (рис 2.9).

Рис. 2.9. Вимірювання статичного комплеансу
ГТ – це об'єктивний показник, який описує нахил тимпанометричної кривої
поблизу піку. Для його розрахунку визначається два значення на відстані ± 50
daPa по обидва боки від значення піку податливості. Градієнт дорівнює різниці
між значенням піку податливості і знайденим значенням [65, 159, 194].
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Для розрахунку ШТ використовували значення тиску, які лежать на
середині піку податливості. ШТ дорівнює різниці між двома значеннями тиску
(рис.2.10) [65, 161, 182].

Рис. 2.10 Вимірювання ширини тимпанограми
Для

визначення

ІАК

користувались

методикою,

розробленою

Н. С. Логіновим і Г. А. Таварткіладзе (2005) та модифікованою І. В. Рахмановою,
І.

Н.

Дьяконовою,

Б.

В.

Шиловим,

А.

Г.

Матроскіним

(2016).

ІАП=[СК:ШТ]×100.[107,113].
Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
На сьогоднішній день одним із головних методів діагностики патології
головного мозку в новонароджених дітей різного гестаційного віку є МРТ. Цей
метод діагностики допомагає лікарям-неоанатологам встановити етіологію
перинатальних уражень нервової системи в більшості дітей з органічними
ураженнями нервової системи, в тому числі з рухомими розладами. Ураховуючи
високу роздільну здатність та можливість діагностики запальних процесів, які
проявляються ексудацією, паралельно з дослідженням ОАЕ та АІ було проведено
МРТ головного мозку, на яких візуалізувалися скроневі кістки дітей. Це
дослідження призначалося лікарями- неонатологами. Всього проаналізовано 10
МРТ головного мозку.
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2.3. Методи вивчення особливостей вмісту барабанної порожнини
мертвонароджених дітей різного гестаційного віку
Для вивчення стану барабанної порожнини в новонароджених дітей різного
гестаційного віку та його імовірний вплив на результати функціонального
дослідження середнього та внутрішнього вуха нами проведено вивчення 40
мертвонароджених дітей (80 вух). Для гістологічного дослідження були відібрані
мертвонароджені діти в терміні гестації від 15 до 41 тижня, для цитологічного – у
терміні гестації від 26 до 41 тижня. Співвідношення гістологічного дослідження
до цитологічного склало 1:1. Розподіл матеріалу по відношеню до дітей із груп
спостереження представлено в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Розподіл матеріалу по відношенню до дітей із груп спостереження
Група обстеження

1 група

2 група

3 група

Група контролю

Термін гестації (тижні)

25 -31

32–34

35–36

37 та більше

23(46)

20(40)

32(64)

27(54)

16(32)

8(16)

5(10)

11(22)

Кількість обстежених
дітей (вух)
Кількість плодів
(скроневих кісток)
Забір

матеріалу

проводився

на

базі

Запорізького

обласного

патологоанатомічного бюро, відділення дитячої патології № 2. Фіксувався точний
вік, стать дитини і причина смерті (діагноз). Забір матеріалу для цитологічного
дослідження виконували за допомогою тимпанопункціі з наступною аспірацією
вмісту. Для цього використовували стерильний шприц об’ємом 10 мл. Після чого
матеріал наносили на предметні скельця, фіксували в 96 % етиловому спирті і
фарбували за Май – Грюнвальдом – Гімзою.
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Перед тим, як виконати забір кісткового фрагмента, проводилися
антропометричні виміри плоду. Забір матеріалу проводився завжди тільки після
патологоанатомічного

розтину,

у

зв'язку

з

чим

використовували

загальноприйнятий розріз, зроблений патологоанатомом уздовж волосистої
частини

голови.

Випилювання

кісткового

фрагмента

проводилося

після

відокремлення м’яких тканин від черепа, оголюючи скроневу кістку. Усі
втручання виконувалися без косметичних ушкоджень зовнішніх тканин, окрім
зовнішнього слухового проходу, який перетинався ножицями. Видалення
скроневої кістки проводили в межах:
–

назад і донизу лінія розрізу проходила по межі скроневої кістки з

потиличною;
–

наперед - вертикально, через виличний відросток скроневої кістки;

–

зверху - лінія розпилу черепа;

–

досередини - лінія розрізу проходила через верхівку піраміди.

Фіксацію матеріалу виконували у 10 % розчині нейтрального забуференого
формаліну протягом однієї доби. Наступним кроком проводилася декальцинація:
безкислотна (у розчині трилону Б) і з використанням 5 % азотної кислоти. Після
декальцинації скроневих кісток шляхом підрізання матеріалу проводилося
остаточне моделювання фрагмента кістки, обмежене стінками барабанної
порожнини. За допомогою розрізу, який проходив через середину барабанної
порожнини у фронтальній площині, препарат ділили на 2 частини (рис. 2.11).
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Рис.2.11. Скронева кістка після проведення декальцинації поділена на 2
частини у фронтальній площині. У барабанній порожнині візуалізується
желеподібна маса (ембріональна тканина).
Для приготування гістологічних зрізів препарати оброблялися стандартним
методом, викладеним у відповідних рекомендаціях Д. С. Саркісова, Ю. Л. Перова
(1996), з наступним заливанням у парафін [102]. Для оглядового вивчення
препарати забарвлювалися гематоксиліном і еозином. Для підтвердження
наявності тканин мезодермального походження (ембріональної тканини) в
порожнині середнього вуха проводилося імуногістохімічне дослідження з
моноклональними антитілами до віментин. Наявність експресії віментину
визначали з використанням моноклональних антитіл Mo a - Hu Anti - Vim (Clone
V9, «DAKO», США). Імуногістохімічне дослідження проводилося відповідно до
стандартизованого протоколу фірми-виробника в парафінових зрізах. Далі
матеріал відправляли для виготовлення зрізів. Готовий препарат фарбували
гематоксилін - еозином.
2.4. Статистична обробка даних.
Статистична обробка

отриманих

даних

виконана з використанням

комп'ютерних програм пакету STATISTICA (StatSoft Statisticа v.7.0.). Статистичну
значимість порівнюваних показників з розподілом, відмінним від нормального,
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що визначалося за критерієм згоди Колмогорова-Смірнова, встановлювали з
використанням критерію Манна-Уітні при рівні значущості р = 0,05. Аналізовані
дані представлені як медіана (Me) та інтерквартільний розмах (RQ=75Q–25Q).
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РОЗДІЛ 3
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІТЕЙ ІЗ ГРУП СПОСТЕРЕЖЕННЯ
3.1. Причини розвитку передчасних пологів
Незважаючи

на

тривале

вивчення

проблеми

передчасних

пологів,

етіологічні фактори, патогенетичні механізми досі повністю не розкриті.
Ускладнення в результаті таких пологів є основною причиною перинатальної
захворюваності та смертності дітей у віці до п'яти років. Основні труднощі у
визначенні безпосередньої причини переривання вагітності пов'язані з тим, що
невиношування є багатофакторним процесом, в якому одні чинники можуть мати
першорядне значення, а інші – бути фоном. На практиці в конкретному
клінічному випадку розмежувати їх буває досить складно [24, 103, 135]. При
аналізі анамнестичних даних перебігу вагітності проведено ретельне вивчення
пренатальних факторів, що вплинули на розвиток передчасних пологів.
Вік матерів на момент пологів у групах спостереження коливався від 19 до
43 років. 44 дитини народжені від двох і більше попередніх вагітностей. 29 жінок
(39,7 %) відмічають в анамнезі 2 і більше медичних абортів або мимовільних
викиднів. У 22 жінок (28,9 %) вагітність протікала з наявністю важкого токсикозу
та гестозу. Аналізуючи соматичний стан жінок на момент вагітності інфекція
сечовивідних шляхів та гінекологічні захворювання (бактеріальний вагіноз,
хронічний аднексит, сальпінгоофорит, ерозія шийки матки) відзначені у 32,8 %
випадків. Хронічна артеріальна гіпертонія відмічена у 13,1% жінок. Кесарів
розтин за медичними показаннями (передлежання плаценти, порушення матково плацентарного кровотоку, кровотеча, дистрес плоду, міопія високого ступеня,
попередній кесарів розтин в анамнезі) було виконано у 32 жінок із груп
спостереження, що склало 42,1 %.
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3.2 Клінічна характеристика новонароджених недоношених дітей
Для оцінки стану тяжкості дитини на момент народження використовували
такі показники [23]:
– гестаційний вік;
– маса тіла;
– оцінка за шкалою Апгар на першій і п'ятій хвилинах життя.
Усього було обстежено 75 дітей, які народилися недоношеними: 34 дівчаток
та 41 хлопчик. Середній гестаційний вік у тижнях на момент народження склав: у
першій групі – 28,6±1,9; у другій – 33,3±0,7; у третій – 35,5±0,5
До першої групи увійшли новонароджені з важкою перинатальною
патологією, що розвинулась на фоні внутрішньоутробної та перинатальної
інфекції. Серед дітей цієї групи 43,5 % народжені шляхом екстреного кесаревого
розтину. Середня маса тіла при народженні становила 1245±405 г. Середня оцінка
за шкалою Апгар на 1-ій хвилині – 4,6±1,5, на 5-ій хвилині – 5,9±1,2 бала.
Важкість

стану

дітей

першої

групи

обумовлена

морфо-функціональною

незрілістю органів і систем при народженні, розвитком респіраторних,
неврологічних порушень, що потребувало довготривалого перебігу ШВЛ та CPAP
– терапії від 8 до 23 днів, а також проведення зондового вигодовування. Тому,
враховуючи тяжкий стан при народженні, ці діти найдовше знаходилися у
відділенні інтенсивної терапії, де з ними проводився комплекс реанімаційних
заходів.
До другої групи ввійшли діти, середня маса при народженні яких склала –
1852 ± 488 г. Середня оцінка за шкалою Апгар на 1-ій хвилині становила 6,5±0,8,
на 5-ій хвилині 7,3±0,6 бала. Серед дітей цієї групи 55% народжені шляхом
екстреного кесаревого розтину. Ураховуючи тяжкий стан дітей після народження,
розвиток респіраторних та неврологічних порушень, ця категорія дітей
потребувала переведення їх до відділення інтенсивної терапії, де їм здійснювалася
ШВЛ та CPAP – терапія від 2 до 15 днів, корекція загального стану. Майже у всіх

66

дітей було відсутнє збільшення маси тіла після народження, що потребувало
переведення їх на зондове вигодовування.
До третьої групи ввійшли діти, середня маса при народженні яких склала
2488 ± 411 г. Середня оцінка за шкалою Апгар на 1-ій хвилині становила 7,2 ± 0,7,
на 5-ій хвилині – 7,8 ± 0,6 бала. Серед дітей цієї групи 33,3% народжені шляхом
екстреного кесаревого розтину. Діти третьої групи переведені до відділення
патології новонароджених в стані середньої тяжкості. Майже всі потребували
кисневої підтримки, частині дітей здійснювалась ШВЛ та CPAP терапія
тривалістю до 6 днів. У 54,5% вигодовування в перші дні здійснювалося через
назогастральний або орогастральний зонд.
Проводячи клінічний аналіз соматичного стану недоношених дітей у
неонатальному

періоді,

встановлено,

що

провідною

патологією

було

перинатальне ураження ЦНС. Гіпоксично-ішемічна енцефалопатії (ГІЕ) з тими чи
іншими

її

проявами

(синдром

пригнічення

ЦНС,

синдром

підвищеної

нейрорефлекторної збудливості, судомний синдром) відмічені майже у ≈ 98%
новонароджених

недоношених

внутрішньоутробної

інфекції

дітей.
≈

98%,

Майже
тому,

всі

діти

керуючись

мали

прояви

протокольними

рекомендаціями, лікарі-неонатологи призначали антибактеріальні препарати
майже з перших годин життя. Найбільш часто у групах спостереження відмічено
ураження органів дихання, а саме розвиток внутрішньоутробної пневмонії.
Респіраторний дистрес-синдром новонароджених (РДС) діагностовано ≈ 53%.
Неонатальну жовтяницю діагностовано у ≈ 54%. Дані про соматичну патологію в
групах спостереження відображені в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Соматична патологія за частотою діагностування в групах спостереження
Структура патологічних станів у
обстежених нами недоношених
новонароджених дітей
Гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС:

Частота діагностування в
процентному співвідношенні %
1 група
2 група 3 група
100
100
93,4
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Продовження таблиці 3.1
– синдром пригнічення ЦНС;
– синдром підвищеної нейрорефлекторної
збудливості;
– судомний синдром;
Внутрішньоутробна інфекція (ВУІ):
– пневмонія
– генералізована запальна реакція (сепсис)
– менінгіт
– не уточнена
– дакріоцистит, кон’юнктивіт
Респіраторний дистрес-синдром
новонароджених (затримка фетальної рідини)
Ателектази легень
Хвороба геалінових мембран
Бронхолегенева дисплазія
Неонатальна жовтяниця
Внутрішньочерепні крововиливи
(внутрішньошлуночкові, паравентрикулярні).
Затримка внутрішньоутробного розвитку
плоду (ЗВУР)
Патологія серцево- судинної системи
(відкрита артеріальна протока, серцевосудинна недостатність, відкрите овальне
вікно, дефект міжпередсердної перегородки,
пролапс мітрального клапана)
Ретинопатія
Усім

новонародженим

при

87
8,7

80
20

72,7
15,2

4,3
100
43,5
13
8,7
35
-

100
70
5
24
1

3
93,9
63,6
6,1
18,2
6,1

78,3

55

24,2

30,4
21,7
17,4
60,9

45
5
45

18,2
54,5

30,4
4,3

5
15

9,1
3

26,1

15

21

21,7

5

-

необхідності

проводився

комплекс

реанімаційних заходів у відділенні інтенсивної терапії. Дослідження слуху в 1-3
групах здійснювали після стабілізації загального стану, коли немовлята
переводилися

у

відділення

патології

новонароджених

на

другий

етап

виходжування. На наш погляд, проведення аудіологічних досліджень у реанімації
новонароджених є недоцільним, тому що нестабільний стан дитини, незрілість

68

слухового аналізатора та шум від електромеханічних приладів у палаті досить
часто призводять до реєстрації помилково негативного результату ОАЕ.
3.3. Характеристика новонароджених дітей контрольної групи
Соматичний стан жінок контрольної групи та групи спостереження
відрізнявся. У контрольній групі зафіксовано наступні відмінності: вік жінок на
момент пологів коливався від 22 до 36 років; від другої і більше попередніх
вагітностей народжені 12 дітей (46,2 %); один і більше медичних абортів або
мимовільних викиднів зазначено в анамнезі вісьмох жінок (30,8%); шляхом
кесаревого розтину за медичними показаннями (передлежання плаценти,
порушення матково-плацентарного кровотоку, кровотеча, дистрес плода, міопія
високого ступеня, попередній кесарів розтин в анамнезі) народжені 30,7 % дітей.
Інфекції сечовивідних шляхів та гінекологічні захворювання (бактеріальний
вагіноз, хронічний аднексит, сальпінгоофорит, ерозія шийки матки) відзначені у
30,7 % випадків.
До контрольної групи увійшли 27 малюків (14 дівчаток та 13 хлопчиків), які
народилися в термiн вiд 37 до 42 тижнiв вагітності. Середній гестаційний вік
складав 38,6±1,2 тижнів. Середня маса дітей при народженні склала 3116±564г.
Середня оцінка за шкалою Апгар на 1-ій хвилині становила 7,5±0,8 на 5-ій
хвилині – 8,1±0,9 бала. Діти контрольної групи надійшли до відділення патології
новонароджених в стані середньої тяжкості. Цей стан дітей, перш за все,
позв’язаний з розвитком неврологічної симптоматики, дихальної недостатності та
порушенням серцевого ритму. Майже всі діти потребували кисневої підтримки,
частині

дітей

проводилось

ШВЛ

(19%)

тривалістю

до

5

днів.

50%

новонароджених дітей вигодовувалися в перші дні через назогастральний чи
орогастральний зонд. Дані про констатування соматичної патології в контрольної
групи відображені в таблиці 3.2. Усім дітям із контрольної групи, як і тим, що
знаходилися в групі спостереження, в разі потреби проводився комплекс
лікувальних

заходів

(корекцію

дихальної

недостатності,

неврологічної
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симптоматики,

призначення

антибактеріальних

препаратів,

корекція

гемодинамічних та серцевих розладів).
Таблиця 3.2
Частота діагностування соматичної патології в контрольній групі.
Структура патологічних станів у обстежених нами
недоношених новонароджених дітей
Гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС:
– синдром пригнічення ЦНС;
– синдром підвищеної нейрорефлекторної збудливості;
– судомний синдром;
Внутрішньоутробна інфекція (ВУІ):
– пневмонія
– генералізована запальна реакція (сепсис)
– менінгіт
– не уточнена
– дакріоцистит, кон’юнктивіт
– інфекція сечовивідних шляхів
– омфаліт
Респіраторний дистрес-синдром новонароджених (затримка
фетальної рідини)
Родова травма (ШВП, кефалогематома)
Неонатальна жовтяниця
Внутрішньочерепні крововиливи (внутрішньошлуночкові,
паравентрикулярні).
Затримка внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВУР)
Патологія серцево- судинної системи (дисметаболічна
кардіоміопатія)

Частота
діагностування
в процентах
30,8
30,8
15,4
46,1
3,8
7,7
11,5
7,7
3,8
7,7
23,1
57,7
7,7
15,4
23,1

Ураховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що діти, які
знаходились на лікуванні в інфекційно-боксовому відділені для недоношених,
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мають обтяжливі чинники в анамнезі, що впливають на розвиток патології
слухового аналізатора. А саме:
–

соматичний стан матері (хронічні захворювання) та наявність

факторів, що обтяжують перебіг вагітності;
–

передчасне народження;

–

наявність

патологічних

станів

у

новонародженої

дитини

в

неонатальному періоді;
–

лікування ототоксичними препаратами (антибіотики, діуретики);

–

проведення ШВЛ і CPAP - терапії та зондове вигодовування.

Тому ці діти в найкоротший термін повинні бути оглянуті отоларингологом
та якнайшвидше обстежені за допомогою ОАЕ та АІ для виявлення патології
слуху і за необхідності подальшої її корекції.
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РОЗДІЛ 4
ВМІСТ БАРАБАННОЇ ПОРОЖНИНИ МЕРТВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ
РІЗНОГО ГЕСТАЦІЙНОГО ВІКУ
Головною метою дослідження скроневих кісток було вивчення стану
барабанної

порожнини

та

його

можливість

вплинути

на

результати

функціонального дослідження середнього та внутрішнього вуха. З цією метою
нами проведено аналіз 80 скроневих кісток плодів від 15 до 41 тижня гестації.
При дослідженні макропрепаратів скроневих кісток встановлено, що
барабанна порожнина до 25 тижня майже повністю заповнена ембріональною
тканиною, яка оточує слухові кісточки (рис 4.1, 4.2).

Рис. 4.1. Макропрепарат скроневої кістки плоду 22 тижнів гестації.
Барабанна порожнина заповнена ембріональною тканиною, яка оточує стремінце
(1).
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Рис 4.2. Макропрепарат скроневої кістки плоду 25 тижнів гестації. У
барабанній

порожнині

ембріональною

знаходиться

тканиною.

Ділянка

коваделко
барабанної

і

стремінце
порожнини

(1),

оточене

вільна

від

ембріональної тканини (2).
Починаючи з 25 тижня гестації, в барабанній порожнині з’являється
простір, вільний від ембріональної тканини (рис 4.2).

Рис. 4.3 Макропрепарат скроневої кістки плоду 34 тижнів гестації. У
барабанній порожнині знаходиться коваделко і стремінце (2). Вільний простір
барабанної порожнини (1).
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При огляді макропрепаратів у більш пізньому терміні гестації (32-35
тижнів) такої кількості мезенхіми, як у терміні 22-32 тижні не знайдено (рис. 4.3).
При візуальному огляді скроневих кісток плодів з 30-го тижня ембріонального
розвитку встановлена наявність бульбашок повітря в барабанній порожнині (рис
4.4).

Рис 4.4. Скронева кістка плоду 34-го тижня гестації. У барабанній
порожнині визначається рідина і бульбашки повітря (1).
Отримані дані під час макроскопічного огляду були підтверджені при
гістологічному дослідженні. Встановлено, що кількість ембріональної тканини в
барабанній порожнині істотно зменшується, починаючи з 25 – 30-го тижня
гестації (рис 4.5 – 4.7).
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Рис. 4.5. Скронева кістка ембріона 18 тижнів гестаціі, зріз у фронтальній
площині. У барабанній порожнині знаходиться тіло коваделка (1) з фрагментом
стремінця (2). Ембріональна тканина (3) оточує слухові кісточки і повністю
заповнює барабанну порожнину. Збільшення 4Х. Забарвлення – гематоксилін і
еозин.

