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ВСТУП

За даними ВООЗ, поширеність хронічного гнійного середнього отиту
(ХГСО) у різних країнах коливається від 0,1 до 4,6 %, причому в останні
роки спостерігається його зростання. Особливу увагу заслуговує ХГСО,
ускладнений холестеатомою. Як відомо, окрім того, що ХГСО призводить до
стійкого зниження слуху та значно ускладнює соціальну реабілітацію
пацієнтів, холестеатома призводить в свою чергу до таких ускладнень як
постійна гноєтеча, що супроводжується деструкцією підлеглої кістки,
подальшим розповсюдженням патологічного процесу з можливістю розвитку
ускладнень у вигляді інвалідизуючого запаморочення, парезу мімічної
мускулатури обличчя, глухоти, внутрішньочерепних ускладнень [15, 26, 27,
29, 39, 50, 79, 87, 88, 152, 208, 249]. Вилікувати пацієнта, що страждає на
ХГСО, ускладнений холестеатомою, можна лише оперативним шляхом.
Удосконалення хірургічного лікування хворих на ХГСО з холестеатомою за
останні півстоліття привело до значних успіхів, однак відсоток розвитку
рецидивної та резидуальної холестеатоми після вдалого хірургічного
лікування навіть з отриманням позитивного функціонального результату з
часом може становити за даними різних авторів від 10 до 63 % [139, 142, 145,
166, 220]. Як відомо, в межах скроневої кістки існують вузькі «темні місця»
[91], стан яких буває неможливо дослідити інтраопераційно навіть при
використанні нової оптичної техніки. При видаленні холестеатоми з
локалізацією в цих місцях можливо виконання неповної санації, що в
подальшому неминуче призведе до розвитку резидуального процесу та
потреби

проведення

наступних

хірургічних

втручань.

Візуалізація

патологічного холестеатомного процесу саме в цих ділянках потребує
використання нових прогресивних технологій з проведенням як спіральної
комп’ютерної томографії скроневих кісток (СКТ) так і магнітно-резонансної
томографії головного мозку (МРТ) в режимі дифузійно-зважених зображень
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(DWI). Отже вивчення можливостей використання цих методів діагностики
при холестеатомі є необхідним завданням на сучасному етапі для контролю
перебігу захворювання. Особливо необхідним вважається інформативність
результатів при поєднанні цих прогресивних методів променевої діагностики
з метою візуалізації резидуального холестеатомного процесу після виконання
мастоїдопластики

з

використанням

під

час

попередніх

втручань

м’якотканинних, комбінових клаптей та інших облітераційних технік.
Дискутабельними та остаточно невизначеними до теперішнього часу є
питання вивчення етіології та патогенезу холестеатоми. Відомо, що
основним патогенетичним субстратом при холестеатомі середнього вуха є
деструкція
відбувається

підлеглої

кісткової

внаслідок

тканини.

деструкції

від

Раніше

вважалося,

механічного

тиску

що

це

вмісту

холестеатомного міхура [258, 259]. Однак, останні два десятиріччя, деякими
дослідниками підтримується теорія руйнування кістки при ХГСО з
холестеатомою під дією ензимів [101, 123, 131, 181, 223, 247, 333], що
спонукає до вивчення ензимологічної активності при холестеатомі скроневої
кістки, з визначенням характеристик, притаманних різним її формам та з
визначенням можливих вікових особливостей.
Однією з теорій розвитку холестеатоми є теорія втягнення слабких
місць барабанної перетинки з утворенням ретракційних кишень, які з часом
набувають структурних ознак неконтрольованості з порушеною здатністю до
самоочищення, супроводжуються деструкцією осикулярного комплексу
середнього вуха та призводять до розвитку передхолестеатоми, а, з часом, до
холестеатоми. В доступній літературі відсутні систематизовані дані відносно
причини деструктивного впливу РК на підлеглі кісткові структури. Доцільно
провести оцінку стану ретракційних кишень в залежності від їх форми, стадії,
контрольованості, здатності до самоочищення на клінічному, радіологічному,
біохімічному та ультраструктурному рівнях.
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Таким чином, актуальність вибраної теми визначається значною
розповсюдженістю ХГСО з холестеатомою, передхолестеатомних станів –
ретракційних кишень, широким застосуванням в практику різних методів
візуалізації патологічного процесу в межах скроневої кістки, однак з
утрудненням диференційного діагнозу різноманітних нозологічних форм та
характеру патологічного вмісту в порожнинах скроневої кістки, великим
вибором методів хірургічних втручань, невирішеністю ряду питань відносно
точної діагностики, прогнозу перебігу та визначення найбільш сприятливого
часу для проведення операцій із забезпеченням