Рис. 4.6. Скронева кістка плоду 25 тижнів гестації. Барабанна порожнина
заповнена ембріональною тканиною (1). Слухові кісточки: коваделко (2),
стремінце (3). Забарвлення – гематоксилін і еозин. Збільшення 4Х.
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Рис. 4.7. Скронева кістка плоду 30 тижнів гестації. У барабанній порожнині:
фрагменти слухових кісточок (1), ембріональна тканина, яка знаходиться
переважно в аттику (2). Забарвлення – гематоксилін і еозин. Збільшення 4Х.
Ембріональна тканина поступово лишає барабанну порожнину. Першим
звільняється гіпотімпанум. При дослідженні вмісту барабанної порожнини в
терміні гестації 41 тиждень наявність мезенхіми була встановлена тільки в аттику
(рис 4.8).
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Рис. 4.8. Скронева кістка плоду 41 тижня гестації. Скупчення ембріональної
тканини відзначається в аттику. Забарвлення – гематоксилін і еозин. Збільшення
4Х
Встановлено, що, починаючи з 18-го тижня гестації слухові кісточки
складаються переважно з хрящової тканини, але на тілі коваделка вже
з’являються окремі ділянки остеогенезу (рис 4.9). З розвитком плоду в процес
осифікації залучаються всі слухові кісточки і хрящова тканина поступово
заміщується

ділянками

кісткової

тканини,

що

добре

простежується

на

гістологічних препаратах скроневих кісточок плодів у терміні 18, 25, 30, 41
тижнів гестації (рис 4.9 – 4.12), що також підтверджується даними наукових
джерел [13, 57, 59, 66, 78, 92, 95].
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Рис. 4.9. Скронева кістка ембріону в терміні гестації 18 тижнів. Збільшення
50Х. У барабанній порожнині знаходиться тіло коваделка з початком заміщення
хрящової тканини на кісткову (1). Забарвлення – гематоксилін і еозин.

Рис. 4.10. Коваделко – стремінцевий суглоб у хрящовій стадії формування
оточений

мезенхімальною

тканиною.

Відбувається

поступове

заміщення

хрящової тканини кістковою. Збільшення 100Х. Забарвлення – гематоксилін і
еозин.
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Рис. 4.11. Скронева кістка плоду 30 тижнів гестації. У барабанній
порожнині знаходиться фрагмент головки молоточка з активним процесом
осифікації (1), елементи крові (2). Збільшення 100 Х. Забарвлення – гематоксилін
і еозин.

Рис. 4.12. Скронева кістка плоду 41 тижня гестації. У барабанній порожнині
знаходиться фрагмент головки молоточка (1), кістковий мозок (2), елементи
ембріональної тканини (3). Збільшення 100 Х. Забарвлення – гематоксилін і еозин.

79

При

проведенні

імуногістохімічного

дослідження

була

встановлена

наявність експресії до віментину, який є маркером мезенхімальних клітин
(рис.4.13).

Рис. 4.13. Імуногістохімічне дослідження з моноклональними антитілами до
віментину.
Для проведення цитологічного дослідження вмісту середнього вуха,
починаючи з 26-го тижня гестації, виконували забір вмісту барабанної
порожнини. Нативний матеріал мав вигляд каламутної рідини, світло-рожевого
кольору, іноді з червонуватим відтінком за рахунок домішок крові. При
проведенні pH-метрії забраного матеріалу, нанесеного на індикаторний папір, pH
рідини становив 7,0. Мікроскопічна картина вмісту барабанної порожнини в
переважній більшості випадків була представлена елементами ембріональної
тканини: клітинним і неклітинним компонентом. Неклітинний компонент мав
вигляд безструктурних аморфних, драглистих мас, забарвлених у різні відтінки
синього

і

рожевого

кольору.

Клітинний

компонент був

представлений

відростчатими клітинами (зіркоподібної і веретеноподібної форми) (рис 4.14).
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Рис. 4.14. Мікроскопія вмісту барабанної порожнини. 1- безструктурні
аморфні маси. 2, 4- скупчення клітин ембріональної тканини (веретеноподібної
форми), 3-бактеріальна флора. Забарвлення за Май - Грюнвальдом - Гімзою
Збільшення : х 1000.
Окрім елементів ембріональної тканини, в усіх випадках у значній кількості
були знайдені без'ядерні лусочки плоского епітелію (рис. 4.15, 4.16). Під час
мікроскопії в 20% випадків був виявлений гнійний ексудат і в значній кількості
бактеріальна флора (коккобацілярна) (рис 4.14 – 4.17).

Рис. 4.15. Без'ядерні лусочки плоского епітелію (1,2). Забарвлення за МайГрюнвальдом - Гімзою. 1 Збільшення: х 100. 2 Збільшення: х 1000.
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Рис 4.16. Без'ядерні лусочки плоского епітелію (1), веретеноподібні клітини
(2). Забарвлення за Май- Грюнвальдом - Гімзою. Збільшення: х 1000.

Рис 4.17. Вміст барабанної порожнини, коккобацілярна флора (1,2,3)
Забарвлення за Май- Грюнвальдом - Гімзою. Збільшення: х 1000.
Порівнюючи отримані нами дані про склад ексудату в барабанній
порожнині з дослідженнями інших авторів [34, 36, 80, 129, 130, 134, 166, 170, 197,
201], можна з упевненістю сказати, що знайдені без'ядерні клітини шкіри плоду
(лусочки) є критерієм навколоплідної рідини. Також у науковій літературі
зустрічаються дані про те, що в амніотичній рідині можуть міститися меконіальні
маси [80, 197], які сприяють розвитку запальних захворювань середнього вуха. У
нашому досліджені таких даних не отримано.
Ураховуючи результати проведеного гістологічного та цитологічного
дослідження вмісту барабанної порожнини, можна зробити такі висновки.
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Кількість ембріональної тканини в барабанній порожнині залежить від
гестаційного віку дитини. У більш ранньому гестаційному віці до 30 тижнів
кількість цієї тканини досить виражена. Це, найпевніше, пояснюється тим, що в
цей період відбувається активне дозрівання й диференціювання структурних
елементів барабанної порожнини, а ембріональна тканина є живильним
субстратом. Починаючи з 32-го тижня гестації, відбувається значне зменшення
кількості ембріональної тканини, що пов'язано з поступовим завершенням
формування основних елементів (структур) середнього вуха та частковою
резорбцією мезенхіми. Окрім цього, знайдена рідина в барабанній порожнині за
всіма компонентами відповідає амніотичній, яка займає вільний простір
середнього вуха. Ураховуючи те, що, за нашими даними, в 20 % досліджень
знайдено гнійний ексудат, то після народження ймовірний розвиток запалення
середнього вуха. Отримані нами дані потрібно брати до уваги під час проведення
скринінгового дослідження (ОАЕ, АІ) в дітей, народжених передчасно, бо, якщо
постконцептуальний вік дитини не перевищує 30 тижнів, є велика ймовірність
отримати негативний результат. Це також стосується доношених новонароджених
дітей при проведенні дослідження в перші дні після народження, оскільки за
рахунок залишку амніотичної рідини в барабанній порожнині можна отримати
хибні результати.
Основні результати цього розділу висвітлено в таких публікаціях:
1.

Гусаков А. Д. Содержимое барабанной полости новорожденных детей /

А. Д. Гусаков, П. П. Шевлюк, Н. Ю. Красовская // Журн. вушн., носов. і горлов.
хвороб. – 2016. – №5c. – С. 30.
2.

Шевлюк П. П. Состояние миксоидной ткани в барабанной полости у детей

разного

гестационного

периода

/

П.

П.

Шевлюк,

А.

Д.

Гусаков,

С. И. Тертышный // Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. – 2018. – №2. – С.57 –
64.
3.

Шевлюк П. П. К вопросу о содержимом барабанной полости у

новорожденных

детей

/

П.

П.

Шевлюк,

А.

Д.

Н. Ю.Красовская // Сучаснi медичнi технології. – 2018. – №2. – С.25 – 30.

Гусаков,
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4.

Шевлюк П. П. О содержимом среднего уха у новорожденных детей /

П. П. Шевлюк, А. Д. Гусаков // Актуальні питання дитячої оториноларингології:
матеріали ІІ конгресу дитячих оториноларингологів України з міжнародною
участю АДОУ (до 100-річчя заснування НМАПО ім. П. Л. Шупика), 12-13 жовтня
2018 р. – Київ, 2018. – С. 75
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РОЗДІЛ 5
РЕЗУЛЬТАТИ АУДІОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХОВОГО
АНАЛІЗАТОРА В НОВОНАРОДЖЕНИХ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ
Своєчасна реабілітація недоношених дітей із вадами слуху потребує
якомога раннього виявлення цієї патології. Відповідно у відділенні патології
новонароджених на другому етапі виходжування дітей нами проведено
дослідження 102 немовлят методом ОАЕ та АІ. Усіх дітей розділили на групи за
гестаційним віком на момент народження. Для якісної реєстрації емісії й АІ
користувалися такими умовами: стан дитини на момент дослідження, відсутність
шуму, стан зовнішнього слухового проходу.
Усі діти, з якими проводили дослідження, перебували в стані спокою або
фізіологічного сну. Для запобігання виникненню шуму обстеження проводили в
окремій палаті, де були вимкнені всі електричні прилади, у присутності батьків
або медичного персоналу. У разі виникнення неспокійної поведінки дитини
проведення дослідження припиняли і розпочинали заново після заспокоєння.
5.1. Оцінка отоскопічної картини середнього вуха в новонароджених
недоношених дітей
Перед початком дослідження

в обов’язковому порядку проводили

обстеження зовнішнього слухового проходу за допомогою отоскопа з можливістю
відео фіксації його стану та барабанної перетинки. Стан барабанної перетинки
оцінювали за такими параметрами: колір, прозорість, втягнення або випинання,
наявність чи відсутність світлового рефлексу. При проведенні отоскопії в
недоношених дітей зовнішній слуховий прохід майже у всіх мав вигляд щілини і
був дуже мобільний, що зачно утруднювало візуалізацію барабанної перетинки
(рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Отоскопія з використанням отоскопа з холодним освітленням
(6500К). Зовнішній слуховий прохід має вигляд щілини, за рахунок чого огляд
барабанної перетинки утруднений.
Гіпермобільність

слухового

проходу

найточніше

пояснюється

недорозвиненням його кісткової частини. У 6 дітей із першої групи, 3 із другої та
в 1 дитини із третьої групи зовнішній слуховий прохід заповнений незначною
кількістю сироподібної змазки, яка була видалена ватними джгутиками,
змоченими в теплому фізіологічному розчині. Також потрібно відзначити, що у
близько 20 % дітей добре розгледіти барабанну перетинку не вдалося за рахунок
звуженого та гіпермобільного зовнішнього слухового проходу.
Барабанна перетинка в новонароджених недоношених дітей розташовується
під гострим кутом, має вигляд пастозної, щільної мембрани, що в значній мірі
пояснює її непрозорість. Також на барабанній перетинці майже повністю відсутні
розпізнавальні знаки (світловий рефлекс, рукоятка молоточка), особливо це
стосується дітей із 1 та 2 групи спостереження, гестаційний вік яких на момент
народження був найменшим. Стосовно забарвлення барабанної перетинки, то
велике значення має температура джерела світла. Так, при використанні
оптичного отоскопа з галогенним освітленням (2800 – 2854 К) барабанна
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перетинка мала вигляд сіро-рожевої мембрани, яка при незначному напруженні
дитини змінювала колір, ближчий до червоного. При використанні отоскопа з
холодним освітленням (6500 К) барабанна перетинка мала вигляд сіро-рожевої
мембрани з синюшним відтінком (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Отоскопія з використанням отоскопа з холодним освітленням
(6500К). Барабанна перетинка має вигляд щільної сіро-синюшної мембрани.
Можливість проведення відеоотоскопічного дослідження, перш за все, дає
змогу оцінити стан барабанної перетинки в динаміці. По друге, оскільки не
завжди вдається це при неспокійній поведінці новонародженої дитини, то
перегляд відеозапису в значній мірі полегшує діагностику. Також при бесіді з
батьками можна наглядно пояснити наявність чи відсутність змін у конкретному
випадку при отоскопії.
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5.2. Скринінгове дослідження слуху за допомогою отоакустичної емісії
та акустичної імпедансометрії
Після проведення обов’язкового огляду ЛОР органів у дітей проводили
скринінгове дослідження ОАІ та АІ, в декілька етапів. Первинне обстеження
виконувалося на базі дитячої лікарні №5 м. Запоріжжя, у відділенні патології
новонароджених на другому етапі виходжування дітей. При виявленні патології
слухового аналізатора дітей брали під обов’язковий динамічний контроль.
Повторні огляди та дослідження слуху здійснювали в обласному дитячому
сурдологічному кабінеті, а також у Запорізькому філіалі центру слуху «АВРОРА»
У

таблиці

5.1

наведений

середній

вік

при

народженні

та

середній

постконцептуальний вік дітей із груп нагляду на момент первинного обстеження.
Таблиця 5.1
Вік при народженні та середній постконцептуальний вік дітей із груп
нагляду
Групи спостереження
Середній
гестаційний вік
при народженні
Середній постконцептуальний
вік на момент
дослідження

1

2

3

4

28,6(s ±1,8)

33,3(s ±0,7)

35,5(s ±0,5)

38,6(s ±1,2)

36,7(s ±3,3)

36,3(s ±1,5)

38,0(s ±1,6)

41,1(s ±2,5)

Проведення первинного скринінгового дослідження в дітей 1 групи.
Ця категорія дітей мала найтяжчу соматичну патологію, тому найдовше
знаходилась у відділені реанімації. Середній гестаційний вік на момент
народження в цієї групи склав 28,7 тижня. Із першої групи 13 дітей народжені до
30-го

тижня

вагітності,

10

–

у

терміні

30-31

тиждень.

Середній
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постконцептуальний вік на момент дослідження склав 36,7 тижня. Дослідження
ОАЕ та АІ в середньому проводилося на 56 день від народження: 6 дітям
дослідження проведено у терміні від 15 до 30 днів, 7 – у терміні від 30 до 60 днів,
7 – у терміні від 60 до 90 днів, 1 – у віці 91 день, 2 – у терміні 121 та 147 день
після народження.
Проведення первинного скринінгового дослідження в дітей 2 групи.
Середній гестаційний вік у цій групі склав 33,3 тижнів. Середній
постконцептуальний вік на момент дослідження склав 36,3 тижнів. У середньому
дослідження ОАЕ та АІ проводилося на 21 день від народження: 6 дітям – у
терміні від 9 до 15 днів, 10 – у терміні від 16 до 30 днів, 3 – у терміні від 31 до 35
днів, 1 – у віці 51 день після народження. Середній постконцептуальний вік цієї
групи був майже таким, як у дітей із першої групи, але за рахунок того, що стан
дітей із другої групи при народженні був більш стабільним це дозволило провести
дослідження в коротші терміни.
Проведення первинного скринінгового дослідження в дітей 3 групи.
Середній гестаційний вік при народженні в цій групі склав 35,5 тижня.
Середній постконцептуальний вік на момент дослідження склав 38 тижнів. У
середньому дослідження ОАЕ та АІ проводилося на 17 день від народження: 8
дітям – у терміні від 4 до 10 днів, 15 – у терміні від 11 до 20 днів, 7 – у терміні від
21 до 36 днів. У 2 дітей дослідження проведено на 44-ий, 48-ий день після
народження. Середній постконцептуальний вік цієї групи був таким, як
гестаційний вік здорової новонародженої дитини.
Проведення первинного скринінгового дослідження в дітей контрольної
групи.
Середній гестаційний вік на момент народження в цій групі склав 38,6
тижня. У середньому дослідження ОАЕ та АІ проводилося на 17-ий день від
народження: 8 дітям – у терміні від 5 до 10 днів, 12 – у терміні від 11 до 20 днів, 5
– від 21 до 30 днів. У 2 дітей дослідження проведено на 46-ий, 69-ий день після
народження.
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5.3. Результати первинного аудіологічного скринінгу за допомогою
отоакустичної емісії
Під час первинного обстеження при скринінговому дослідженні слуху
методом викликаної отоакустичної емісії на частоті продукту спотворення із
загальної кількості досліджених вух ( 204 вуха / 102 дитини) результат тесту «не
пройдено» встановлено у 8,8 %. У дітей з першої групи цей результат зафіксовано
в однієї дитини - на обидва вуха, у трьох - на одне вухо; у другій групі відповідно
в однієї дитини - на обидва вуха, у трьох - на одне вухо. У третій групі цей
результат встановлено у 3 дітей на обидва вуха. У контрольній групі патологія за
результатами ОАЕ була виявлена в однієї дитини на обидва вуха. У 91,2 %
обстежених вух за результатами ОАЕ зареєстрована позитивна відповідь. Дані
наведені на (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Результати проведення скринінгового тесту ОАЕ на частоті
продукту спотворення.
У першій групі позитивний результат ОАЕ на обидва вуха зареєстрований у
19 дітей (89,1 %). У трьох дітей негативна відповідь отримана тільки на одне вухо,
з

них

одна

дитина

народжена

в

терміні

гестації

26

тижнів

та

її

постконцептуальний вік на момент дослідження становив 4 місяці, а дві народжені в терміні гестації 30, 31 тиждень, і їх постконцептуальний вік на
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момент дослідження становив 15 та 30 днів відповідно. У однієї дитини негативна
відповідь зареєстрована на обидва вуха. Вона народжена в терміні гестації 29
тижнів та її постконцептуальний вік на момент дослідження становив майже 5
місяців.Частотна специфікація відповіді ОАЕ подана в таблиці 5.2
Таблиця 5.2
Частотна специфікація відповіді в дітей 1 групи, які не пройшли тест ОАЕ
№ дослідження
1

Частота, на якій не отримана відповідь ОАЕ (кГц)
4, 5

2

3, 4, 5

3

4, 5

4

4, 5

5

5

У другій групі позитивний результат ОАЕ на обидва вуха зареєстрований в
16 дітей (87,5 %). У трьох дітей негативна відповідь отримана тільки на одне вухо,
із них одна дитина народилася в терміні гестації 33 тижні, і її постконцептуальний
вік на момент дослідження становив 19 днів, а дві - народжені в терміні гестації
34 тижні, і їх постконцептуальний вік на момент дослідження становив 17 днів.
Не вдалося зареєструвати результат ОАЕ з обох боків у однієї дитини. У цьому
випадку термін гестації при народженні становив 34 тижні, а постконцептуальний
вік на момент дослідження - 21 день. Частотна специфікація відповіді ОАЕ
подана в таблиці 5.3
Таблиця 5.3
Частотна специфікація відповіді в дітей 2 групи, які не пройшли тест ОАЕ
№ дослідження
1

Частота, на якій не отримана відповідь ОАЕ (кГц)
4, 5
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Продовження таблиці 5.3.
2

3, 4, 5

3

4, 5

4

4, 5

5

2, 3, 4, 5

У третій групі позитивний результат ОАЕ зареєстрований на обидва вуха у
29 дітей (90,6%), у 3 зовсім не вдалося отримати результат з жодного боку. Діти
були народжені в терміні гестації 36 тижнів. Вік при дослідженні становив 20, 21
та 36 днів. Частотна специфікація відповіді ОАЕ наведена в таблиці 5.4.
Таблиця 5.4
Частотна специфікація відповіді в дітей 3 групи, які не пройшли тест ОАЕ
№ дослідження
1

Частота, на якій не отримана відповідь ОАЕ (кГц)
3, 4, 5

2

3

3

4, 5

4

4, 5

5

4, 5

6

5

У контрольній групі позитивний результат ОАЕ зареєстрований на обидва
вуха у 25 дітей (96,2%). В одному випадку не вдалося отримати результат з
жодного боку. Гестаційний вік при народженні склав 40 тижнів, вік на момент
дослідження – 17 днів. Частотна специфікація відповіді ОАЕ подана в таблиці 5.5.

92

Таблиця 5.5
Частотна специфікація відповіді в дітей контрольної групи, які не пройшли
тест ОАЕ
№ дослідження
1

Частота, на якій не отримана відповідь ОАЕ (кГц)
4, 5

2

4, 5

Дані про співвідношення позитивної та негативної відповіді під час тесту
ОАЕ в групах спостереження подані на (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Результати проведення скринінгового тесту ОАЕ на частоті
продукту спотворення окремо в кожній групі.
У результаті проведеного скринінгового дослідження методом ОАЕ «Тест
не пройдено» зареєстровано у 12 дітей. На підставі отриманих даних можна
зробити висновок, що позитивний результат при проведенні ОАЕ залежить від
гестаційного віку новонародженої дитини. Результат «Тест пройдено» за даними
ОАЕ залежить від частотної специфікації відповіді зовнішніх волоскових клітин
завитки.
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Результати

5.4.

первинного

аудіологічного

скринінгу

методом

акустичної імпедансометрії
АІ проводилася в групах спостереження після ОАЕ. Це дослідження
виконували за допомогою імпедансометра AT 235h фірми «Interacoustics», країнавиробник – Данія. Дослідження виконувалося на двох частотах 226 та 1000 Гц.
Обстеження

включало

проведення

тимпанометрії

з

визначенням

типу

тимпанограм, за якими проводили оцінку стану звукопровідного апарату
новонародженої дитини. Головною метою при дослідженні дітей було виявлення
тимпанограм типу «В» та «С», бо за науковими даними в новонароджених різного
гестаційного віку та дітей раннього віку доволі часто зустрічається патологія
середнього вуха [16, 20, 52, 60, 77, 87, 89, 91, 97, 110, 111, 131, 147, 162, 177, 183,
191, 193, 194, 200, 201, 211, 216, 217].
Дослідження функціонального стану середнього вуха за допомогою
тимпанометрії в дітей 1 групи.
У першій групі при дослідженні дітей було виконано 92 тимпанограми. При
проведенні тимпанометрії на частоті 226 Гц виявлено 19 тимпанограм типу «А»,
що склало 41,3 % від загальної кількості обстежених вух. Тимпанограми типу «В»
виявлені в 6 випадках досліджених вух, що склало 13 %. Криві типу «С» при
дослідженні стимулювальним тоном 226 Гц не виявлені в жодному випадку. У
великій кількості зареєстровані тимпанограми з двома піками. Тип «D» – у 5
випадках, що склало 10,9 % та тип «Е» - у 16 випадках, що становить 34,8 %. При
зміні частоти тону на 1000 Гц відбулося значне збільшення реєстрації кількості
тимпанограм типу «А» до 33, що склало 71,7 % від загальної кількості
обстежених вух. Криві типу «В» були виявлені у 8 випадках, що склало 17,4 %.
Тимпанограми типу «С» виявлені у 4 випадках, що становить 8,7 %. Криві типу
«D» на частоті 1000 Гц не зареєстровані. Зафіксована одна тимпанограма з двома
піками типу «Е», що становить 2,2 %.
Аналізуючи дані тимпанометрії, було встановлено, що при зміні частоти
тону з 226 Гц на 1000 Гц у 2 випадках криві типу «А» змінилися на тип «В», в
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одному – на тип «Е». Тимпанограма типу «В» при зміні тону в одному випадку
набули типу «А». Криві типу «D» на частоті 1000 Гц у 4 випадках перейшли в тип
«А» та в одному - у тип «С». Тимпанограми типу «Е» у 12 випадках
трансформувалися в тип «А», в одному - у тип «В» та у 3 випадках - в тип «С».
Дані

про

дослідження

в

першій

групі

спостереження

у

відсотковому

співвідношенні відображені в таблиці 5.6.
Таблиця 5.6
Порівняння тимпанометрії 226 Гц та 1000 Гц у першій групі.
Зондувальний тон
226 Гц

A
41,3 %

1000 Гц

71,7 %

Усього дітей / вух

Типи тимпанограм
B
C
D
13 %
0%
10,9 %
17,4 %

8,7 %

0%

E
34,8 %
2,2 %

23/46

Дослідження функціонального стану середнього вуха за допомогою
тимпанометрії в дітей 2 групи.
У другій групі при дослідженні недоношених дітей виконано 80
тимпанограм. Так на частоті 226 Гц було виявлено 17 тимпанограм типу «А», що
склало 42,5 % від загальної кількості обстежених вух. Тимпанограми типу «В» на
частоті 226 Гц не зареєстровані. Криві типу «С» виявлені в 4 випадках, що склало
10 %. У значній кількості при дослідженні на частоті 226 Гц були зареєстровані
тимпанограми з двома піками. Тип «D»у 2 випадках, що склало 5%, та тип «Е» у
17, що склало 42,5%. При зміні частоти тону на 1000 Гц відбулося значне
збільшення реєстрації кількості тимпанограм типу «А» до 28, що склало 70 % від
загальної кількості обстежених вух. Суттєво відбулося збільшення кривих типу
«В». Вони виявлені у 8 випадках, що становить 20 %. Тимпанограми типу «С»
виявлені у 4 випадках, що складає 10 %. Криві типу «D» та «Е» при дослідженні
на частоті 1000 Гц не виявлені.
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Аналізуючи дані тимпанометрії, було встановлено, що при зміні частоти
тону з 226 Гц на 1000 Гц у 2 випадках криві типу «А» змінилися на криві типу
«В», а типу «С» – на тип «В». В одному випадку криві типу «D» перейшли в типи
«А» та «С». У 12 випадках тимпанограми типу «Е» трансформувалися у тип «А»,
у 4 - у тип «В» та у 2 - у тип «С». Дані про дослідження в другій групі
спостереження у відсотковому співвідношенні відображені в таблиці 5.7.
Таблиця 5.7
Порівняння тимпанометрії 226 Гц та 1000 Гц у другій групі.
Зондувальний тон
226 Гц

A
42,5 %

1000 Гц

70 %

Усього дітей / вух

Типи тимпанограм
B
C
D
0%
10 %
5%
20 %

10 %

0%

E
42,5 %
0%

20/40

Дослідження функціонального стану середнього вуха за допомогою
тимпанометрії в дітей 3 групи.
У третій групі при дослідженні недоношених дітей виконано 128
тимпанограм. Так на частоті 226 Гц зареєстровано 24 тимпанограм типу «А», що
склало 37,5 % від загальної кількості обстежених вух. У 2 випадках виявлено
тимпанограми типу «В» та типу «С», що становить 3,1 %. У 4 випадках тимпанограми типу «D», що складає 6,3%. У 32 випадках виявлено криві типу
«Е», що склало 50 %. При зміні частоти тону на 1000 Гц зареєстровано суттєве
збільшення кількості тимпанограм типу «А» до 48, що становить 75 % від
загальної кількості обстежених вух. Відбулося істотне збільшення кривих типу
«В», які були виявлені в 11 випадках – 17,2%. Збільшилася кількість
діагностованих тимпанограм типу «С» до 5, що склало 7,8 %. Криві типу «D» та
«Е» при дослідженні на частоті 1000 Гц не зареєстровані.
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При аналізі даних тимпанометрії встановлено, що зі зміною частоти тону з
226 Гц на 1000 Гц у 4 випадках криві типу «А» змінилися на криві типу «С».
Тимпанограми типу «В» не змінилися. У 2 випадках криві типу «С» змінилися на
тип «А». В двох випадку крива з типу «D» перейшла в тип «А» і по одному в тип
«В», та «С». У 26 дослідженнях тимпанограми з типу «Е» трансформувалися у
тип «А», у 6 випадках - у тип «В». Дані про дослідження в третій групі
спостереження в відсотковому співвідношенні відображені в таблиці 5.8.
Таблиця 5.8
Порівняння тимпанометрії 226 Гц та 1000 Гц у третій групі.
Зондувальний тон
226 Гц

A
37,5 %

1000 Гц

75 %

Типи тимпанограм
B
C
D
3,1 %
3,1 %
6,3 %

E
50 %

17,2 %

0%

Усього дітей / вух

7,8 %

0%

32/64

Дослідження функціонального стану середнього вуха за допомогою
тимпанометрії в дітей контрольної групи.
Всього в контрольній групі було досліджено 108 тимпанограм. При
тимпанометрії на частоті 226 Гц зареєстровано 37 тимпанограм типу «А», що
склало 68,5 % від загальної кількості обстежених вух. Кривих типу «В» на цій
частоті не встановлено. В одному випадку зареєстрована тимпанограма типу «С»,
що складає 1,8 %. У 5 дослідженнях встановлено тимпанограми типу «D», що
склало 9,3 %. В 11 випадках зареєстровано криві типу «Е», що становить 20,4%.
При зміні частоти тону на 1000 Гц відбулося збільшення кількості тимпанограм
типу «А» до 49, що склало 90,7 % від загальної кількості обстежених вух. Також
збільшилася кількість кривих типу «С» до 5, що склало 9,3 %. Тимпанограм типів
«В», «D» та «Е» на цій частоті не зафіксовано.
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Аналізуючи дані тимпанометрії, встановлено, що зі зміною частоти тону з
226 Гц на 1000 Гц у 2 випадках криві з типу «А» змінилися на тип «С».
Тимпанограми типу «С» не змінилися. Усі криві типу «D» перейшли у тип «А». У
3 дослідженнях тимпанограми типу «Е» трансформувалися у тип «С», а у 8 перейшли у тип «А». Дані про дослідження в контрольній групі спостереження
відображені у відсотковому співвідношенні в таблиці 5.9.
Таблиця 5.9
Порівняння тимпанометрії 226 Гц та 1000 Гц у контрольній групі.
Зондувальний тон
226 Гц

A
68,5 %

Типи тимпанограм
B
C
D
0%
1,8 %
9,3 %

1000 Гц

90,7 %

0%

Усього дітей / вух
Результати

скринінгу

відображено на рис.5.5.

9,3 %

0%

E
20,4 %
0%

27/54
методом

акустичної

тимпанометрії

наочно
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Рис.5.5. Результати проведення первинного дослідження функціонального
стану середнього вуха в групах спостереження методом акустичної
імпедансометрії.
При

високочастотній

тимпанометрії

тип

«В»

в

зареєстрованих

тимпанограмах був розцінений як прояв ексудативного отиту, а тип «С» –
порушення вентиляційної функції слухової труби. Тимпанограми типу «С»
можуть бути наслідком або перенесеного гострого отиту (кінцевої стадії), або
недорозвиненості слухової труби та її нездатності нормалізувати тимпанальний
тиск у барабанній порожнині. Під час проведення отоскопії в жодному випадку не
було виявлено патогномонічних симптомів для гострого середнього отиту з боку
барабанної

перетинки.

Безсимптомний

перебіг

захворювання

міг

бути

обумовлений системною антибактеріальною терапією, яку діти отримували у
зв’язку з тяжкістю загального соматичного стану. Усім дітям була призначена
місцева терапія: туалет порожнини носа 0,9 % розчином NaCl по три рази на день
протягом двох тижнів та краплі оксиметазолін 0,025 % в ніс по одній два рази в
день протягом 5 днів. У зв’язку з супутньою соматичною патологією і
безсимптомним перебігом запалення середнього вуха, щоб уникнути розвитку
ускладнень до закінчення стаціонарного лікування, здійснювався щоденний
отоскопічний контроль.
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У результаті первинного дослідження дітей із груп нагляду було відібрано
31 дитину, у яких за даними тимпанометрії встановлено патологію середнього
вуха: з першої групи – 8, з другої – 9, з третьої – 10, з групи контролю – 4.
Повторні огляди та реєстрація функціонального стану середнього вуха
виконувалися через 3 місяці після проведення первинного дослідження.
У першій групі при проведенні повторної тимпанометрії з частотою тону
226 Гц серед обстежених вух у 7 випадках були зареєстровані криві типу «Е», у
9 – тимпанограми типу «А». Криві типу «В» та «С» були відсутні. При проведенні
тимпанометрії з частотою тону 1000 Гц в одному випадку відбулася
трансформація кривої типу «А» в тип «С». У всіх останніх випадках зареєстровані
тимпанограми типу «А».
У групі 2 при проведенні повторної тимпанометрії з частотою тону 226 Гц в
13 випадках були зареєстровані криві типу «Е», у 7 - типу «А». Криві типів «В» та
«С» не зафіксовані. При проведенні тимпанометрії з частотою тону 1000 Гц у всіх
випадках зареєстровані криві типу «А».
У 3 групі при проведенні повторної тимпанометрії з частотою тону 226 Гц у
8 випадках були зареєстровані криві типу «Е», у 12 - типу «А». Криві типів «В» та
«С» не зафіксовані. При проведенні тимпанометрії з частотою тону 1000 Гц у 18
випадках зареєстровані криві типу «А», у двох - типу «В».
У групі контролю повторне дослідження проводилося у 4 дітей. При
проведенні тимпанометрії з частотою тону 226 Гц серед обстежених вух у 4
випадках були зареєстровані криві типу «Е», у 4 - типу «А». Криві типів «В» та
«С» не зафіксовані. При проведенні тимпанометрії з частотою тону 1000 Гц у всіх
випадках зареєстровані тимпанограми типу «А».
При поведенні повторної тимпанометрії з частотою тону 1000 Гц було
зареєстровано на обидва вуха криву типу «С» в однієї дитини з першої групи та
криву типу «В» в однієї дитини з другої групи. Дітям була призначена
консервативна терапія, ідентична тій, яку проводили у відділенні патології
недоношених дітей. Наступний огляд було проведено через 6 місяців. За
результатами тимпанометрії у цих дітей встановлені криві типу «А».
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Ураховуючи дані, отримані методом АІ, а також ті, що зустрічаються у
сучасній науковій літературі [32, 65, 77, 87, 101, 110, 115, 120, 128, 131, 133, 147,
148, 151, 162, 174, 176, 178, 179, 183, 185, 190, 191, 193, 195, 200, 201, 211, 213,
214, 216, 217, 219] щодо діагностики патології середнього вуха в недоношених
дітей, можна зробити висновок. При використанні тимпанометрії з частотою тону
226 Гц доволі часто зустрічаються тимпанограми типів «D» та «E», за якими
неможливо

дати

об’єктивну

характеристику

стану

середнього

вуха

в

новонароджених дітей різного гестаційного віку. Ці типи кривих у дорослих
виявляються під час порушення функціонування слухових кісточок (розрив) або
атрофії барабанної перетинки внаслідок рубцювання, що не характерно
новонародженим дітям. При тимпанометрії з тоном 1000 Гц вдалося позбутися
цих типів кривих і таким чином встановити помилковість тимпанограм (як
нормальних, так і патологічних), зареєстрованих на частоті 226 Гц. Тому, на нашу
думку, при скринінговому дослідженні новонароджених з різним гестаційним
віком, тимпанометрія з частотою тону 1000 Гц є більш оптимальною, бо дозволяє
з більшою вірогідністю встановити дійсний стан середнього вуха в дітей.
5.5. Клініко-діагностичні паралелі при виявленні порушень слуху в
новонароджених різного гестаційного віку за допомогою отоакустичної емісії
та акустичної імпедансометрії
У результаті комплексного обстеження з 102 новонароджених дітей за
допомогою ОАЕ та АІ було відібрано для подальшого нагляду 12, у яких
відмічена патологія слухового аналізатора.
У першій групі знаходилися діти, народжені в періоді з 25 по 31 тижні
гестації. У 3 дітей за результатами ОАЕ була встановлена негативна відповідь
тільки на ліве вухо. За результатами тимпанометрії з частотою 1000 Гц негативна
відповідь за даними ОАЕ була поєднана у двох випадках з тимпанограмами типу
«В» та в одному випадку з кривою типу «С». У 1 дитини негативна відповідь за
результатами ОАЕ була встановлена на праве та ліве вухо. За результатами
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високочастотної тимпанометрії в цієї дитини діагностовані криві типу «А». Дані
про встановлену патологію за результатами ОАЕ та тимпаномертії з частотою 226
та 1000 Гц у першій групі представлені в таблиці 5.10.
Таблиця 5.10
Результатами тимпаномертії з частотою 226 та 1000 Гц та ОАЕ в першій
групі спостереження
Тимпанометрія 226 Гц

Тимпанометрія 1000 Гц

ОАЕ

№

Ad

As

Ad

As

Ad

As

1

E

E

B

C

+

-

2

A

A

A

B

+

-

3

A

A

A

A

-

-

4

А

В

А

В

+

-

+/- позитивна, негативна відповідь за результатами ОАЕ
В однієї дитини за результатами ОАЕ була зареєстрована негативна
відповідь з обох боків, за даними тимпанометрії встановлені криві типу «А». Вік
дітини на момент дослідження склав 5 місяців від народження. Тому було
рекомендовано проведення КСВП для встановлення ймовірної патології
слухового аналізатора.
У другій групі знаходилися діти, народжені в терміні гестації 32 – 34
тижні. У 3 дітей за результатами ОАЕ була встановлена негативна відповідь
тільки на ліве вухо. Результати тимпанометрії з частотою 1000 Гц констатували
негативний результат, ОАЕ була поєднана у одному випадку з тимпанограмами
типу «В» та у 2 випадках – з кривою типу «С». У 1 дитини негативна відповідь за
результатами ОАЕ була встановлена на обидва вуха. За результатами
високочастотної тимпанометрії в дитини діагностовані криві типу «В». Дані про
встановлену патологію за результатами ОАЕ та тимпаномертії з частотою 226 та
1000 Гц у другій групі представлені в таблиці 5.11.
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Таблиця 5.11
Результатами тимпаномертії з частотою 226 та 1000 Гц та ОАЕ у другій
групі спостереження
Тимпанометрія 226 Гц

Тимпанометрія 1000 Гц

ОАЕ

№

Ad

As

Ad

As

Ad

As

1

A

A

В

В

+

-

2

D

Е

А

C

+

-

3

C

C

В

В

-

-

4

А

C

А

C

+

-

+/- позитивна, негативна відповідь за результатами ОАЕ
До третьої групи ввійшли діти, народжені в терміні гестації 35 – 36 тижнів.
У 3 дітей за результатами ОАЕ була встановлена негативна відповідь на обидва
вуха. За результатами тимпанометрії з частотою 1000 Гц негативна відповідь за
даними ОАЕ була поєднана в 3 дітей з тимпанограмами типу «В». Дані про
встановлену патологію за результатами ОАЕ та тимпаномертії з частотою 226 та
1000 Гц у третій групі представлені в таблиці 5.12.
Таблиця 5.12
Результатами тимпаномертії з частотою 226 та 1000 Гц та ОАЕ у третій
групі спостереження
Тимпанометрія 226 Гц

Тимпанометрія 1000 Гц

ОАЕ

№

Ad

As

Ad

As

Ad

As

1

А

А

В

B

-

-

2

E

E

B

B

-

-

3

B

B

B

B

-

-

+/- позитивна, негативна відповідь за результатами ОАЕ
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До контрольої групи ввійшли діти, народжені в терміні гестації,
починаючи з 37 тижня. У 1 дитини за результатами ОАЕ була встановлена
негативна відповідь на обидва вуха. За результатами тимпанометрії з частотою
1000 Гц негативна відповідь за даними ОАЕ була поєднана з тимпанограмами
типу «А». Дані про встановлену патологію за результатами ОАЕ та тимпаномертії
з частотою 226 та 1000 Гц у контрольній групі представлені в таблиці 5.13.
Таблиця 5.13
Результатами тимпаномертії з частотою 226 та 1000 Гц та ОАЕ у
контрольній групі спостереження
Тимпанометрія 226 Гц

Тимпанометрія 1000 Гц

ОАЕ

№

Ad

As

Ad

As

Ad

As

1

А

E

А

А

-

-

+/- позитивна, негативна відповідь за результатами ОАЕ
За результатами дослідження ОАЕ у групі контролю в однієї дитини була
встановлена негативна відповідь з обох боків, яка супроводжувалася нормальним
станом середнього вуха за результатами тимпанометрії. Цій дитині було
рекомендовано проведення КСВП.
Аналізуючи дані, було встановлено, що у 45,8% обстежених вух негативна
відповідь під час ОАЕ була поєднана з тимпанограмами типу «В», у 12,5% – з
кривими типу «С», у 16,7% – з типами «А» (рис. 5.6). В останніх 16,7% позитивна
відповідь під час ОАЕ поєднувалась з типами «А», та у 8,3% з типами «В»
отриманими під час високочастотної тимпанометрії.
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Рис. 5.6 Аналіз даних ОАЕ та АІ
Повторні дослідження стану слухового аналізатора в дітей із груп нагляду
виконували через 3 та 6 місяців. За результатами високочастотної тимпанометрії у
1 групі у всіх дітей відбулася нормалізація стану середнього вуха, зареєстровані
тимпанограми типу «А». За результатами ОАЕ «Тест не пройдено» було
встановлено у 3 дітей на ліве вухо. У двох дітей відбулося збільшення частотної
відповіді за результатами ОАЕ, але цього було недостатньо для реєстрації «Тест
пройдено». В однієї дитини при аналізі частотної характеристики відповіді змін
не відбулося. Також одна дитина вибула з нашого дослідження у зв’язку з
несумісною з життям соматичною патологією. При проведенні дослідження через
6 місяців за даними тимпанометрії встановлені криві типу «А». Результати ОАЕ в
порівнянні з попереднім дослідженням не змінилися. КСВП було рекомендовано
3 дітям для встановлення імовірної патології слухового аналізатора.
У другій групі при проведенні високочастотної тимпанометрії через 3
місяці встановлені криві типу «А». За результатами тесту ОАЕ у віці 3 місяців у
всіх дітей зареєстрована позитивна відповідь. Реєстрація ОАЕ відбулася на
частотах 2, 3, 4, 5 кГц.
У третій групі при повторних дослідженнях за результатами тимпанометрії
встановлені криві типу «А». Результат «Тест пройдено» отримано у всіх дітей.
ОАЕ зареєстрована на всіх досліджуваних частотах.
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У групі контролю для подальшого дослідження стану слухового
аналізатора була відібрана одна дитина. При дослідженні середнього вуха за
допомогою тимпанометрії встановлені тимпанограми типу «А». Додатково
проведено дослідження коротколатентних слухових викликаних потенціалів
(рис 5.7), де поріг у V хвилі КСВП зареєстровано при 20 Дб, що вказує на
нормальне функціонування слухового аналізатора.