довготривалого стійкого

функціонального та морфологічного результатів лікування. Відсутність
впевнених клінічних та рентгенологічних даних по визначенню повторних
рецидивних та резидуальних холестеатом у раніше прооперованих хворих
без виконання для цього повторних second-look операцій з метою ревізії
операційних порожнин, відсутність даних по визначенню ензиматичних
ознак активності холестеатомного процесу та, в разі встановлення високого
ензиматичного потенціалу, виявлення препаратів-інгібіторів, які могли б
пригнічувати активність та агресивний деструктивний вплив холестеатоми на
підлеглу кісткову тканину зумовлюють виконання таких досліджень.
Відсутність даних щодо визначення ферментативної активності різних форм
та стадій ретракційних кишень, враховуючи те, що окремі їх види можуть
призводити до розвитку передхолестеатоми та холестеатоми потребує
проведення додаткових фундаментальних та клінічних досліджень.
Важливим також є експериментальне вивчення впливу інгібіторів
ферментів на ензиматичну активність холестеатоми з метою включення їх в
схеми лікування пацієнтів для зменшення рецидивів або навіть внаслідок їх
виникнення досягти мінімальної активності чи ензиматичної дезактивації
холестеатомного матриксу, що не буде призводити до прямої деструкції
підлеглої кістки.
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Для оцінки стану підлеглої кістки при холестеатомі планується
проведення

дослідження

кристалічної

решітки

підлеглої

кістки,

що

дозволить пояснити окремі аспекти патогенезу холестеатоми.
Відомо, що причиною виникнення хронічного секреторного отиту є
неліквідована дисфункція слухової труби [120]. Довгий час триваючи,
дисфункція слухової труби приводить до розвитку негативного тиску в
порожнинах середнього вуха, що, в свою чергу, приводить до погіршення
слуху з розвитком стійкої або флюктуюючої кондуктивної приглухуватості, а
в подальшому до ретракції слабких місць барабанної перетинки ненатягнутої частини барабанної перетинки та задньо-верхнього фрагменту
натягнутої її частини з розвитком ретракційних кишень. Ретракційна кишеня
представляє собою структурну дезорганізацію барабанної перетинки, що
характеризується розволокненням її серединного шару до повного його
зникнення, внаслідок чого перетинка стає неповноцінною як за анатомічною
будовою, так і функціонально зміненою. Вона втрачає свої здібності до
нормального коливання, стає більш вразлива до дії факторів, що призводять
до травматичних ушкоджень, впливу підвищенного тиску в барабанній
порожнині (при чханні, перепадах тиску під час перельотів на літаку чи
пірнанні). В таких випадках може утворюватися стійке пошкодження
барабанної перетинки із появою перфорацій, що буде потребувати
проведення

хірургічного

лікування

із

відновленням

її

цілісності.

Неповноцінна дезорганізована ретрактована барабанна перетинка при
наявності стійкого порушення функції слухової труби може зростатися з
виступаючими кістковими структурами середнього вуха – довгим відростком
ковадла, супраструктурами стремінця – аркою, голівкою та ніжками. При
розвитку таких процесів адгезії одночасно може виникати остеолізис цих
кісткових структур та у пацієнтів відзначається гноєтеча з вуха, з подальшою
деструкцією кісткових структур, перебіг захворювання
рецидивуючий гнійний отит.

переходить в

Особливої уваги набувають фіксовані
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неконтрольовані

ретракційні

кишені

із

порушенною

здатністю

до

самоочищення від лускатого епідермісу або із повною втратою їх до
самоочищення. Такі кишені розцінюються передхолестеатомним станом,
який у всіх випадках потребує проведення хірургічних втручань. Якщо на цій
стадії захворювання пацієнт не буде прооперований, у нього буде
розвиватися холестеатома середнього вуха з деструкцією підлеглої кістки,
кісточкового звукопровідного механізму середнього вуха із ознаками стійкої
приглухуватості та можливістю виникнення різних ускладнень (деструкцією
кісткового каналу лицевого нерва із парезом мімічної мускулатури обличчя,
утворенням фістули лабіринту, розвитком внутрішньочерепних ускладнень).
Тому, вивчення механізмів розвитку ретракційних кишень на фоні
тубарної дисфункції та розроблення алгоритму діагностики та лікування
хворих