Рис. 5.7. Протокол дослідження КСВП.
Аналізуючи дані дослідження ОАЕ та високочастотної тимпанометрії у
недоношених дітей різного гестаційного віку, можна зробити висновок, що
негативна відповідь під час ОАЕ може вказувати на порушення звукопровідного
апарату середнього вуха новонародженої дитини. Нормалізація стану середнього
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вуха в дітей із супутньою соматичною патологією відбувається поступово і
більшою мірою обумовлена проявами секреторного отиту, який у результаті
лікування та профілактичного догляду за порожниною носа проходить у перші
місяці життя. Відновлення функції середнього вуха допомагає розширити
частотний діапазон реєстрації ОАЕ. Використання ОАЕ та високочастотної
тимпанометрії допомагає більш комплексно та цілеспрямовано підійти до
діагностики патології слуху в новонароджених дітей різного гестаційного віку.
Алгоритм ранньої діагностики порушень слуху в новонароджених
недоношених дітей на першому етапі аудіологічного скринінгу
Сучасний алгоритм аудіологічного скринінгу складається з декількох
етапів, виконання та дотримання рекомендацій на кожному з яких дозволяє
вчасно встановити патологію слухового аналізатора та провести в разі
необхідності її корекцію. Первинний скринінг, діагностику та підтвердження слід
завершити протягом перших 3-х місяців життя - якнайшвидше після народження.
Рекомендують здійснювати: скринінг слуху – у віці до 1-го місяця, повне
діагностичне тестування слуху - до 3-х місяців, втручання (звукопідсилення і
реабілітація) - до 6-місячного віку (А. Л. Косаковський, М. Черкес, Ф. Юрочко
2017р). Тому одним із головних є I етап, який включає аудіологічний скринінг у
пологових будинках та дитячих лікарнях у інфекційно–боксованих відділеннях
недоношених новонароджених дітей.
Новонародженим доношеним та недоношеним дітям гестаційний вік яких
перевищує 30 тижнів (для виключення впливу ембріонального вмісту на
результати аудіологічного дослідження) на першому етапі в обов’язковому
порядку повинен виконуватися скринінг слуху, який включає дослідження ОАЕ.
Дослідження проводиться на 3-5 день від народження. Перед виконанням дитина
повинна бути оглянута оториноларингологом щодо виявлення аномалій розвитку
або патології ЛОР-органів. Ураховуючи результати, одержані нами при
обстеженні

дітей

у

інфекційно–боксованому

відділенні

недоношених
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новонароджених, ми пропонуємо включити дослідження функціонального стану
середнього вуха в аудіологічний скринінг на першому етапі. За нашими даними, у
новонароджених

недоношених

дітей

переважає

кондуктивний

тип

приглухуватості, який встановлений у 30,4 % обстежених під час первинного
аудіологічного дослідження. При аналізі негативних результатів, отриманих під
час первинного скринінгу за допомогою ОАЕ, було встановлено, що у 58,3 % вух
за даними тимпанометрії були встановлені патологічні типи тимпанограм. У
45,8% обстежених вух були встановлені тимпанограми типу «В», у 12,5% – типу
«С».

Тому,

на

нашу

думку,

проведення

комплексного

аудіологічного

дослідження, в яке буде включена тимпанометрія з зондувальним тоном 1000 Гц,
дозволить виявити захворювання середнього вуха з латентним перебігом, що
обумовлюють негативну відповідь під час ОАЕ. Виявлення цих станів дозволить
своєчасно провести їх лікування, тим самим покращить результати скринінгу
слуху. Запропонований

такий

алгоритм діагностики порушень слуху в

новонароджених недоношених дітей.
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АЛГОРИТМ СКРИНІНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХУ НА I ЕТАПІ В
ІНФЕКЦІЙНО–БОКСОВАНОМУ ВІДДІЛЕННІ
Новонароджена дитина

Дослідження слуху
(ОАЕ + АІ)

Негативна відповідь
(за результатами
дослідження АТ)

Негативна відповідь
(за результатами
дослідження ОАЕ+АТ)

Курс елімінаційної терапії. Повторне
дослідження слуху (ОАЕ+АТ) у
відділенні патології новонароджених
або на другому етапі скринінгу.

На

нашу

думку,

дослідження

Негативна відповідь (за
результатами
дослідження ОАЕ),
наявність норми при АТ

Повторне дослідження слуху через 1
місяць (ОАЕ+АТ) або на другому
етапі скринінгу.

стану

слухового

аналізатора

в

новонароджених доношених та недоношених дітей тільки за допомогою ОАЕ є
недостатнім. Аудіологічний скринінг повинен бути комплексним і включати
обов’язкове проведення дослідження функціонального стану середнього вуха
дитини, яке можна виконати за допомогою акустичної тимпанометрії з частотою
тону 1000 Гц. За результатами високочастотної тимпанометрії робиться висновок
про стан середнього вуха дитини.
При встановленні тимпанограм типу «В», «С» основне лікування має
поєднуватися з місцевою елімінаційною терапією. Повторне обстеження стану
слухового аналізатора повинно виконуватися через 1 міс, і в обов’язковому
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порядку включати проведення ОАЕ та АТ з частотою тону 1000 Гц. У разі
знаходження

дитини

на

стаціонарному

лікуванні

обстеження

потрібно

повторювати на першому етапі. Після виписки із стаціонару подальші
дослідження скринінгу слуху доцільно виконувати на ІІ етапі.

5.6.

Нормативні

показники

високочастотної

та

низькочастотної

тимпанометрії
Окрім оцінки кривих тимпанограм, велике значення для діагностики мають
кількісні показники тимпанометрії. Для новонароджених дітей та малюків перших
років

життя

при

проведенні

дослідження

не

існує

загальноприйнятих

нормативних показників щодо ОСП, ІТ, СК, ГТ, ШТ. Тому для для їх визначення
в новонароджених різного гестаційного віку були відібрані та охарактеризовані
криві типу «А». Статистичну значимість порівнюваних показників з розподілом,
відмінним від нормального, що визначалася за критерієм згоди КолмогороваСмірнова, встановлювали з використанням критерію Манна-Уітні при рівні
значущості р = 0,05. Аналізовані дані представлені як медіана (Me) та
інтерквартильний

розмах

(RQ).

Дослідження

проводилися

на

частоті

зондувального тону 226 Гц та 1000 Гц.
У таблиці 5.14 наведені кількісні показники Ме та QR тимпанограм у групах
спостереження на частоті тону 226 Гц.
Таблиця 5.14
Кількісні показники Ме та QR тимпанометрії з зондувальним тоном 226 Гц.

ОСП\мл
Ме 0,45,
QR 0,36 – 0,57

Кількісні показники тимпанометріїї 226 Гц
ІТ \DaPa
СК\мл
ГТ\мл
Ме -7,
QR -34 – 25

1 група
Ме 0,64,
QR 0,49 – 0,84

Ме 0,17,
QR 0,13 – 0,21

ШТ\ daPa
Ме 188,
QR 169 – 206
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Продовження таблиці 5.14
2 група
Ме 0,54,
QR 0,39 –
0,63

Ме -2,
QR -23 – 15

Ме 0,56,
QR 0,47 – 0,68
3 група

Ме 0,16,
QR 0,14 – 0,2

Ме 187,
QR 144 – 205

Ме 0,52,
QR 0,33 –
0,70

Ме -23,
QR -49 – - 2

Ме 0,54,
QR 0,38 – 0,70
4 група

Ме 0,15,
QR 0,09 – 0,22

Ме 170,
QR ± 140 – 202

Ме 0,53,
QR 0,37 –
0,71

Ме -18,
QR -39 – 4

Ме 0,59,
QR 0,48 – 0,58

Ме 0,22,
QR 0,14 – 0,27

Ме 176,
QR 142 – 194

Достовірної різниці між кількісними показниками тимпанограм з частотою
226 Гц 1 групи з показниками 2, 3 та 4 груп не отримано (Р > 0,05). Дані наведені
в таблиці 5.15.
Таблиця 5.15
Порівняння показників тимпанометрії з частотою тону 226 Гц між 1 групою
та 2, 3 і 4 групами
Показники

1 група – 2 група

1 група – 3 група

1 група – 4 група

тимпанометрії

P-value

P-value

P-value

ОСП/мл

0,37

0,44

0,24

ІТ/daPa

0,84

0,21

0,38

СК/мл

0,26

0,19

0,86

ГТ/мл

0,6

0,19

0,33

ШТ/daPa

0,42

0,23

0,06

При порівнянні кількісних показників тимпанометрії з частотою 226 Гц 2
групи з 3 і 4 достовірної різниці також не встановлено (Р > 0,05). Дані подані в
таблиці 5.16.
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Таблиця 5.16
Порівняння показників тимпанометрії з частотою тону 226 Гц між 2, 3 та 4
групами
Показники

2 група – 3 група

2 група – 4 група

тимпанометрії

P-value

P-value

ОСП/мл

0,75

0,97

ІТ/daPa

0,14

0,22

СК/мл

0,93

0,28

ГТ/мл

0,32

0,17

ШТ/daPa

0,62

0,45

При порівнянні кількісних показників тимпанометрії з частотою 226 Гц між
3 та 4 групами було встановлено статистично значиму різницю показників ГТ ( Рvalue = 0,02). Дані наведені в таблиці 5.17
Таблиця 5.17
Порівняння показників тимпанометрії з частотою тону 226 Гц між 3 та 4
групами
Показники

3 група – 4 група

тимпанометрії

P-value

ОСП\мл

0,58

ІТ \DaPa

0,33

СК\мл

0,16

ГТ\мл

0,02

ШТ\ DaPa

0,88
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У

зв'язку

з

відсутністю

статистичної

різниці

між

показниками

тимпанометрії з частотою тону 226 Гц ОСП, ІТ, СК, ШТ у групах спостереження
всіх дітей було об'єднано в одну групу та проведено обчислення Ме та QR. Дані
подані в таблиці 5.18.
Таблиця 5.18
Кількісна характеристика показників тимпанометрії з частотою тону 226 Гц
після об’єднання дітей в одну групу
Кількісні показники тимпанометріїї 226 Гц
ОСП/мл

ІТ /daPa

СК/мл

ШТ/daPa

Ме 0,52,
QR 0,37 – 0,66

Ме -12,
QR -39 – 9

Ме 0,56,
QR 0,47 – 0,74

Ме 178,
QR 144 – 200

Визначення кількісних показників тимпанограм при частоті тону 1000 Гц
було здійснено аналогічно. Для високочастотної тимпанометрії не визначався
показник градієнта. Підрахунки показників СК виконувалися в одиницях виміру –
mmho, що є особливістю вимірювання апаратом AT 235h фірми Interacoustics
(табл. 5.19).
Таблиця 5.19
Кількісні показники Ме та QR тимпанометрії з зондувальним тоном 1000 Гц.

ОСП/мл

Кількісні показники тимпанометріїї 1000 Гц
ІТ /daPa
СК/mmho

ШТ/daPa

1 група
Ме 0,25,
QR 0,21 – 0,45

Ме - 7,
QR -38 – 32

Ме 0,52,
QR 0,23 – 0,84

Ме - 18,
QR -41 – 9

Ме 1,23,
QR 0,8 – 0,63
2 група
Ме 1,43,
QR 0,93 – 1,73

Ме 125,
QR 101 – 152
Ме 128,
QR 107 – 171
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Продовження таблиці 5.19
3 група
Ме 0,25,
QR 0,21 – 0,34
Ме 0,25,
QR 0,23 – 0,33

Ме -18,
QR -45 – 4

Ме 1,26,
QR 0,91 – 1,75
4 група
Ме -7,
Ме 1,17,
QR -39 – 31
QR 0,73 – 1,51

Ме 133,
QR 111 – 157
Ме 128,
QR 106 – 154

Різниці між показниками не встановлено. (Р-value > 0,05).Дані подані в
таблицях 5.20 – 5.22.
Таблиця 5.20
Порівняння показників тимпанометрії з частотою тону 1000 Гц між 1
групою та 2, 3 і 4 групами
Показники

1 група – 2 група

1 група – 3 група

1 група – 4 група

тимпанометрії

P-value

P-value

P-value

ОСП/мл

0,30

0,92

0,92

ІТ/daPa

0,16

0,39

0,39

СК/мл

0,50

0,67

0,67

ШТ/daPa

0,35

0,42

0,42

Таблиця 5.21
Порівняння показників тимпанометрії з частотою тону 1000 Гц між 2
групою та 3 і 4 групами
Показники

2 група – 3 група

2 група – 4 група

тимпанометрії

P-value

P-value

ОСП/мл

0,25

0,38

ІТ/daPa

0,61

0,15

СК/мл

0,75

0,15
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Продовження таблиці 5.21
ШТ/daPa

0,73

0,42

Таблиця 5.22
Порівняння показників тимпанометрії з частотою тону 1000 Гц між 3 та 4
групами
Показники

3 група – 4 група

тимпанометрії

P-value

ОСП\мл

0,72

ІТ \DaPa

0,26

СК\мл

0,20

ШТ\ DaPa

0,59

У результаті встановлено відсутність статистичної різниці в показниках
тимпанометрії з частотою тону 1000 Гц. Це дозволило об’єднати всіх дітей в одну
групу та провести обчислення Ме та QR. Дані наведені в таблиці 5.23.
Таблиця 5.23
Кількісна характеристика показників тимпанометрії з частотою тону 1000
Гц після об’єднання дітей в одну групу

ОСП/мл
Ме 0,25,
QR 0,22 – 0,44

Кількісні показники тимпанометріїї 1000 Гц
ІТ/DaPa
СК/mmho
Ме - 12,
QR -39 – 15

Ме 1,21,
QR 0,84 – 1,67

ШТ/DaPa
Ме 130,
QR 108 – 160

Аналіз кількісних показників тимпанометрії з частотою тону 226 Гц та 1000
Гц показав, що показник ОСП на частоті 226 Гц склав: Ме 0,52 мл, QR 0,37 – 0,66
мл., а на частоті тону 1000 Гц показники ОСП дещо відрізнялися: Ме 0,25 мл, QR
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0,22 – 0,44 мл. Ураховуючи спільні одиниці вимірювання, проведено порівняння
цього показника на обох частотах. У результаті було встановлено статистично
значиму різницю між показниками ОСП на частоті 226 Гц та 1000 Гц (Р-value <
0,05).
ІТ – це пік комплеанса, який реєструється на тимпанограмі, коли тиск по
обидва боки барабанної перетинки однаковий і є показником тиску в барабанній
порожнині. На частоті 226 Гц цей показник становив: Ме -12 daPa, QR -39 – 9
daPa, а на частоті 1000 Гц - Ме -12, QR -39 – 15. У результаті проведеної обробки
даних встановлена відсутність статистичної різниці між показниками тиску на
двох частотах (Р-value = 0,69).
Показник СК є висотою його піку і характеризує ступінь податливості
системи середнього вуха. На частоті 226 Гц цей показник склав: Ме 0,56 мл, QR
0,47 – 0,74 мл; на частоті 1000 Гц - Ме 1,21 mmho, QR 0,84 – 1,67 mmho.
Показник ШТ – це різниця між двома значеннями тиску з обох сторін
тимпанограми, розташованих на середині піку податливості. На частоті 226 Гц
показник склав: Ме 178 daPa, QR 144 – 200 daPa., а на частоті 1000 Гц - Ме 130
daPa, QR 108 – 160 DaPa. За результатами порівняння показників на різних
частотах встановлено статистично значиму різницю ШТ (Р-value < 0,05).
Для визначення стану середнього вуха в дітей із груп спостереження було
визначено ІАП за формулою ІАП=[СК:ШТ]×100. Дані подані в таблиці 5.24.
Таблиця 5.24
Показники індексу акустичної податливості в групах спостереження
Індекс акустичної податливості
1 група

2 група

3 група

4 група

Ме – 0,97,
QR – 0,63 – 1,39

Ме – 1,15,
QR – 0,61 – 1,52

Ме – 0,87,
QR – 0,67 – 1,48

Ме – 0,82,
QR – 0,57 – 1,4
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При порівнянні даних ІАП у групах спостереження за допомогою
непараметричного критерію Манна-Уітні встановлено відсутність достовірної
статистичної різниці (Р-value > 0,05), Ме – 0,9, QR – 0,6 – 1,49.
На основі отриманих даних про кількісні показники тимпанометрії в групах
спостереження, враховуючи відсутність статистичної різниці, можна зробити такі
висновки. Функціональні характеристики середнього вуха в недоношених
новонароджених дітей, постконцептуальний вік яких досяг 36 тижнів гестації, не
відрізняються від аналогічних характеристик у доношених дітей. При відсутності
загальноприйнятих нормативних показників високочастотної та низькочастотної
тимпанометрії отримані дані про ОСП, ІТ, СК, ШТ можуть бути використані як
норми при дослідженні новонароджених дітей різного гестаційного віку.
Базуючись на отриманій інформації про інтерквартильний розмах статичного
комплеансу, можна додатково виділити 2 типи тимпанограм: «As» та «Ad». Якщо
показник СК при тимпанометрії з частотою тону 226 Гц менше 0,47 мл, то цей тип
можна віднести до кривої «As». При збільшенні показника понад 0,74 мл – до
типу «Ad». Для тимпанометрії з частотою тону 1000 Гц розподіл здійснено
відповідно: якщо показник СК менше 0,84 mmho – «As», а якщо більше 1,67
mmho – «Ad». Наявність статистичної різниці між показниками градієнта в 3 та 4
групі вірогідніше за все обумовлені наявністю залишку амніотичної рідини в
барабанній порожнині. Тому в 3 групі показник градієнта був найменшим.
Показники ОСП та ШТ можуть змінюватися в залежності від частоти тону, на
якому проводиться дослідження. При частоті тону 226 Гц показник ОСП склав:
Ме 0,52 мл, QR 0,37 – 0,66 мл., ШТ – Ме 178 DaPa, QR 144 – 200 DaPa. При
частоті тону 1000 Гц показник ОСП склав: Ме 0,25 мл. QR 0,22 – 0,44 мл., ШТ –
Ме 130 DaPa, QR 108 – 160 DaPa. Збільшення ШТ обумовлене наявністю рідини в
барабанній порожнині.
Основні результати цього розділу висвітлено в таких публікаціях:
1.

Гусаков, А. Д. Скрининг слуха у новорожденных/ А. Д. Гусаков,

С. М. Захарчук, П. П. Шевлюк // Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. – 2016. –
№3с – С.40
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2.

Гусаков А. Д. Клиническое значение отоакустической эмиссии у

новорожденных / А. Д. Гусаков, П. П. Шевлюк , И. П. Юдина // Журн. вушн.,
носов. і горлов. хвороб. – 2017. – №3с. – С. 27 – 28
3.

Гусаков А. Д. Функциональное состояние слуховой трубы у детей,

рожденных преждевременно / А. Д. Гусаков, П. П. Шевлюк // Журн. вушн., носов.
і горлов. хвороб. – 2017. – №5с. – С. 25
4.

Шевлюк П. П. Скрининг слуха у недоношенных детей / П. П. Шевлюк,

А. Д. Гусаков // Актуальні питання клінічної медицини : ХІ всеукр. наук.-практ.
конф. молодих вчених (Запоріжжя, 27 жовт. 2017 р.). Запоріжжя. – 2017. – С. 76
5.

Шевлюк П. П. К вопросу о воспалительных заболеваниях среднего уха у

новорожденных детей / П. П. Шевлюк, А. Д. Гусаков // Журн. вушн., носов. і
горлов. хвороб. – 2017. – №6. – С. 43 – 47.
6.

Шевлюк П. П. Аудиологический скрининг детей грудного возраста /

П. П. Шевлюк, А. Д. Гусаков, С. М. Захарчук, Т. И. Курочкина // Сучаснi медичнi
технології. – 2017. – №3. – С.29 – 34
7.

Шевлюк П. П. Возможности тимпанометрии в определении функции

среднего уха у недоношенных новорожденных детей / П. П. Шевлюк,
А. Д. Гусаков, Т. И. Курочкина // Современная педиатрия. – 2018. – №6. – С.47 –
52; doi 10.15574/SP.2018.94.47

118

РОЗДІЛ 6
СТРУКТУРА ПАТОЛОГІЇ СЕРЕДНЬОГО ВУХА В ДОНОШЕНИХ ТА
НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ, В ТОМУ ЧИСЛІ ДІТЕЙ ІЗ ГРУП СПОСТЕРЕЖЕННЯ,
У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ
З метою виявлення віддалених результатів патології слухового аналізатора в
новонароджених дітей в обласному сурдологічному кабінеті протягом 2016 року
проведено обстеження 568 малюків упродовж першого року життя. У цю групу
увійшли діти (80%), які були обстежені у інфекційно-боксовому відділені.
Планові огляди дітей у сурдологічному кабінеті починалися з 2-3 місяця життя та
повторювалися кожні 3 місяці протягом року. Але слід відзначити, що огляд усіх
дітей у запланований термін здійснити не вдалося. Перш за все, це пов’язано з
профілактичним лікуванням соматичної патології в дітей із груп нагляду, зокрема,
неврологічних розладів. Тому частина дітей підлягала запланованому огляду в
ЛОР - лікаря за місцем проживанням або там де відбувалося лікування.
Результати огляду заносили до амбулаторної карти, що дало змогу при подальших
оглядах оцінити стан слухового аналізатора в новонароджених доношених та
недоношених дітей. Усього було обстежено 245 (43,1%) немовлят, які народжені
передчасно, та 323 (56,9%) доношених. Під час планових наглядів проводили
традиційний огляд ЛОР органів, який включав проведення риноскопії,
орофарингоскопії та отоскопії. У разі виявлення клінічної картини, характерної
для ексудативного отиту, проводилась АТ.
Аналізуючи дані наукової літератури 50-річної давнини, можна зробити
висновок, що гостре запалення середнього вуха, а також його ускладнення отоантрит у новонароджених і дітей грудного віку було доволі частим. Головними
причинами розвитку таких станів вважається особливість будови скроневої кістки
в дітей, особливо у новонароджених. Дані про поширення отоантриту в минулі
роки наведені в таблиці 6.1.
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Таблиця 6.1
Поширення отоантриту в минулі роки.
Автори

Рік

Отоантрит %

І.А. Курілін, А.І. Лісовська

1969

30–40

Є.А. Євдощенко

1979

42,2

Ю.Н. Пчельніков

1976–1980

41

В.В. Дячук

1979

34

В.В. Солдатова та співавтори

1983

18,3

В.П. Поддубний та співавтори

1983

6,9

Н.В. Баруліна, Н.В. Шарафутдінова

1983

17,4

В.И. Смолікова та співавтори

1983

8,8

У зв'язку з активним застосуванням у сучасній медичній практиці
антибактеріальної терапії значно зменшилася кількість ускладнень гострого
середнього отиту. Можна сказати, що тепер отоантрит є рідкістю.
Аналізуючи медичні дані недоношених дітей у катамнезі до 6-го місяця
життя, прояви запальних захворювань середнього вуха встановлені у 22 % (54
дитини). У 70,4% (38 дітей) відмічено розвиток ЕСО, а у 29,6 % (16 дітей)
діагностовано ГСО. Майже у всіх випадках захворюванню барабанної порожнини
передувала гостра вірусна інфекція. При аналізі даних у проміжку 6-12 місяці
життя запальні захворювання барабанної порожнини діагностовані в 40,4% (99
дітей). Відсоток захворювань ЕСО склав 28,3 % (28 дітей). Головним чином
збільшення захворюваності відбулося за рахунок виявлення гострої патології
середнього вуха, яка відзначена у 71,7 % (71 дитина).
Аналізуючи в катамнезі дані захворюваності доношених дітей у віці до 6
місяців, прояви запальних захворювань середнього вуха встановлені у 12,4% (40
дітей. У 52,5 % (21 дитина) відмічено розвиток ЕСО, а у 47,5% (19 дітей)
діагностовано ГСО. При аналізі даних у проміжку від 6 до 12 місяців життя
запальні захворювання барабанної порожнини зареєстровані у 32,5% (105 дітей).
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Відсоток захворювань ЕСО склав 18,1% (19 дітей). В основному збільшення
захворюваності відбулося за рахунок виявлення гострої патології середнього вуха,
яка зареєстрована 81,9 % (86 дітей). Треба відзначити, що розвиток отоантриту не
виявлено в жодному випадку.
Аналізуючи отримані дані про перебіг ЕСО в новонароджених дітей можна
зробити висновок, що в недоношених дітей у віці до 6 місяців ЕСО зустрічається
частіше. Це захворювання зафіксоване у 38 дітей 15,5 %. У групі дітей,
народжених у терміні очікуваних пологів, процент захворювання був у 2 рази
меншим та склав 6,5% – 21дитина. Аналізуючи дані у віковому проміжку від 6 до
12 місяців, в обох групах дітей відмічено незначне відхилення в процентному
співвідношенні. У групі недоношених ЕСО зафіксовано в 28 дітей (11,4%), та у 19
доношених – 5,9%. Відповідно ГСО у недоношених у віці до 6 місяців
встановлено у 16 дітей – 6,5%, та у 19 доношених – 5,9 %. У віковому проміжку
від 6 до 12 місяців ГСО виявлено в 71 недоношеної дитини – 29 %, та у 86
доношених – 26,6%. Ураховуючи отримані дані, можна зробити висновок, що в
перші 6 місяців життя у дітей, які народжені передчасно, у порівнянні з
доношеними частіше зустрічається ЕСО. У другій половині першого року життя
кількість захворювань ЕСО майже однакова в обох групах. Натомість
збільшується частота ГСО як у недоношених, так і в доношених дітей.
Основні результати цього розділу висвітлено в таких публікаціях:
1.

Шевлюк П. П. К вопросу о воспалительных заболеваниях среднего уха у

новорожденных детей / П. П. Шевлюк, А. Д. Гусаков // Журн. вушн., носов. і
горлов. хвороб. – 2017. – №6. – С. 43 – 47
2.

Шевлюк П. П. Аудиологический скрининг детей грудного возраста /

П. П. Шевлюк, А. Д. Гусаков, С. М. Захарчук, Т. И. Курочкина // Сучаснi медичнi
технології. – 2017. – №3. – С.29 – 34
Клінічне спостереження №1
Як клінічне спостереження наводиться анамнез дитини, яка народжена на
26-ому тижні вагітності з надзвичайно малою масою тіла – 960 грамів. Із анамнезу
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відoмо, що дитина народжена від II вагітності, яка протікала на фоні міоми матки.
Перша вагітність закінчилася мимовільним абортом. З 18 тижня вагітності
діагностовано істміко-цервікальна недостатність. Для профілактики передчасних
пологів був застосований акушерський песарій. На 26 тижні вагітності відбувся
передчасний розрив плідних оболонок. Дитина народжена шляхом кесаревого
розтину. Немовля перенесло в пологах тяжку асфіксію (оцінка за шкалою Апгар
3/5). Стан дитини після народження дуже важкий, обумовлений респіраторними
попущеннями. Дитина одразу переведена на ШВЛ. Основний клінічний діагноз:
внутрішньоутробна

інфекція,

неуточнена;

вторинний

гнійний

менінгіт;

бронхолегенева дисплазія (формування). Ускладнення: дихальна недостатність III
ст., серцево-судинна недостатність в анамнезі, правобічний напружений
пневмоторакс, синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові,
гемотрансфузія в анамнезі; легенева кровотеча в перинатальному періоді;
внутрішньошлуночковий крововилив III ст. (зліва); постгеморагічна гідроцефалія
в стадії декомпенсації. Супутній діагноз: гіпоксично-геморагічне ураження ЦНС:
синдром

церебрального

пригнічення,

неонатальна

жовтяниця

передчасно

народженої дитини; анемія передчасно народжених змішаного генезу важкого
ступеня. Гестаційний вік – 26 тижнів.
Ураховуючи тяжкий стан дитини, а також її перебування на ШВЛ, перше
дослідження слухового аналізатора було виконано після стабілізації перед
випискою із відділення патології новонароджених у віці майже 4 місяців. При
огляді барабанних перетинок було встановлено, що ліва барабанна перетинка має
більш тьмяний вигляд із легким синюшним відтінком. При виконанні ОАЕ був
отриманий негативний результат на ліве вухо. При виконанні АІ на частоті тону
1000 Гц також на лівому вусі було встановлено криву типу «В». Результати
аудіологічних досліджень наведені на рис.6.1, 6.2.

122

Рис. 6.1. Результат проведення скринінгового дослідження ОАЕ.

Рис. 6.2. Результати акустичної тимпанометрії.
Для ймовірної верифікації мезенхімальної тканини в барабанній порожнині
паралельно з аудіологічними дослідженнями були використані результати МРТ
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головного мозку. За даними МРТ, у дитини встановлені ознаки асиметричної
тривентрикулярної

компенсованої

неоклюзіонної

гідроцефалії,

гіпоплазія

мозолистого тіла та мозочка, перевентрикулярних постгіпоксичних кістозногліозних змін правої гемісфери. Ознак мезенхімальної тканини не знайдено
(рис.6.3).

Рис. 6.3. МРТ головного мозку. У порожнинах середнього вуха ознак
ембріональної тканини не знайдено.
Ураховуючи результати, які вказували на наявність ексудату в барабанній
порожнині, а саме наявність кривої типу «В» при проведенні тимпанометрії, а
також відсутність проявів гострого запалення середнього вуха, цій дитині було
рекомендовано місцеве лікування в домашніх умовах, яке включало: туалет
порожнини носа 0,9% розчином NaCl по 3 рази на день протягом 2 тижнів,
оксиметазолін 0,025% в ніс по 1 краплі 2 рази на день протягом 5 днів. Під час
наступного планового огляду в 6 місяців результати ОАЕ були без змін. За
даними тимпанометрії, були встановлені криві типу «А» на обох частотах. На
підставі отриманих даних, враховуючи обтяжливий анамнез дитини та її вік, було
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рекомендовано

звернутися

до

сурдологічного

центру

для

розширеного

аудіологічного обстеження і вирішення питання про подальшу реабілітацію.
За результатами КСВП у дитини діагностовано лівобічну сенсоневральну
приглухуватість IV ступеня та включено у чергу на слухопротезування. Протягом
року зафіксовано 2 випадки розвитку в цієї дитини ГСО в анамнезі.
Клінічне спостереження № 2
Дитина народжена від II вагітності на 31 тижні з масою тіла 2000 грамів.
Перша вагітність закінчилася нормальними пологами. В анамнезі зазначено, що
вагітність протікала на фоні грибкового вагініту. За даними УЗД, в терміні 27
тижнів встановлено крайове передлежання плаценти, у 29 тижнів – повне
передлежання та низьке прикріплення. Через це породілля знаходилася на
стаціонарному лікуванні. Виписана за власним бажанням. Пологи відбулися
передчасно (термін – 31 тиждень) у зв’язку з передчасним відшаруванням
плаценти. Оцінка за шкалою Апгар – 6/7 балів. Через 4 години дитина переведена
на ШВЛ у зв’язку з наростанням дихальної недостатності та проявами
неврологічної симптоматики.
Основний клінічний діагноз: синдром дихальних розладів змішаного типу;
затримка фетальної рідини; ателектази легень; двобічна внутрішньоутробна
пневмонія; правобічний напружений пневмоторакс. Супутній діагноз: гіпоксичноішемічне

ураження

ЦНС,

синдром

церебрального

пригнічення;

паравентрикулярний крововилив, субепендимальний крововилив з обох сторін;.
функціонуюча артеріальна протока; передчасне народження (гестаційний вік 31
тиждень).
Загрозливий для життя дитини стан ліквідований у терміні 2 тижнів.
Аудіологічне дослідження вдалося виконати на 15-ий день від народження. При
проведенні отоскопії на барабанних перетинках з обох боків виявлено відсутність
світлового рефлексу та синюшний відтінок. На лівому вусі після ОАЕ отримано
негативний результат «Тест не пройдено» (рис 6.4).
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Рис. 6.4. Результат проведення скринінгового дослідження ОАЕ.
За результатами отоскопії та ОАЕ в дитини встановлено підозру ЕСО. При
проведенні акустичної тимпанометрії на обох частотах отримані криві типу «В».

Рис. 6.5. Результати акустичної тимпанометрії.
Як і в попередньому випадку, призначено місцеве лікування з подальшим
обстеженням у динаміці. При повторному дослідженні у віці 3 місяців за даними
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ОАЕ отримано результат «Тест пройдено» на обох вухах. За даними
тимпанометрії встановлені криві типу «А». З медичної документації встановлено,
що протягом року в цієї дитини зафіксовано один випадок ГСО.
Клінічне спостереження № 3.
Дитина народжена від II вагітності на 36 тижні з масою тіла 2600 грамів. В
анамнезі зазначено, що перша вагітність завмерла, а друга протікала на фоні
хронічного пієлонефриту та мікролітіазу. В першій половині строку відмічалася
загроза перериванню вагітності. Через це вагітна знаходилася на стаціонарному
лікуванні. Пологи самостійні. Оцінка за шкалою Апгар 8/8 балів. Протягом
перших 2 годин після народження стан дитини погіршився. Дитина переведена на
ШВЛ.

Тяжкість

стану

обумовлено

кардіо-респіраторними

розладами

та

неврологічною симптоматикою. Основний клінічний діагноз: синдром дихальних
розладів

змішаного

внутрішньоутробна

типу;

вогнищева

внутрішньоутробна
пневмонія).

Супутній

інфекція

(двобічна

діагноз:

гіпоксично-

ішемічне ураження ЦНС, синдром підвищеної нейро-рефлекторної збудливості;
Анемія змішаного генезу; передчасне народження (гестаційний вік - 36 тижнів).
При проведенні отоскопії встановлено, що барабанні перетинки з обох
сторін втягнуті, сірого кольору, відсутній світловий рефлекс. На обох вухах
отримано результат ОАЕ «Тест пройдено» (рис.6.6).

Рис. 6.6. Результат проведення скринінгового дослідження ОАЕ.
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При виконанні тимпанометрії на частоті 1000 ГЦ на обох вухах зафіксовані
криві типу «С» (рис.6.7).

Рис. 6.7. Результати акустичної тимпанометрії.
За результатами МРТ ознак наявності ембріональної тканини в барабанній
порожнині не встановлено (рис 6.8).
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Рис. 6.8. МРТ головного мозку. У порожнинах середнього вуха ознак
ембріональної тканини не знайдено.
При подальших дослідженнях за допомогою ОАЕ було отримано результат
«Тест пройдено» з обох боків. За даними тимпанометрії встановлені криві типу
«А». Нормалізація відбулася протягом перших 3 місяців життя. Аналізуючи
медичну документацію, при подальших оглядах було відмічено, що протягом
року в цієї дитини зафіксовано по одному випадку ГСО та ЕСО.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
На теперішній час виходжування та реабілітація недоношених дітей є
глобальною проблемою не лише в Україні, а і в більшості розвинених країнах
світу, де за статистикою від 5 до 10 відсотків їх народжується передчасно. Ця
категорія є групою ризику для розвитку патології, яка може призвести до
інвалідізації. Тому недоношені діти потребують особливої уваги з боку медиків,
психологів, педагогів і батьків особливо протягом першого року життя.
Доцільність діагностики патології слухового аналізатора сьогодні не
викликає

жодних

сумнівів.

Вона

зустрічається

у

2-3

дітей

із

1000

новонароджених. Крім перцептивної патології слуху в передчасно народжених
дітей, як наслідок недорозвиненості органів і систем та внутрішньоутробної
інфекції, доволі часто спостерігаються запальні захворювання барабанної
порожнини, які протікають латентно. Вони є однією з причин приглухуватості в
перші місяці життя, а відсутність корекції може в подальшому призвести до
розвитку хронічного запалення. Відсутність в Україні скринінгових програм
виявлення патології слуху в новонароджених дітей та обов’язковий огляд їх у
ЛОР-лікаря лише у віці 2-3 років не сприяють ранній діагностиці патології
середнього вуха. Тому введення в практику обов’язкового скринінгу слуху в
пологових

будинках,

амбулаторіях

відділеннях

сприятиме

ранній

патології
діагностиці

новонароджених
захворювань

і

сімейних

середнього

та

внутрішнього вуха та пришвидшить одужання й адаптацію в соціумі передчасно
народжених дітей.
Метою цієї роботи є виявлення наявності ембріональної тканини,
амніотичної рідини та ексудату в барабанній порожнині й проведення
диференціальної діагностики ЕСО у передчасно народжених дітей за допомогою
скринінгових методів дослідження слуху: ОАЕ та АІ. Паралельно проведено
обстеження 80 барабанних порожнин мертвонароджених дітей з гестаційним
періодом від 15 до 41 тижня для верифікації ембріональної тканини та вивчення
можливого впливу у разі її наявності на стан звукопровідного апарату середнього
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та внутрішнього вуха в різному гестаційному віці. За науковими даними, при
народженні ембріональна тканина заповнює барабанну порожнину, а з початком
надходження повітря до клітин середнього вуха відбувається її резорбція з
подальшим заміщенням на слизову оболонку. У новонароджених дітей
ембріональна тканина може зберігатися протягом 2 років життя [15, 18, 21, 40, 48,
55, 57, 59, 78, 82, 84, 92, 101, 106, 141]. При проведенні гістологічного
дослідження було встановлено, що кількість ембріональної тканини в барабанній
порожнині залежить від гестаційного віку плоду. При вивченні макропрепаратів
було візуально підтверджено знаходження ембріональної тканини в барабанній
порожнині

та

істотне

її

зменшення,

починаючи

з

25-го

тижня

внутрішньоутробного розвитку. Отримані дані також підтверджені гістологічним
дослідженням мікропрепаратів. У терміні гестації 25-30 тижнів встановлено
зменшення кількості ембріональної тканини в барабанній порожнині. Першим
звільняється гіпотімпанум. Встановлено, що в терміні передбачуваних пологів
незначна кількість цієї тканини зберігається лише в аттику. Приналежність
знайденої

тканини

до

ембріональної

було

підтверджено

за

допомогою

імуногістохімічного дослідження (встановлено наявність експресії до віментину,
який є маркером мезенхімальних клітин). Наявність ембріональної тканини також
було підтверджено при проведенні цитологічного дослідження вмісту барабанної
порожнини. Але, крім елементів ембріональної тканини, в усіх випадках були
знайдені в значній кількості без'ядерні лусочки плоского епітелію, які є критерієм
навколоплідної рідини. У в 20 % випадків був виявлений гнійний ексудат і в
значній кількості бактеріальна флора (коккобацілярна). Найбільш вірогідно, що
наявність бактеріальної флори при дослідженні вмісту барабанної порожнини
обумовлено надходженням інфікованої амніотичної рідини. Остання потрапляє до
середнього вуха під час ковтання. Ця особливість може спричиняти розвиток
запалення відразу після народження. Отримані дані потрібно враховувати при
обстеженні недоношених дітей. На нашу думку, вплив ембріональної тканини на
результати проведення скринінгових тестів можливий, але лише при повному
заповненні барабанної порожнини.
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Паралельно з вивченням патологоанатомічного матеріалу за допомогою
скринінгових методів дослідження стану слухового аналізатора проведено
обстеження 102 новонароджених дітей (75 – недоношених, 27 – доношених), яких
розподілено на 4 групи відповідно до терміну гестації при народженні. У першу
групу ввійшли діти народжені до 31 тижня внутрішньоутробного розвитку, в
другу – 32-34 тижні, в третю – 34-36 тижнів. Контрольну групу склали доношені
новонароджені. Дослідження виконували у відділенні патології новонароджених
на другому етапі виходжування, де діти отримували курс лікувальних заходів та
знаходились під наглядом неонатологів і лікарів суміжних спеціалізацій.
Комплексне обстеження дітей включало проведення досліджень ЛОР-органів
(риноскопія, орофарингоскопія, отоскопія) і проведення ОАЕ та АІ. При отоскопії
в більшості випадках слуховий прохід мав вигляд щілини і був дуже мобільний. У
20 % ця особливість ускладнювала візуальну оцінку стану барабанної перетинки.
У 10 % дітей зовнішній слуховий прохід був заповнений сироподібною змазкою,
яка видалялася за допомогою ватних джгутиків. Барабанна перетинка в
новонароджених недоношених дітей розташовується під гострим кутом, має
вигляд пастозної, щільної мембрани, що в значній мірі пояснює її непрозорість. У
дітей із першої та другої груп спостереження, постконцептуальний вік яких на
момент обстеження не перевищував 37 тижнів гестації, барабанна перетинка
майже повністю позбавлена розпізнавальних знаків (світловий рефлекс, рукоятка
молоточка). Натомість у дітей третьої та четвертої групи, постконцептуальний вік
яких був вищим, єдиним розпізнавальним знаком була рукоятка молоточка. При
візуальній оцінці забарвлення барабанної перетинки в новонароджених дітей при
використанні оптичного отоскопа з галогенним освітленням (2800 – 2854 К)
перетинка мала вигляд сіро-рожевої мембрани, яка при незначному напруженні
дитини змінювала колір ближче до червоного. Натомість при використанні
отоскопа з холодним освітленням (6500 К) остання мала вигляд сіро-рожевої
мембрани з синюшним відтінком. На нашу думку, цю особливість потрібно
враховувати при обстеженні новонароджених дітей, бо на основі візуальної
оцінки забарвлення барабанної перетинки здійснюється діагностика запалення
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середнього вуха. Якщо не враховувати цю особливість, зростає вірогідність
помилкового діагнозу.
Для діагностики порушень слуху використовували метод реєстрації ОАЕ на
частоті

продукту

скринінгової

спотворення.