з

такою

патологією

приведе

до

своєчасного

виконання

функціонального хірургічного лікування з отриманням стійких позитивних
морфологічних та функціональних результатів та, перш за все, запобігатиме
переходу ретракційної кишені у холестеатому.
Все вищевикладене свідчить на користь наукової та прикладної
значимості виконуємої роботи та знаходиться у тісному зв’язку з вирішенням
в роботі наукової проблеми – діагностики та лікування хворих із
передхолестеатомними станами та холестеатомою скроневої кістки.
Зв’язок роботи з науковими програмами
Дисертаційна робота проводилася в рамках наукових тематик
відділення тимпанопластики, відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії і
є фрагментом науково-дослідних робіт ДУ «Інститут отоларингології ім.
проф. О.С.Коломійченка НАМН України» «Вивчити етіопатогенетичні
аспекти розвитку холестеатоми середнього вуха», номер держреєстрації
0104U003601; «Розробити методи комплексного лікування хворих на
хронічний гнійний середній отит з холестеатомою» номер держреєстрації
0107U002312; «Удосконалити методи діагностики та лікування хворих на
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хронічний секреторний середній отит з ретракційними кишенями», номер
держреєстрації 0110U000168.
Опрацювання викладених вище питань складає мету даної роботи.
Мета та завдання дослідження:
Мета дослідження - покращити діагностику та лікування хворих на
ХГСО з холестеатомою шляхом доповнення окремих аспектів патогенезу
холестеатоми

та

передхолестеатомних

станів

на

основі

клініко-

ензимологічних, ультраструктурних та інструментальних досліджень і
розробки нових підходів до лікування
Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання дослідження:
1.

Дослідити

ензимологічну

активність

холестеатоми

та

ретракційних кишень у пацієнтів на хронічний середній отит.
2.

Вивчити перебіг захворювання з урахуванням ензимологічних
та ультраструктурних характеристик ретракційних кишень у
хворих на хронічний середній отит в залежності від форми,
стадії, контрольованості та здатності їх до самоочищення.

3.

Визначити біохімічний маркер активності холестеатомного
процесу у хворих при передопераційному дослідженні.

4.

В умовах in-vitro визначити інгібітор ензиматичної активності
холестеатомного матриксу з метою включення його в схеми
комплексного лікування хворих на ХГСО з холестеатомою.

5.

Удосконалити

методи

хірургічного

лікування

хворих

з

ретракційними кишенями шляхом вибору найбільш щільного
та функціонального матеріалу для відновлення барабанної
перетинки та пролонгованою вентиляцією середнього вуха.
6.

Розробити схеми комплексного лікування хворих на ХГСО з
холестеатомою

з

включенням

інгібітора

ензиматичної
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активності та препаратів, що пригнічують явища ангіогенезу,
гіперпроліферації кератиноцитів та ангіогенезу.
7.

Вивчити

перебіг,

ензимологічні

та

ультраструктурні

характеристики холестеатоми скроневої кістки в залежності від
місця її первинного розташування (холестеатома зовнішнього
слухового проходу, вроджена холестеатома середнього вуха,
інтрапірамідна холестеатома).
8.

Вивчити в клініці ефективність схем комплексного лікування
хворих у віддаленому післяопераційному періоді в порівнянні з
відомими способами хірургічних втручань з урахуванням
даних

морфофункціональних,

ультраструктурних

досліджень

з

ензимологічних

та

використанням

СКТ

скроневих кісток та МРТ в режимі дифузійно-зважених
зображень.

Об’єкт дослідження: хронічний епітимпано-антральний гнійний
середній отит, хронічний туботимпанальний гнійний середній отит,
хронічний слизовий середній отит.
Предмет дослідження: активність еластази, катепсину В, компонентів
фібринолізу,

трипсиноподібних

протеїназ,

калікреїну,

слухова

та

вестибулярна функція у хворих на ХГСО та на хронічний середній отит з
ретракційними кишенями, морфологічні та функціональні результати
комплексного лікування у хворих на ХГСО із холестеатомою та хворих на
хронічний середній отит із РК
Методи дослідження: клінічні, аудіометричні, вестибулометричні,
радіологічні,
статистичні.

електронно-мікроскопічні,

біохімічні,

мікробіологічні,
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Наукова новизна одержаних результатів
1. Отримало подальший розвиток вивчення ензиматичної теорії
деструкції підлеглої кісткової тканини при холестеатомі скроневої
кістки – визначена висока активність протеолітичних ферментів:
еластази, ТПП, калікреїну, активатора протеїназ урокіназного типу,
катепсину В в секреті з середнього вуха, слизовій оболонці
антромастоїдальної порожнини та кістковій тканині у хворих на
ХГСО з холестеатомою порівняно з активністю цих ферментів у
пацієнтів на ХГСО без холестеатоми.
2. Вперше вивчена ензимологічна активність ретракційних кишень, які
при наявності ознак неконтрольованості та порушеної здатності до
самоочищення неминуче приводять до розвитку холестеатоми.
3. Встановлено