системи

реєстрації

Дослідження

проводилося

отоакустичної

емісії

за

допомогою

«OtoRead»

фірми

«Interacoustics»( країна-виробник – Данія). При первинному скринінговому
досліджені дітей із груп спостереження відповідь «Тест не пройдено» було
отримано у 8,8% досліджених вух. У перших двох групах спостереження
негативна відповідь зафіксована майже на однаковому рівні: у першій – 10,9 %, у
другій – 12,5 %. У третій групі негативна відповідь склала 9,4%. У групі контролю
– 3,8%. Ураховуючи отримані дані, можна зробити висновок, що чим менший
гестаційний вік дитини при народженні, тим вищий відсоток негативних
відповідей. Однакові результати в перших двох групах пояснюються майже
рівним постконцептуальним віком на момент проведення дослідження.
Одразу після проведення ОАЕ виконували АІ. Це дослідження проводили з
використанням імпедансометра AT 235h фірми «Interacoustics» (країна-виробник
– Данія). При дослідженні використовували 2 стимулювальних тони: 226 та 1000
Гц. Метою дослідження було виявлення ексудативних процесів середнього вуха
та порівняння результатів на різних частотах.
У першій групі при використанні стимулювального тону 1000 Гц на 30,4 %
збільшилась реєстрація тимпанограм типу «А» і склала – 71,7 %. На 4,4 %
збільшилась кількість патологічних тимпанограм типу «В» і склала - 17,4 %. На
8,7 % збільшилась кількість тимпанограм типу «С» (на частоті тону 226 Гц цей
тип кривої не зареєстрований). На 32,6 % зменшилась кількість кривих типу «E» і
склала 2,2 %. Тимпанограми типу «D» на частоті 1000 Гц не зареєстровані (на
частоті 226 Гц їх кількість склала 10,9 % ).
У другій групі при використанні стимулювального тону 1000 Гц на 27,5 %
збільшилась кількість кривих типу «А» і склала 70 %. На 20 % відбулося
збільшення тимпанограм типу «В» (цей тип кривої не зареєстрований при
тимпанометрії з тоном 226 Гц). Кількість тимпанограм типу «С» залишилась без
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змін, що склало 10 %. Тимпанограми типів «D» та «Е» на частоті 1000 Гц не
зареєстровані, а на частоті 226 Гц ці криві склали відповідно 5 %, та 42,5 %.
У третій групі при використанні стимулювального тону 1000 Гц на 37,5 %
збільшилась кількість кривих типу «А» та склала 75 %. На 14,1 % збільшилась
кількість тимпанограм типу «В», що склало 17,2 %. На 4,7 % відбулося
збільшення кривих типу «С», що становило 7,8 %. Тимпанограми типів «D» та
«Е» на частоті 1000 Гц не зареєстровані, а на частоті 226 Гц ці криві були
відповідно 6,3 % та 50 % .
У групі контролю при використанні тону 1000 Гц на 22,2 % збільшилась
кількість тимпанограм типу «А» і становила 90,7 %. Тимпанограми типу «В» не
зареєстровані на обох тонах у жодному випадку. Криві типу «С» на частоті 1000
Гц збільшилися на 7,5 % і склали 9,3 %. Тимпанограми типів «D» та «Е» на
частоті 1000 Гц не зареєстровані, а на частоті 226 Гц ці криві склали відповідно
9,3 % та 20,4 %.
Ураховуючи дані, отримані під час дослідження, можна зробити висновок,
що АІ – це один із головних методів діагностики патології середнього вуха в
новонароджених дітей. Оптимальною є високочастотна тимпанометрія. Це
дослідження дозволяє майже повністю позбутися кривих типу «D» та «Е», які у
великій кількості реєструються на низькій частоті 226 Гц. Окрім цього, при
використанні тону 1000 Гц збільшується виявлення як нормальних, так і
патологічних тимпанограм типу «В» та «С» за рахунок трансформації типів «D»
та «E». Ці криві в дорослих виявляються під час порушення функціонування
слухових кісточок (розриву) або атрофії барабанної перетинки внаслідок
рубцювання, що не характерно для новонароджених дітей. При використанні
тимпанометрії з частотою тону лише 226 Гц, на нашу думку, не потрібно
відокремлювати типи «D» та «E». Доцільно об’єднати їх в один, бо, очевидно,
реєстрація цих кривих пов’язана з недорозвиненням кісткової

частини

зовнішнього слухового проходу та ще не набутою пружністю барабанної
перетинки, яка розташована під гострим кутом. При виявленні цих типів кривих
потрібно обов’язково проводити високочастотну тимпанометрію, яка дозволить з
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більшою вірогідністю встановити правильний діагноз. Усього під час первинного
дослідження у 16 дітей (13,2 % обстежених вух) встановлено криві типу «В», що
дозволило встановити діагноз ЕСО. У 62,5% встановлено двобічне ураження
середнього вуха. У 14 дітей (8,8 % обстежених вух) діагностовано криві типу «С»,
які були порушенням вентиляційної функції слухової труби. Цей тип кривих міг
бути наслідком перенесеного гострого отиту (кінцевої стадії). Двобічне ураження
діагностовано в 20 %. В 1 дитини встановлено на одне вухо криву типу «В», а на
інше - типу «С». У жодному випадку не встановлено симптомів, характерних для
гострого запалення середнього вуха. При подальшому спостереженні за дітьми
встановлено, що через 3 місяці у 90,3 % відбулася нормалізація стану середнього
вуха, що підтверджується даними високочастотної тимпанометрії, у якій
зафіксовані криві типу «А». У 9,7 % дітей нормалізація стану відбулася через 6
місяців.
Аналізуючи результати, отримані під час ОАЕ, та порівнюючи їх з
результатами АТ, констатовано, що у 45,8% обстежених вух негативна відповідь
під час ОАЕ поєднана з тимпанограмами типу «В», а у 12,5% – з кривими типу
«С». Ураховуючи цю інформацію, можна зробити висновок, що зареєстровані
негативні показники ОАЕ можуть бути обумовлені наявністю ексудату в
середньому вусі. Тому, на нашу думку, усі діти з негативними результатами ОАЕ
повинні бути додатково обстежені за допомогою АТ. Після нормалізації стану
середнього вуха при подальших дослідженнях дітей у віці 3 та 6 місяців за
допомогою ОАЕ зареєстровані негативні відповіді у 3 дітей ( 2,9 % ) із першої
групи. Усім рекомендовано проведення КСВП для встановлення ймовірної
патології

внутрішнього

вуха.

Нині

всі

діти

знаходяться на обліку

в

сурдологічному кабінеті.
Ураховуючи відсутність єдиних даних щодо кількісних показників
тимпанограм для пошуку характеристик розкиду розподілу величин нами
проведена статистична обробка кривих типу «А». З’ясовано, що функціональні
характеристики

середнього

вуха

в

недоношених

новонароджених

дітей,

постконцептуальний вік яких досяг 36 тижня гестації, не відрізняються від
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характеристик у доношених дітей. У процесі дослідження був визначений
інтерквартильний розмах (QR) та медіана (Ме) для таких показників тимпанограм:
ОСП, ІТ, СК, ШТ. На частоті 226 Гц показники тимпанометрії становили: ОСП
QR 0,37 – 0,66 мл., Ме 0,52 мл.; ІТ QR -39 – 9 daPa, Ме -12 daPa; СК QR 0,47 –
0,74 мл., Ме 0,56 мл.; ШТ 144 – 200 daPa, Ме 178 daPa. На частоті тону 1000 Гц
показники тимпанометрії склали: ОСП QR 0,22 – 0,44 мл., Ме 0,25 мл.; ІТ QR -39
– 15 daPa, Ме - 12 daPa; СК QR 0,84 – 1,67 mmho, Ме 1,21 mmho; ШТ QR 108 –
160 daPa, Ме 130 daPa. Отримані нами дані можуть бути використані як
нормативні

показники

при

дослідженні

новонароджених

дітей

різного

гестаційного віку.
З метою виявлення віддалених результатів захворювань середнього вуха в
доношених та недоношених дітей нами було обстежено 568 дітей. У дане
дослідження

ввійшли

80%

малюків,

обстежених

у відділенні

патології

новонароджених. З них 245 дітей (43,1 %), які народжені передчасно, та 323
(56,9 %) – народжені доношеними. Обстеження починалися з 2-3 місячного віку і
повторювалися кожні 3 місяці. У разі відсутності можливості проведення
планового огляду діти проходили його за місцем проживання. За результатами
проведеного обстеження та вивчення медичної документації було встановлено,
що недоношені діти у віці до 6 місяців переважно хворіють ЕСО. Цей показник
становить 15,5 % – 38 дітей, що на 9 % вище в порівнянні з доношеними дітьми,
показник яких становить 6,5% – 21 дитина. Рівень ГСО в доношених та
недоношених дітей у віці до 6 місяців майже однаковий та складає: в
недоношених 6,5 % – 16 дітей, а у доношених 5,9 % – 19 дітей. З часом поступово
відбувається зменшення кількості випадків ЕСО в недоношених дітей. У віці від 6
до 12 місяців захворюваність на цю патологію склала 11,4% – 28 дітей, що на
5,5% вище у порівнянні з доношеними 5,9% – 19 дітей. Натомість, починаючи з 6
місяців життя, діти частіше хворіють на ГСО. Так, у групі недоношених дітей у
проміжку від 6 до 12 місяців гостре запалення середнього вуха відмічене у 29 % –
71 дитини, а в доношених 26,6 % – 86 дітей. Достовірність даних перевірено за
допомогою обчислення критерію хі-квадрант. При порівнянні захворювання на
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ЕСО у доношених та недоношених дітей до 6 місяців P-level дорівнював 0,0005, а
у віці від 6 до 12 місяців P-level дорівнював 0,0175, а при порівнянні
захворювання на ГСО у доношених та недоношених дітей статистично
достовірної різниці не встановлено. У віці до 6 місяців життя P-level дорівнював
0,75, а від 6 до 12 – 0,53.
На прикладі цієї роботи показано, що недоношені діти мають схильність до
розвитку

ексудативних

отитів,

які

обумовлені

особливостями

перебігу

внутрішньоутробного розвитку плоду. Це може спричиняти труднощі в
діагностиці функціонування слухового аналізатора, формування якого є складним
і тривалим процесом у цієї категорії дітей. На нашу думку, аудіологічний
скринінг має бути комплексним і в обов’язковому порядку включати оцінку стану
середнього вуха. Введення АІ до арсеналу скринінгових методів дозволить
підвищити точність результатів первинного обстеження і виявити захворювання
барабанної порожнини, які латентно протікають.

137

ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі теоретично обґрунтована та практично вирішене
актуальне завдання дитячої оториноларингології, яке стосується визначення
наявності ембріональної тканини, амніотичної рідини та ексудату в барабанній
порожнині недоношених новонароджених дітей різного гестаційного віку з
використанням морфологічних та клінічних даних і сучасних методів аудіології.
1. На

підставі

дисекцій

макропрепаратів

скроневих

кісточок

мертвонароджених дітей від 15 до 41 тижня внутрішньоутробного розвитку і їх
морфологічного

аналізу

встановлена

наявність

у

барабанній

порожнині

ембріональної тканини. До 25-го тижня гестації барабанна порожнина повністю
заповнена ембріональною тканиною. Починаючи з 25-го тижня відбувається
поступове її зменшення. Першим звільняється гіпотімпанум. У терміні 30-34
тижнів ембріональна тканина знаходиться в аттику, а в терміні очікуваних пологів
(37-41 тиждень) невелика її кількість розташовується лише в передньому
аттиковому просторі.
2. За результатами цитологічного дослідження вмісту барабанної
порожнини

мертвонароджених

дітей

від

26-го

до

41-го

тижня

внутрішньоутробного розвитку встановлена наявність ембріональних клітин.
Скупченням ембріональних відросткових клітин зірчастої і веретеноподібної
форми мали вигляд безструктурних аморфних драглистих мас, забарвлених в різні
відтінки синього і рожевого кольору. Окрім цього, в барабанній порожнині була
відмічена наявність ороговілих клітин плоского епітелію, які відповідають вмісту
амніотичної рідини. У 20 % досліджуваних препаратів встановлена наявність
бактеріальної флори (переважно кокобацілярної) та гнійного ексудату, що може
бути причиною розвитку патології середнього вуха одразу після народження.
3. За допомогою аудіологічного дослідження в об’ємі ОАЕ та АТ
встановлено, що в структурі патології слухового аналізатора в новонароджених
переважає тип приглухуватості, властивий кондуктивному, який виявлений у 31
дитини (30,4%). Він обумовлений у 17 дітей (16,7%) наявністю ексудату в
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барабанній порожнині та у 14 (13,7%) порушенням функціонування слухової
труби. Патологія внутрішнього вуха встановлена у 2,9 %.
4. Відсутність під час отоскопії патогномонічних симптомів для ЕСО та
ГСО обумовлена антибактеріальною терапією, яку 98 % досліджуваних дітей
отримували для лікування внутрішньоутробної інфекції. Тому ключовим
дослідженням функціональних можливостей середнього вуха в новонароджених
доношених та недоношених дітей є використання тимпанометрії з частотою тону
1000 Гц. За допомогою інтерпретації якісних ознак тимпанограм можна провести
диференціальну діагностику патології середнього вуха.
5. За даними проведеного дослідження, позитивна відповідь під час
виконання ОАЕ на частоті продукту спотворення може бути отримана в більшості
новонароджених дітей, постконцептуальний вік яких досяг 36 тижнів. Негативна
відповідь під час проведення дослідження може бути обумовлена не тільки
патологією внутрішнього вуха (2,9 %), а й у більшій мірі наявністю ексудату в
барабанній порожнині (16,7 %). Тому для виключення патології середнього вуха
усім дітям з результатом ОАЕ «Тест не пройдено» показано проведення
тимпанометрії з тоном 1000 Гц.
6. При проведенні в групах спостереження порівняльного аналізу
кількісних характеристик тимпанограм з тоном 1000 Гц була встановлена
відсутність статистичної різниці (Р < 0,05). Тому функціональні характеристики
середнього вуха в недоношених новонароджених дітей, постконцептуальний вік
яких становить 36 тижнів гестації, не відрізняються від доношених.
7. При обстеженні дітей у віддаленому періоді (до 1 року) ЕСО частіше
зустрічається в перші 6 місяців життя та складає в недоношених 15,5 %, у
доношених – 6,5 %. ГСО в першому півріччі зустрічаються майже в однаковій
кількості і складає в доношених дітей 5,9 %, у недоношених – 6,5%. Ця патологія
частіше зустрічається в другій половині першого року життя та складає в
доношених дітей 26,6%, а в недоношених – 29%. Загалом, до досягнення 1 року
життя захворюваність запальними захворюваннями середнього вуха серед
недоношених та доношених дітей вирівнюється.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Для визначення стану слухового аналізатора в новонароджених дітей
рекомендується проведення аудіологічного обстеження, яке включає дослідження
слуху за допомогою ОАЕ та АТ, що надасть можливість оцінити функціональний
стан середнього вуха.
2. При виявленні негативного результату ОАЕ потрібно обов’язково
провести оцінку стану середнього вуха за допомогою тимпанометрії.
3. Оптимальним дослідженням стану середнього вуха новонароджених та
дітей на першому році життя є проведення тимпанометрії з частотою тону 1000
Гц. У разі реєстрації тимпанограм типу «D» та «E» на частоті зондувального тону
226 Гц для уточнення діагнозу слід проводити високочастотну тимпанометрію.
4. Дослідження стану слухового аналізатора у дітей, гестаційний вік яких
становить 25 – 30 тижнів внутрішньоутробного розвитку, або малюків, які
знаходяться у відділені реанімації, є недоцільним. Незрілість слухового
аналізатора, наявність у барабанній порожнині значної кількості ембріональної
тканини в цьому віці, нестабільний стан дитини та шум від електромеханічних
приладів в палаті досить часто призводять до реєстрації помилково негативного
результату.
5. Тимпанограми типу «В», отримані на частоті 1000 Гц у дітей,
постконцептуальний вік яких склав більше 35 - 37 тижнів, повинні бути розцінені
як прояв ЕСО.
6. При лікуванні запальних захворювань середнього вуха в новонароджених
дітей

необхідно

використовувати

елімінаційну

терапію

(застосування

судинозвужувальних крапель, ізотонічних сольових розчинів, туалет порожнини
носа) для відновлення прохідності слухової труби.

140

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1.

Айламазян Э.К. Акушерство: учебник для медицинских вузов. - 8-е

изд.,испр.и доп. Санкт-Петербург : СпецЛит, 2014. 543 с.
2.

Альтман Я.А., Таварткиладзе Г.А. Клиническая аудиология. Москва:

ДМК ПрессМ, 2003. 360 с.
3.

Аряев Н.Л., Котова Н.В. Реалии и перспективы выхаживания детей с

экстремально малой массой тела при рождении в мире и в Украине //
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2011. № 1 (1). C.101-107.
4.

Аудиологический скрининг детей грудного возраста / П.П. Шевлюк та

ін. // Сучаснi медичнi технології. 2017. № 3. C.29-34.
5.

Байбарина Е.Н., Антонов А.Г., Ионов О.В. Раннее применение

назального СДППД с вариабельным потоком у недоношенных со сроком гестации
28–32 недели // Интенсивная терапия. 2004. № 2. C.27-30.
6.

Баранова М.В., Журавлева Н.В., Ярлыков С.А. Иммунологические

показатели у детей больных острым и рецидивирующим отитом // Вести,
оторинолар. 1985. № 2. C.40-43.
7.

Барашнев Ю.И., Пономарева Л.П. Зрение и слух у новорожденных .

М: Триада-Х, 2008. 204 с.
8.

Барулина Н.В., Шарафутдинова Т.А. Особенности течения и лечения

острого среднего отита у детей младшего возраста // ВОРЛ. 1991. № 2. C.21-25.
9.

Белоусова А.А. Морфологические особенности костной капсулы

лабиринта в онтогенезе человека и их отношение к гистогенезу отосклероза :
автореф. дисс. ... канд. мед. наук : 14.764 "Патологическая анатомия". Киев, 1970.
25 c.
10. Березнюк В.В., Василенко М.Г. Особливості хірургічного лікування
дітей, хворих на секреторний середній отит в залежності від ступеня в’язкості
ексудату // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2017. № 5-с. C.9.

141

11. Березнюк И.В., Ковтуненко А.В., Березнюк В.В. Наш опыт баллонной
дилатации слуховой трубы в сочетании с лазерной тимпаностомией барабанной
перепонки // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2018. № 3. C.59-63.
12. Березнюк И.В., Ковтуненко А.В., Березнюк В.В. Особенности
хирургического лечения холестеатомы у детей // Журнал вушних, носових і
горлових хвороб. 2018. № 2. C.65-70.
13. Бетремеев А.Е. Перенатальный онтогенез среднего уха человека :
автореф. дисс. ... докт. мед. наук : 14.00.02 "Анатомия человека". Москва, 1991.
37c.
14. Бобошко М.Ю., Лопотко А.И. Слуховая труба. СПб: СпецЛит, 2003.
360 с.
15. Богомильский

М.Р.

Детская

оториноларингология.

Москва:

Медицина, 2005. 658 с.
16. Богомильский М.Р., Минасян В.С., Сасыгина Г.А. Острый средний
отит у новорожденных и грудных детей. Москва: РГМУ, 2007. 190 с.
17. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология .
Москва: ГЭОТАР–Медиа, 2007. 576 с.
18. Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. Детская оториноларингология .
Москва: ГЭОТАР–МЕД, 2002. 432 с.
19. Большакова

А.М.,

Ревенко

Н.П.

Анализ

причин

гнойно-

воспалительных заболеваний у недоношенных новорожденных детей в отделении
реанимации . под ред. В.В. Гаврюшова Москва: Сб. научн. тр. центр, ин-та
усоверш. врачей, 1982. 256 с.
20. Бондаренко М.Г. Состояние слуховой функции при воспалительных
заболеваниях среднего уха у новорожденных и детей грудного возраста с
перинатальной гипоксией. : дисс. ... канд. мед. наук. Москва, 2004. 161 c.
21. Бороноев

С.А.

Клиническая

оториноларингология:

Учебно-

методическое пособие. Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного
университета, 2008. 185 с.

142

22. Бурмистрова

Т.В.

Современные

этиопатогенетические

аспекты

экссудативного среднего отита // Рос. оторинолар. 2004. № 1. C.25-28.
23. Бурмистрова Т.В., Лучанинова В.Н., Приходько В.Н. Младенческая
смертность в Приморском крае и современные технологии её снижения //
Тихоокеанский медицинский журнал. 2002. № 3 (10). C.22-25.
24. Венцковский Б.М., Венцковская И.Б., Гутман Л.Б. Акушерство:
учебник. Киев: ВСИ «Медицина», 2010. 448 с.
25. Варианты патологических изменений полости носа и носоглотки у
недоношенных детей в первом полугодии жизни по данным современной
эндоскопии / Р.В. Котов та ін. // Российский вестник перинатологии и педиатрии.
2018. № 63 (6). C.51-54
26. Володин Н.Н., Дегтярев Д.Н. Принципы выхаживания детей с
экстремально низкой массой тела // Вопросы акушерства, гинекологии и
перинатологии. 2003. № 2. C.11-15.
27. Володин Н.Н., Дегтярев Д.Н., Байбарина Е.Н. Неонатология: Учебное
пособие . Москва: ГЭОТАР Медиа, 2008. 749 с.
28. Выренков Ю.Е., Кривощапов В.М. Клиническое значение строения
сосцевидного отростка у детей . Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1983. 88 с.
29. Гаращенко Т.И. Диагностическая и лечебная эндоскопия верхних
дыхательных путей у детей : автореф. дисс. ... докт. мед. наук : "Болезни уха,
горла и носа". Москва, 1996. 39 c.
30. Гаращенко Т.И., Котов Р.В., Полунин М.М. Эндоскопическая
хирургия слуховой трубы и среднего уха у детей с экссудативным средним
отитом // Рос. оториноларингол. 2009. № 3. C.34-41.
31. Гарбарук

Е.С.,

Королева

И.В.

Аудиологический

скрининг

новорожденных в России: проблемы и перспективы. СПб: СПб НИИ уха, горла,
носа и речи. 2013. 52 с.
32. Гарбарук

Е.С.,

Королева

И.В.

новорожденных . СПб: СПб НИИ ЛОР, 2009. 32 с.

Аудиологический

скрининг

143

33. Григорьева

И.Ф.

Исследование

коротколатентных

слуховых

вызванных потенциалов у детей в норме и при нарушениях слуха . СПб: НИИ уха,
горла, носа и речи , 1993. 128 с.
34. Гусаков А.Д., Шевлюк П.П. Некоторые особенности строения
среднего уха у недоношенных детей // Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. 2016.
№ 2. C.70-76.
35. Гусаков А.Д., Захарчук С.М., Шевлюк П.П. Скрининг слуха у
новорожденных // Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. 2016. № 3-c. C.40.
36. Гусаков

А.Д.,

Шевлюк

П.П.,

Красовская

Н.Ю.

Содержимое

барабанной полости новорожденных детей // Журн. вушн., носов. і горлов.
хвороб. 2016. № 5-c. C.30.
37. Гусаков А.Д., Шевлюк П.П., Юдина И.П. Клиническое значение
отоакустической эмиссии у новорожденных // Журн. вушн., носов. і горлов.
хвороб. 2017. № 3-c. C.27-28.
38. Гусаков А.Д., Шевлюк П.П. Функциональное состояние слуховой
трубы у детей, рожденных преждевременно // Журн. вушн., носов. і горлов.
хвороб. 2017. № 5-c. C.25-25.
39. Добрянський Д.О. Початкова допомога глибоконедоношеним дітям
після народження - сучасні пріоритети // Неонатологія, хірургія та перинатальна
медицина. 2011. № 1 (1). C.108-112.
40. Дубинец

И.Д.

Анатомофизиологические

особенности

структур

среднего уха при хроническом среднем отите в детском возрасте(обзор
литературы) // Рос. оториноларингология. 2008. № 1. C.86-91.
41. Дячук В.Т. Опыт организации отоларингологической помощи детям
грудного возраста, больных отоантритом // Всесоюзная конференция по детской
отоларингологии. Москва, 1979. C.42-43.
42. Евдощенко Е.А. Классификация и современное лечение отоантритов //
Журнал ушных, носовых и горловых болезней. 1982. № 6. C.17-23.

144

43. Жолобов В.Т., Носов С.И. Генетическая предрасположенность к
гнойной патологии среднего уха у детей // VII сьезд отоларингологов України.
Одесса, 1989. C.67-68.
44. Загорянская М.Е., Румянцева М.Г., Каменецкая С.Б. Причины
развития нарушений слуха у детей // Новости оториноларингологии и
логопатологии. 1996. № 3 (4). C.7-8.
45. Злыдников

Д.М.,

Смородинцев

А.А.

Острые

респираторные

заболевания . Л: Медицина, 1974. 295 с.
46. Иммунология и аллергология / В.А. Воробьева та ін. Нижний
Новгород: Практическая Медицина , 2008. 288 с.
47. Исаков В.А., Архипова Е.И., Исаков Д.И. Герпесвирусные инфекции
человека . СПб: Спецлит, 2006. 304 с.
48. Исхаки Ю.Б., Кальштейн Л.И. Детская оториноларингология .
Душанбе: Маориф, 1984. 416 с.
49. Калманова В.П. Показатели эритропоэтической активности и обмена
железа при гемолитической болезни плода и внутриутробных трансфузиях
эритроцитов : автореф. дисс. ... канд. мед. наук : "Педиатрия". Москва, 2000. 22 c.
50. Каманин Е.И., Егорова О.А. Острый средний отит у детей:
клиническое

значение

и

антибактериальная

терапия

//

Клиническая

антимикробная химиотерапия. 2000. № 2. C.57-62.
51. Карлсон Б. Основы эмбриологии по Пэттену . Москва: Мир, 1983.
390с.
52. Карпов

В.Л.

Возможности

широкополосной

тимпанометрии

в

аудиологическом скрининге новорожденных и детей первого года жизни и её
дифференциально - диагностическое значение при некоторых формах тугоухости:
дисс. ... канд. мед. наук. Москва, 2017. 101 c.
53. Карпова E.П., Бурлакова К.Ю. Воспалительные заболевания среднего
уха у детей // Медицинский совет. 2017. № 9. C.65-69.

145

54. Клинико-анатомические особенности среднего уха недоношенных
новорожденных в различные сроки гестации / B.Д. Рахманова та ін. // Вестник
оториноларингологии. 2012. № 5. C.27-30.
55. Кмита С. Отоларингология детского возраста. Варшава: Польское
государственное медицинское издательство, 1971. 220 с.
56. Кобрак Г.Г. Среднее ухо . Москва: Медгиз, 1963. 456 с.
57. Козлов М.Я. Хирургическая реабилитация слуха у детей. Москва:
Медицина, 1981. 240 с.
58. Комендантов

Л.Е.

Болезни

уха,

носа

и

горла.

Л:

Первый

Ленинградский Медицинский Институт им. академика И. П. Павлова, 1939. 216 с.
59. Комендантов Л.Е. О пневматизации сосцевидного отростка. Анатомогистологическое исследование // Ежемесячник ушн., горлов. и носовых болезней.
1944. № 5 (6). C.385-389.
60. Комплексная профилактика посттравматических изменений носа у
новорожденных детей, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной
терапии (медицинская технология) / И.В. Рахманова і др. // ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова. 2012. № 1. C.5-5.
61. Король И.М., Швед И.А., Колядич Ж.В. Клинико-морфологические
параллели мастоидитов // Рецепт. 2009. № 3. C.84-91.
62. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б. Дитяча отологія / Під ред. А. Л.
Косаковського, Ф. Б. Юрочка. Львів: Мс, 2017. 288 с.
63. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б. Середній отит: Міні-атлас.. Київ:
НМАПО імені П. Л. Шупика, 2016. 50 с.
64. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б. Сучасна тактика при гострому
середньому отиті у дітей // Соврем. педиатрия. 2013. № 1. C.55-59.
65. Кочкин Р.В. Импедансная аудиометрия. Москва: ВУЗ УлГУ, 2006.48с.
66. Крылова Н.В., Наумец Л.В. Анатомия органов чувств . Москва: МИА,
1991. 95 с.
67. Крюков

А.И.,

Кунельская

Н.Л.,

Кулагина

М.И.

Возрастные

особенности исследования слуха у детей // Рус мед журн. 2011. № 6. C.386-386.

146

68. Кулаков В.И., Антонов А.Г., Байбарина Е.Н. Проблемы и перспективы
выхаживания детей с экстремально низкой массой тела на современном этапе //
Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2005. № 4. C.8-11.
69. Лебедев Ю.А. Импедансометрический тест определения физического
объёма среднего уха и его клиническое значение // Нижегор. мед. журнал. 1997.
№ 2. C.5-8.
70. Левин Л.Т., Темкин Я.С. Хирургические болезни уха. Москва:
Медлит, 2002. 428 с.
71. Левин С.В. Использование слуховых вызванных потенциалов в
современных аудиологических исследованиях : автореф. дис. ... канд. мед. наук :
"Болезни уха, горла и носа". Москва, 2009. 21 c.
72. Локальний протокол «Організація медичної допомоги недоношеним
дітям при народженні» / Л.А. Левченко та ін. // Медико-соціальні проблеми сім’ї.
2013. № 18 (2). C.150-159.
73. Лопотко А.И., Плужников М.С., Атамурадов М.А. Старческая
тугоухость. Ашхабат: Ылым, 1986. 300 с.
74. Макарова

М.Е.

Руководство

по

лабораторной

диагностике

цитомегаловирусной инфекции для врачей . Москва: Медицина, 1996. 19 с.
75. Маркова Т.П. Длительно и часто болеющие дети // Рос. медицин.
журн. 2002. № 10. C.23-26.
76. Матроскин

А.Г.

Диагностика

патологии

среднего

уха

у

недоношенных детей различного гестационного возраста : автореф. дисс. ... канд.
мед. наук : "Болезни уха, горла и носа". Москва, 2015. 27 c.
77. Минасян

В.С.

Особенности

заболеваний

среднего

уха

у

новорожденных и детей грудного возраста : автореф. дисс. ... докт. мед. наук :
"Болезни уха, горла и носа". Москва, 2004. 52 c.
78. Михелович М.С. Сранительная анатомия и эмбриология уха. В кн.:
Болезни уха, горла и носа. [Под ред. С.М. Компанейца]. Т. 1 Киев: Гос мед издат
УССР, 1953. 638 с.

147

79. Молодцова

И.А.,

Ярикова

С.Г.,

Сливина

Л.П.

Технологии

диагностики, коррекции и профилактики нарушений слуха у детей разных
возрастных групп. Волгоград: Scientific magazine "Kontsep", 2013. 154 с.
80. Недзьведь М.К. Перинатальная патология учеб, пособие . Минск:
Выш. шк., 2012. 575 с.
81. Недоношенные дети в детстве и отрочестве (медико-психосоциальное
исследование) / А.А. Баранов и др. М: ООО «Информпресс-94», 2001. 181 с.
82. Особливості клінічної анатомії та фізіології лор-органів у дітей / А.А.
Лайко та ін. Київ: Логос, 2002. 116 с.
83. Особливості мовного розвитку в ранньому віці у дітей з наслідками
перинатальної патології нервової системи. Рання діагностика мовленнєвих
порушень та їх корекція / М.М. Володін та ін. // Питання практичної педіатрії.
2007. № 2 (2). C.30-45.
84. Отоларингологічна

допомога

дітям

0-17

років

включно,

що

перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ
України за 2016 рік / М.В. Голубчиков та ін. Київ., 2017. 156 с.
85. Оториноларингологія : Підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. III і IV
рівнів акредитації / В.Г. Базаров та ін. К: Здоров'я, 1999. 367 с.
86. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология: Руководство для
врачей . Москва: Медицина, 2001. 616 с.
87. Патология

среднего

уха

у

недоношенных

детей

различного

гестационного возраста / И.В. Рахманова и др. // Вестник РГМУ. 2015. № 1. C.2125.
88. Перцева

В.А.,

Захарова

В.А.

Характеристика

гуморального

иммунитета недоношенных новорожденных детей в зависимости от особенности
течения неонатального периода // Регулярные выпуски «РМЖ». 1990. № 31. C.1929.
89. Полунина Т.А. Диагностика, лечение и реабилитация тугоухости у
детей с детским церебральным параличом : автореф. дисс. ... канд. мед. наук :
"Болезни уха, горла и носа". Москва, 2007. 22 c.

148

90. Пономарева Л.П., Ширина Н.С. Вызванная отоакустическая эмиссия в
диагностике нарушений слуха у новорожденных // Педиатрия. 2001. № 3. C.100102.
91. Профилактика

инвалидизации

недоношенных

детей

в

оториноларингологии / М.Р. Богомильский та ін. // Российский вестник
перинатологии и педиатрии. 2016. № 61 (5). C.30-33.
92. Пэттен Б.М. Эмбриология человека . Москва: Медгиз, 1959. 800с.
93. Радциг Е.Ю., Бугайчук О.В., Селькова Е.П. Основные возбудители
острого среднего гнойного отита у детей дошкольного возраста // Педиатрия.
2015. № 5. C.72-76.
94. Раннее выявление нарушений слуха у новорожденных / В.М. Дудник
та ін. // Світ медицини та біології. 2013. № 39 (3). C.103-106.
95. Рахманова И.В., Полунин М. М., Матроскин А.Г. Особенности
развития

антрума

у

недоношенных

новорожденных

детей

//

Вестник

оториноларингологии. 2013. № 6. C.60-61.
96. Рязанцев С.В., . Преображенская Ю.С., Дроздова М.В. Особенности
средних отитову детей на современном этапе // Медицинский совет. 2017. № 16.
C.84-87.
97. Савельева Г.М., Кулаков В.И., .Стрижаков А.Н. Акушерство: учебник
для студентов медицинских вузов. Москва: Медицина, 2000. 816 с.
98. Савенко И.В., Бобошко М.Ю. Экссудативный средний отит у
недоношенных детей первых 3 лет жизни // Врач . 2014. № 2. C.56-59.
99. Сапожников

Я.М.

Значение

акустической

импедансометрии

в

определении показаний к аденотомии и в контроле за процессом реабилитации
слуха у детей // Сб. трудов РГМУ «Глухота и тугоухость у детей. 1993. № 1. C.3437.
100. Сапожников Я.М., Белов В.А. Комплексное исследование слуха у
новорожденных и детей грудного возраста // Сборник науч. трудов «Глухота и
тугоухость у детей». Москва. 1993., с.22-26.

149

101. Сапожников

Я.М.,

Богомильский

М.Р.

Современные

методы

диагностики, лечения и коррекции тугоухости у детей. Москва: ИКАР, 2001. 250с.
102. Саркисов Д.С., Перов Ю.Л. Микроскопичекая техника. Москва:
Медицина, 1996. 544 с.
103. Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности. Москва:
Триада-Х, 2000. 304 с.
104. Современные возможности оториноларингологии в обследовании
детей с сочетанной патологией носоглотки и среднего уха / Я.М. Сапожников та
ін. // Вестн. РГМУ. 2006. № 6 (53). C.37-41.
105. Солдаткина Ф.И., Фридман В.Л., Скибина О.Г. О диагностике
нарушений слуха методом регистрации стационарных слуховых вызванных
потенциалов // Рос. оториноларингология. 2009. № 6 (43). C.104-106.
106. Соловцов Н.Н. Воспаление среднего уха у новорожденных // Вестн .
ушных, носовых и гор- ловых болезней. 1911. № 1. C.348-348.
107. Способ контроля созревания звукопроводящей системы слухового
анализатора у недоношенных детей : пат. RU 2582046 Россия : МПК A61B5/12 аудиометрия / Б. Шилов и др. . заявл. 19.04.2016; опубл. 20.04.2016. 3 c.
108. Строганова

Т.А.,

Дегтярева

М.Г.,

Володин

Н.Н.

Электроэнцефалография в неонатологии. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2005. 279 с.
109. Суханова Л.П. Здоровье новорожденных детей России. Москва:
Канон+РООИ Реабилитация, 2007. 320 с.
110. Сучасна технологія профілактики,діагностики та лікування дітей з
порушеннями слуху / Г.І. Тімен та ін. Київ: Інститут оториноларингології ім
проф.О.С. Коломійченка АМН , 2005. 20 с.
111. Таварткеладзе Г.А., Ясинская А.А. Врожденные и перинатальные
нарушения слуха у новорожденных. Национальное руководство по неонатологии.
Москва: Геотар, 2009. 847 с.
112. Таварткиладзе Г.А. Руководство по клинической аудиологии. Москва:
Медицина, 2013. 676 с.

150

113. Таварткиладзе Г.А. Слуховые вызванные потенциалы в диагностике
различных форм тугоухости: пособие для врачей . Москва: Медицина, 1999. 33 с.
114. Таварткиладзе Г.А., Загорянская М.Е. Румянцева М.Г., Гвелесиани
Т.Г., Ясинская А.А. Методики эпидемиологического исследования нарушений
слуха: методические рекомендации . Москва: 2006.25с.
115. Таварткиладзе

Г.А.,

Шматко

Н.Д.

Диагностика

и

коррекция

нарушений слуховой функции у детей первого года жизни: Метод. пособие .
Москва: Экзамен, 2001. 159 с.
116. Таварткиладзе

Г.А.,

Шматко

Н.Д.

Диагностика

и

коррекция

нарушенной слуховой функции у детей первого года жизни. Москва: Полиграф
сервис, 2001. 60 с.
117. Тарасова

Г.А.

Мікробіолог

і

клініцист

-

взаємодія

на

практиці.Клінічна мікробіологія і антимікробна хіміотерапія [Електронний
ресурс] // https://medi.ru/info/9347/. 1999. URL: https://medi.ru/info/9347/. Дата
обращения: 01.01.2019
118. Тарасова Г.Д. Кондуктивная тугоухость у детей (системный подход к
патогенезу, диагностике, лечению и реабилитации) : автореф. дис. ... докт. мед.
наук : "Болезни уха, горла и носа ". Москва, 1998. 39 c.
119. Темкин Я.С. Острый отит и его осложнения. Москва: МЕДГИЗ, 1955.
204 с.
120. Универсальный аудиологический скрининг новорожденных и детей
первого года жизни: Методические рекомендации / Н.А. Дайхес та ін. Москва:
ФГБУ «НКЦОФМБА», 2012. 34 с.
121. Универсальный

аудиологический

скрининг

новорожденных:

достижения и проблемы / С.С. Чибисова и др. // Вестник оториноларингологии.
2014. № 2. C.49-53.
122. Хечинашвили

С.Н.,

Кеванишвили

С.Н.

Слуховые

потенциалы человека. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1985. 365 с.

вызванные

151

123. Цитологические особенности применения препарата фенспирид в
лечении хронического экссудативного среднего отита / О.Ю. Мезенцева та ін. //
Вопросы современной педиатрии. 2012. № 11. C.77-81.
124. Чебуркин А.В., Тюркян Р.А., Викирева З.Н. Синдромологическая
структура заболеваний у детей раннего возраста. под ред. В.В. Гаврюшова
Москва: Сб. научн. тр. ин-та усоверш. врачей, 1985. 263 с.
125. Чешик

С.Г.,

Малышев

Н.А.,

Досев

С.Д.

Внутриутробное

инфицирование плода вирусом цитомегалии и субклиническая форма инфекции у
новорожденных // Рос.вестник перинатологии и педиатрии. 1994. C.20-24.
126. Чистякова В.Р., Яблонский С.В., Ковшенкова Ю.Д. Отоантриты у
новорожденных и грудных детей. Москва: МИА, 2004. 156 с.
127. Шабалов Н.П. Неонатология. Москва: МЕДпресс–информ, 2006.608с.
128. Шевлюк

П.П.,

Гусаков

А.Д.

К

вопросу

о

воспалительных

заболеваниях среднего уха у новорожденных детей // Журн. вушн., носов. і
горлов. хвороб. 2017. № 6. C.43-47.
129. Шевлюк П.П., Гусаков А.Д., Тертышный С.И. Состояние миксоидной
ткани в барабанной полости у детей разного гестационного периода // Журн.
вушн., носов. і горлов. хвороб. 2018. № 2. C.57-64.
130. Шевлюк П.П., Гусаков А.Д., Красовская Н.Ю. К вопросу о
содержимом барабанной полости у новорожденных детей // Сучаснi медичнi
технології. 2018. № 2. C.25-30.
131. Шевлюк

П.П.,

Гусаков

А.Д.,

Курочкина

Т.И.

Возможности

тимпанометрии в определении функции среднего уха у недоношенных
новорожденных детей // Современная педиатрия. 2018. № 6. C.47-52. doi
10.15574/SP.2018.94.47
132. Шевлюк П.П., Гусаков А.Д. Скрининг слуха у недоношенных детей //
Актуальні питання клінічної медицини : ХІ всеукр. наук.-практ. конф. молодих
вчених: Тезисы / ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», 27 жовт. 2017 р.. Запоріжжя, 2017.
C.76.

152

133. Шевлюк

П.П.,

Гусаков

А.Д.

Возможности

тимпанометрии

в

определении функции среднего уха у недоношенных новорожденных детей //
Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. 2018. № 5-c. C.112.
134. Шевлюк П.П., Гусаков А.Д. О содержимом среднего уха у
новорожденных детей // Актуальні питання дитячої оториноларингології:
матеріали ІІ конгресу дитячих оториноларингологів України з міжнародною
участю АДОУ (до 100-річчя заснування НМАПО ім. П. Л. Шупика). Киев, 2017.
C.75.
135. Шунько

Є.Є.

Впровадження

концепції

подальшого

розвитку

перинатальної допомоги в Україні // Неонатологія, хірургія та перинатальна
медицина. 2011. № 1 (1). C.10-16.
136. Экссудативный средний отит в детском возрасте / Н.Л. Кунельская та
ін. // Вестник оториноларингологии. 2015. № 80 (1). C.75-79.
137. Этиопатогенетическая терапия острых средних отитов Клинические
рекомендации / Х.Т. Тагирович та ін. Свистушкин: Свистушкин, 2014. 40 с.
138. Юнусов А.С., Пакина В.Р., Рябинин А.Г. Антродренаж как вариант
хирургической санации при хроническом среднем отите у детей. Проблема
реабилитации в оториноларингологии: Сб. тр. под ред. Ю. К. Янова. Самара:
Перспектива, 2003. 592 с.
139. Якуткина Н.А. Возрастные особенности среднего уха человека:
автореф. дисс. ... канд. мед. наук : "Оториноларингология". Киев, 1953. 12 c.
140. Якушенкова А.П. Экссудативный средний отит у детей : автореф.
дисс. ... канд. мед. наук : "Болезни уха, горла и носа". Москва, 1996. 17 c.
141. Ярославский Е.И. Миксоидная ткань уха и ее отношение к отитам в
раннем детском возрасте. Л: В кн.: Вопросы физиологии и патологии верхн. дых.
путей и уха, 1940. 428 с.
142. Ясинская

А.А.

Аудиологический

скрининг,

основанный

на

регистрации стационарных слуховых вызванных потенциалов: дисс. ... канд. мед.
наук. Москва, 2006. 147 c.

153

143. Яцык Г.В. Руководство по неонатологии . Москва: Гардарики, 2004.
334 с.
144. Яцык Г.В. Современные проблемы выхаживания маловесных детей //
Педиатрия. 1991. № 5. C.5-9.
145. Abdala С. A longitudinal study of distortion product otoacoustic emission
ipsilateral suppression and input/output characteristics in human neonates // J-AcoustSoc-Am. 2003. № 114 (6). C.3239-50.
146. Abdala С., Chatterjee М. Maturation of cochlear nonlinearity as measured
by distortion product otoacoustic emission suppression growth in humans // J-AcoustSoc-Am. 2003. № 114 (2). C.932-43.
147. Alaerts J., Luts H., Wouters J. Evaluation of middle ear function in young
children: clinical guidelines for the use of 226- and 1,000-Hz tympanometry // Otol.
Neurotol. 2007. № 28 (6). C.727-32.
148. Analysis of the 1000 Hz tympanometry in normal hearing neonates
Zhonghua / J. Lu та ін. // Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2011. № 46 (11).
C.905-8.
149. Apoptosis and Regression of Embryonic Mesenchyme in the Development
of the Middle Ear Spaces / T. Palva та ін. // Acta Otolaryngologica. . 2003. № 123 (2).
C.209-214.
150. Ashoor А. Middle Ear Effusion in Children: Review of Recent Literature //
J Family Community Med. 1994. № 1 (1). C.12-18.
151. Вaraibar R. Incidence and risk factors of acute otitis media in children //
Clin. Microb. Infect. 1997. № 3. C.13-22.
152. Bak-Pedersen K., Tos M. The Mucous glands in chronic secretory otitis
media // Act Otolar. 1971. № 16 (72). C.14-27.
153. Bast T.H., Anson B.J. The temporal bone and the ear . Springfield IL:
Charles C. Thomas. , 1949. 478 с.
154. Berman S.A., Balkany T.J., Simmons M.A. Otitis media in the neonatal
intensive care unit // Pediatrics. 1978. № 62 (2). C.198-201.

154

155. Black N. . Causes of Glue Ear // The Journal of Laryngology and Otology.
1985. № 99. C.953-966.
156. Bland R.D. Otitis media in the first six weeks of life // Pediatrics. 1972. №
49 (2). C.187-197.
157. Bluestone C.D. Pathogenesis of otitis media: role of eustachian tube //
Pediatr Infect Dis J. 1996. № 15 (4). C.281-291.
158. Brooks D.N. Acoustic impedance measurement as screening procedure in
children: discussion paper // J. Soc. Med. 1985. № 78 (2). C.119-121.
159. Brooks D.N. An objective method of detecting fluid in the middle ear // Int.
Audiol. 1968. № 7. C.280-286.
160. Complications of decompression of the internal ear during diving / P.
Renon та ін. // Ann Otolaryngol Chir Cervicofac. 1986. № 103 (4). C.259-264.
161. de Jonge R. Normal tympanometric gradient: a comparison of three
methods // Audiology. 1986. № 25. C.299-308.
162. de Moraes T.F., Macedo Cde C., Feniman M.R. Multifrequency
tympanometry in infants. // Int Arch Otorhinolaryngol. 2012. № 16 (2). C.186-94.
163. Desa D.J. Infection and amniotic aspiration of middle ear in stillbirths and
neonatal deaths // Archives of Disease in Childhood. 1973. № 48. C.872-880.
164. Dornescu G.T., Necrasov O.C. Anatomia comparată a vertebratelor.
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1968. 558 с.
165. Dreisbach L.E., Siegel J., Chen W. Stimulus-frequency otoacoustic
emissions measured at low and high frequencies in untrained human // Assoc. Res.
Otolaryngol. 1998. № 21. C.349-349.
166. Eavey R.D. Abnormalities of the neonatal ear: otoscopic observations,
histologic observations, and a model for contamination of the middle ear by cellular
contents of amniotic fluid // Laryngoscope. 1993. № 103 (1). C.1-31.
167. Equivalent ear canal volumes in children pre- and post-tympanostomy tube
insertion / J.E. Shanks та ін. // J. Speech. Hear. Res. 1992. № 35. C.936-941.
168. External- and middle ear factors affecting evoked acoustic emissions in
neonates / A.R. Thornton та ін. // British Journal of Audiology. 1993. № 27. C.319-327.

155

169. Fiellau-Nikolajsen M. Tympanometry and secretory otitis media.
Observations on diagnosis, epidemiology, treatment, and prevention in prospective
cohort studies of three-year-old children // Acta Otolaryngol. 1983. № 394. C.71-73.
170. Garyepy B. Finite — element modeling of the newborn ear canal and
middle ear. Department of Biomedical Engineering. Montreal, Quebec: McGill
University, 2010. 85 с.
171. Green G., Kay R. The dynamic characteristics of the stapedius reflex in
humans // J. Physiol. 1979. № 296 (5). C.15-16.
172. Hall W.J. Handbook of Auditory Evoked Responses . London: Pearson,
1992. 871 с.
173. High Frequency Tympanometry (1,000 Hz) for Neonates with Normal and
Abnormal Transient Evoked Otoacoustic Emissions / E. Maryam та ін. // Original
Article Journal of Audiology & Otology . 2016. № 20 (3). C.153-157.
174. High-Frequency (1000Hz) Tympanometry in Normal Neonates / J. Kei та
ін. // Journal of the American Academy of Audiology. 2003. № 14 (1). C.20-28.
175. Human auditory steady - state potentials / D.R. Stapells та ін. // Ear Hear.
1985. № 5 (2). C.105-11.
176. Identification of Neonatal Hearing Impairment: Ear-Canal Measurements
of Acoustic Admittance and Reflectance in Neonates / D.H. Keefe та ін. // Ear &
Hearing. 2000. № 21 (5). C.443-461.
177. Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant / J.S. Remington та
ін. Philadelphia: W.B. Saunders, 2011. 1280 с.
178. Interrater agreement on tympanometry in infans / A. Palmu та ін. // Scand.
Audiol. 2000. № 29. C.260-265.
179. Is secretory otitis media a single disease entity? / J. Sadé та ін. // Ann Otol
Rhinol Laryngol. 2003. № 122. C.342-347.
180. Jerger J. Clinical experience with impedance audiometry // Arch.
Otolaryngol. 1970. № 92. C.311-324.
181. Kemp D.T. Stimulated acoustic emissions from within the human auditory
system // J. Acoust. Am. . 1978. № 64 (5). C.1386-1391.

156

182. Koebsell K.A., Margolis R.H. Tympanometric gradient measured from
normal preschool children // Audiology. 1986. № 25. C.149-157.
183. La Rossa M.M., Mitchell S., Warnecke C.J. Tympanometry as a Screening
Tool in the NICU: Is it Effective? // Neonatal. 1993. № 12 (8). C.32-34.
184. Lous J., Burton M.J., Felding J.U. Grommets (ventilation tubes) for hearing
loss associated with otitis media with effusion in children [Електронний ресурс] //
https://www.cochranelibrary.com.URL:https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1
002/14651858.CD001801.pub2/full. Дата обращения: 07.02.2018
185. Meyer S.E., Jardine C.F., Deverson W. Developmental changes in
tympanometry: A case study // British Journal of Audiology. 1997. № 31. C.189-195.
186. Mogi G. Secretory immunoglobulin A in oral and respiratory passages in
man // Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1975. № 84 (20). C.10-14.
187. New clicklike stimuli for hearing testing / M. Cebulla та ін. // J. Am. Acad.
Audiol. 2007. № 18 (9). C.725-38.
188. New efficient stimuli for evoking frequency-specific auditory steady-state
responses / E. Stürzebecher та ін. // J Am Acad Audiol. 2006. № 17 (6). C.448-461.
189. Olszewski J.Z. Morphometric der Gehrknchelchenbeim Menschen im
Rahmen der Entwicklung // Anat Anz. Jena . 1990. № 171. C.187-191.
190. Onusko E. Tympanometry. Clinton Memorial Hospital, Wilmington // Ohio
Am Fam Physician. 2004. № 70 (9). C.1713-1720.
191. Orchik D.J., Dunn J.W., McNutt L. Tympanomelry as a predictor of middle
ear effusion // Arch. Otolaryngol. 1978. № 104. C.4-6.
192. Otitis Media / R.S. Roland та ін. // Otitis Media. Arch Otolaryngol and and
Neck Surger. 1989. № 115. C.1044-1053.
193. Otitis media with effusion: an underestimated cause of hearing loss in
infants / A. Boudewyns та ін. // Otol. Neurotol. 2011. № 32. C.799-804.
194. Paradise J.L., Smith C.G., Bluestone C.D. Tympanometry detection of
middle ear effusion in infants and young children // Pediatrics. 1976. № 58. C.198-210.

157

195. Pepeira P., Azevedo M., Testa. J. . Conductive impairment in newborn who
failed the newborn hearing screening // Braz. J. Otorhinolaryngol. 2010. № 76. C.347354.
196. Persico M., Barker G.A., Mitchell D.P. Purulent otitis media — a “silent”
source of sepsis in the pediatric intensive care unit // Otolaryngol Head Neck Surg.
1985. № 93 (3). C.330-334.
197. Piza J., Gonzalez M., Northrop C.C. Meconium contamination of the
neonatal middle ear // J Pediatr. . 1989. № 115. C.910-914.
198. Popelka

G.R.

Acoustic

immittance

measures:

terminology

and

instrumentation // EarHear. 1984. № 5. C.262-267.
199. Posttraumatic damages of nasal soft tisses under CPAP and methods of
their prevention / V.V. Rush та ін. // The Journal of Maternal – Fetal and Neonatal
Medicine. 2010. № 23 (1). C.607-607.
200. Prevalence rates of otitis media with effusion from 0 to 2 years of age:
healthy-born versus high-risk-born infants / J. Engel та ін. // Int.J. Pediatr.
Otorhinolaryngol. 1999. № 47. C.243-251.
201. Resolution of middle ear effusion in newborns / D.G. Roberts та ін. // Arch
Pediatr Adolesc Med. 1995. № 149. C.873-7.
202. Rheologic Studies on Middle Ear Effusion and Their Mucus Glycoproteins
/ J.E. Fitzgerald та ін. // Arch Otolaryngol Head and Neck Surgery. 1989. № 115.
C.462-467.
203. Risk Factors for Otitis Media with Effusion in Chinese Schoolchildren: A
Nested Case-Control Study and Review of the Literature / M.C. Tong та ін. // Int J
Pediatr Otorhinolaryngol.. 2006. № 70 (2). C.213-19.
204. Rock E.H. The Physical Volume Test in impedance audiometry // Ear Nose
Throat. J. 1991. № 70. C.245-250.
205. Saumil N.M., Joseph B.N. Schuknecht's Pathology of the Ear . Raleigh,
NC: PMPH-USA, 2010. 942 с.

158

206. Schairer K.S., Fitzpatrick D., Keefe D.H. Input-output functions for
stimulus-frequency otoacoustic emissions in normal-hearing adult ears // J. Acoust. Soc.
Am. 2003. № 114. C.944-966.
207. Shanmugananda К., Rawal J. Nasal trauma due to nasal con-tinuons
positive airway pressure innewborn // Arch Fetal Neonatal Ed . 2007. № 92 (1). C.18.
208. Shera C.A., Guinan J.J. Stimulus-frequency-emission group delay: A test
of coherent reflection filtering and a window on cochlear tuning // J. Acoust. Soc. Am..
2003. № 113. C.2762-2772.
209. Smith C.G., Paradise J.L., Young T.I. Modified schema for classifying
positive-pressure tympanograms // Pediatrics. 1982. № 69. C.351-354.
210. Stein L.K., An electrophysiological test of infant hearing.// Am Ann Deaf.
1976. № 121(3).P.322-6.
211. Sutton G.J., Gleadle P., Rowe S.L. Tympanometry and otoacoustic
emissions in a cohort of special care neonates // British Journal of Audiology. 1996. №
30. C.9-17.
212. Swannie E.M. Impedance audiometry in clinical practice // Proc. R. Soc.
Med. 1966. № 59 (10). C.971-974.
213. The diagnosis of negative middle ear pressure in children. The accuracy of
symptoms and signs assessed by tympanometry / T. Lildholdt та ін. // Acta Otolaryngol.
1980. № 89. C.459-464.
214. Tos M., Poulsen G., Hancke A.B. Screening tympanometry during the first
year of life // Acta Otolaryngol. 1979. № 88. C.388-394.
215. Tympanometry

in

neonates

with

normal

otoacoustic

emissions:

measurements and interpretation / D.L. Kilza та ін. // Rev Bras Otorrinolaringol . 2007.
№ 73 (5). C.633-9.
216. Tympanometry in newborn infants--1 kHz norms / R.H. Margolis та ін. //
Journal of the American Academy of Audiology. 2003. № 14. C.383-392.
217. Tympanometry with 226 and 1000 Hertz tone probes in infants / L.M.
Resende та ін. // Braz J Otorhinolaryngol. 2012. № 781 (1). C.95-102.

159

218. Ultrastructure of the nasopharyngeal epithelium of the Eustachian tube in
otitis media with effusion / M. Kiroglu та ін. // J Submicrosc Cyton Pathol . 1997. №
29. C.69-73.
219. Why are NICU infants at risk for chronic otitis media with effusion? / J.
Engel та ін. // Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2001. № 57. C.137-144.
220. Yong S.C., Chen S.J., Boo N.Y. Incidence of nasal trauma associated with
nasal prong versus nasal mask during continuous positive airway pressure treatment in
very low birthweight infants: a randomized control study // Arch Dis Child Fetal
Neоnatal ED. 2005. № 90. C.480-483

160

ДОДАТОК I
Анкета
Інформована згода на участь у клінічному дослідженні.
Амб.______________________ Відділеня__________________________________________
Палата №_________
Історія хвороби №______
__
Я, що нижче підписався (лась),
(П.І.П.)___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Вік________, мешкаю за адресою ________________________________________________
__________________________________________________________тел.________________
Я детально проінформований (на) лікарем П.І.П._Шевлюк П.П., що моїй дитині запропоновано один з
методів рішення її медичних проблем, що для прийняття рішення про згоду я достатньо
проінформований (на):
- щодо цілей, завдання та методів наукового дослідження, в якому моїй дитині пропонується взяти
участь на заході добровільності та безкоштовно;
- щодо прогнозуючого результату медичних втручань;
- щодо ризиків та можливих ускладнень запропонованого методу рішення медичних проблем моєї
дитини;
- щодо реабілітаційного періоду після лікування, про строки відновлення та можливі обмеження ( в т ч.
непрацездатності);
- щодо досвіду проведення подібних медичних втручань в лікувальному закладі та щодо професійної
кваліфікації його персоналу
Я мав (мала) можливість задати запитання лікарю по всіх незрозумілих аспектах дослідження, та
отримав (мала) інформацію про альтернативні методи рішення медичних проблем моєї дитини, а також
про ризик та можливі ускладнення ціх методів та про медичні заклади в яких їх можна отримати.
Я підтверджую, що для прийняття остаточного рішення про згоду, мав (ла) достатньо можливостей для
незалежного пошуку та отримання необхідної інформації, а також її аналізу і порівняння.
Тому, Я добровільно та усвідомлено даю згоду на участь моєї дитини у проведенні клінічного
дослідження за темою: «Диференціальна діагностика ексудативних отитів у недоношених дітей»
Я не заперечую, щоб в інтересах моєї дитини були задіяні інші компетентні медичні заклади.
Я знаю, що повинен(на) негайно інформувати лікаря в разі змін самопочуття моєї дитини, та що суворе
дотримання призначень та рекомендації лікаря є необхідною вимогою для успішного результату.
Я також знаю, що моя дитина може вийти з дослідження на будь-якому з його етапів і це не впливатиме
на якість та об'єм наданої мені медичної допомоги.
Я знаю і впевнений (на), що інформація про участь моєї дитини у клінічному дослідженні буде
конфіденційною.
Я згоден (на) на опублікування узагальнених результатів дослідження, які обговорюються дослідниками
із збереженням конфіденційності щодо даних моєї дитини.
«_____» _______201__р.
Підпис дослідника ___________________
«Прочитав(ла) і згоден(на)»
«_____» _______201__р.
Підпис пацієнта______________________
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ДОДАТОК II
СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Міжнародні наукометричні бази та іноземні видання:
1. Гусаков А. Д. Некоторые особенности строения среднего уха у
недоношенных детей / А. Д. Гусаков, П. П. Шевлюк // Журн. вушн., носов. і
горлов. хвороб. – 2016. – №2. – С. 70 – 76.
2.
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уха у новорожденных детей / П. П. Шевлюк, А. Д. Гусаков // Журн. вушн., носов. і
горлов. хвороб. – 2017. – №6. – С. 43 – 48.
3.

Шевлюк П. П. Состояние миксоидной ткани в барабанной полости у

детей разного гестационного периода / П. П. Шевлюк, А. Д. Гусаков,
С. И. Тертышный // Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. – 2018. – №2. – С.57 –
65.
4.

Шевлюк П. П. Возможности тимпанометрии в определении функции

среднего уха у недоношенных новорожденных детей / П. П. Шевлюк, А. Д.
Гусаков, Т. И. Курочкина // Современная педиатрия. – 2018. – №6. – С.47 – 52; doi
10.15574/SP.2018.94.47.
Фахові видання рекомендовані МОН України:
5.

Шевлюк П. П. Аудиологический скрининг детей грудного возраста /

П. П. Шевлюк, А. Д. Гусаков, С. М. Захарчук, [и др.] // Сучаснi медичнi
технології. – 2017. – №3. – С.29 – 35.
6.

Шевлюк П. П. К вопросу о содержимом барабанной полости у

новорожденных детей / П. П. Шевлюк, А. Д. Гусаков, Н. Ю.Красовская // Сучаснi
медичнi технології. – 2018. – №2. – С.29 – 35.
Тези конференцій:
7.

Гусаков, А. Д. Скрининг слуха у новорожденных / А. Д. Гусаков,

С. М. Захарчук, П. П. Шевлюк // Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. – 2016. –
№3с – С.40.
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8.

Гусаков А. Д. Содержимое барабанной полости новорожденных

детей / А. Д. Гусаков, П. П. Шевлюк, Н. Ю. Красовская // Журн. вушн., носов. і
горлов. хвороб. – 2016. – №5c. – С. 30.
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Шевлюк П. П. Скрининг слуха у недоношенных детей / П. П.

Шевлюк, О. Д. Гусаков // Актуальні питання клінічної медицини : ХІ всеукр.
наук.-практ. конф. молодих вчених (Запоріжжя, 27 жовт. 2017 р.). Запоріжжя. –
2017. – С. 76.
10.

Гусаков А. Д. Клиническое значение отоакустической эмиссии у

новорожденных / А. Д. Гусаков, П. П. Шевлюк , И. П. Юдина // Журн. вушн.,
носов. і горлов. хвороб. – 2017. – №3с. – С. 27 – 28.
11.

Гусаков А. Д. Функциональное состояние слуховой трубы у детей,

рожденных преждевременно / А. Д. Гусаков, П. П. Шевлюк // Журн. вушн., носов.
і горлов. хвороб. – 2017. – №5с. – С. 25.
12.

Шевлюк П. П. Возможности тимпанометрии в определении функции

среднего уха у недоношенных новорожденных детей / П. П. Шевлюк,
А. Д. Гусаков // Журн. вушн., носов. і горлов. хвороб. – 2018. – №5с – С. 112.
13.

Шевлюк П. П. О содержимом среднего уха у новорожденных детей /

П. П. Шевлюк, А. Д. Гусаков // Актуальні питання дитячої готориноларингології:
матеріали ІІ конгресу дитячих оториноларингологів України з міжнародною
участю АДОУ (до 100-річчя заснування НМАПО ім. П. Л. Шупика). – Київ, 2018.
– С. 75.
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ДОДАТОК IV
Апробація результатів дисертації.
Основні результати роботи були апробовані на наукових форумах:
-

на науково-практичній конференції наукового медичного товариства

лікарів-оториноларингологів Запорізької області

«Хортицькі читання» (м.

Приморськ, Україна, 8 вересня 2018 р.);
-

на

науково-практичній

конференції

українського

наукового

медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною участю
«Сучасні досягнення в оториноларингології» (м. Львів, Україна, 1 - 2 жовтня 2018
р.);
-

на конгресі дитячих оториноларингологів України з міжнародною

участю «Актуальні питання дитячої оториноларингології» (м. Київ, Україна, 12 13 жовтня 2018 р.);
-

на засіданні асоціації оториноларингологів Запоріжжя (м. Запоріжжя,

15 листопада 2018 р.).