біохімічний

маркер

активності

холестеатомного

процесу, визначення котрого при передопераційному дослідженні
секрету

з

середнього

вуха

дозволяє

прогнозувати

патологічного процесу та встановлювати терміни

перебіг

хірургічного

втручання. При більш агресивній (інвазивній) формі холестеатоми
активність катепсину В в cекреті з середнього вуха перевищувала в
3,7 рази аналогічний показник при інкапсульованій

формі та

становила (83,0 ± 10,0) n-НА/(год·мг білка) проти (22,5 ± 4,3)
(p<0,01), а в холестеатомному матриксі – цей показник перевищував
подібний при інкапсульованій холестеатомі в 4 рази. Активність
катепсину В в слизовій оболонці хворих з інвазивною формою
холестеатоми

мала

тенденцію

до

збільшення

порівняно

з

інкапсульованою.
4. Удосконалено оригінальний спосіб хірургічного лікування хворих з
ретракційними кишенями (Патент України № 85555 на корисну
модель А61В 17/00 UA 85555 МПК (2013.01) з використанням
щільного трансплантату для відновлення барабанної перетинки з
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одночасним прокладанням субанулярної трубки для подовженої
вентиляції порожнин середнього вуха.
5. Уточнені наукові дані про ензиматичну активність особливих форм
холестеатоми скроневої кістки (вроджена (ВХ), холестеатома
зовнішнього

слухового

проходу

(ХЗСП)

та

інтрапірамідна

холестеатома)) та встановлено, що активність калікреїна (К.Ф.
3.4.21.31)

та еластази (К.Ф.3.4.21.36 (37)) в холестеатомному

матриксі хворих із ВХ в 3,3 та 3,5 разів була нижчою, ніж активність
цих ферментів у пацієнтів із набутою холестеатомою на фоні ХГСО
(p<0,01).

Аналогічна

закономірність,

але

менш

виражена,

відмічалася і в кістковій тканині обох груп пацієнтів: активність
калікреїну та еластази в 1,4 та 2 рази знижена у пацієнтів із ВХ в
порівнянні із такою у пацієнтів з набутою холестеатомою (p<0,01).
Встановлено високий ензиматичний потенціал при ХЗСП в секреті
із зовнішнього слухового проходу та підлеглій кістковій тканині, а
показники активності достовірно не відрізнялися від такої

при

агресивній інвазивній холестеатомі середнього вуха. При наявності
інтрапірамідної холестеатоми ензиматична активність відповідала її
походженню – ВХ (неактивна) або набута (активна, агресивна).
6. Розроблено схеми комплексного лікування хворих на хронічний
гнійний середній отит з холестеатомою (Патент України № 51571
«Спосіб лікування хронічного гнійного середнього отиту з
холестеатомою» А61В 17/00 А61Р 43/00 UA МПК (2009) та
доведено їх ефективність у віддаленому післяопераційному періоді.
Включення

до

поліфункціонального

схем

комплексного

інгібітора

лікування

протеолітичної

хворих
активності

ферментів (ПІПФ) апротиніну та інтерферону - препарату, що
пригнічує явища гіперпроліферації кератиноцитів та ангіогенезу,
призвело до зменшення відсотку розвитку рецидиву холестеатоми,
а, у випадках його виникнення - ознаки активності резидуального
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процесу були значно зменшені або відсутні повністю, що не
впливало агресивним чином на підлеглу кісткову тканину і не
призводило до її руйнування. У віддаленому післяопераційному
періоді у пацієнтів, пролікованих за розробленими схемами,
резидуальна холестеатома визначалася в 2,2 %, в контрольній групі
– в 15 %.
7. Доведено, що використання високорозрішуючої СКТ скроневих
кісток у хворих при передопераційному обстеженні дозволяє
оцінити стан важкодоступних неконтрольованих вузьких «темних
місць» скроневої кістки, а в поєднанні з даними МРТ головного
мозку в режимі дифузійно зважених зображень дозволяє виявляти
повторні резидуальні холестеатоми у раніше прооперованих хворих
з 98 % специфічності та чутливості, що призвело до отримання
об’єктивних даних в оцінці віддалених результатів комплексного
лікування і, в разі відсутності рецидиву, запобігало виконанню
додаткової традиційної операції (second-look) з метою ревізії
операційних порожнин.

Практичне значення одержаних результатів:
- Розроблені та впроваджені в практику схеми комплексного
лікування хворих на ХГСО з холестеатомою із включенням в них
ПІПФ

(апротиніну)

та

препарату,

що

пригнічує

явища

гіперпроліферації кератиноцитів та ангіогенезу (інтерферону)
(патент України на корисну модель № 51571 від 26.07.2010 «Спосіб
лікування хронічного гнійного середнього отиту з холестеатомою»)
і доведено їх ефективність.
- Запропоновано

новий

спосіб

діагностики

ферментативної

активності фіксованих форм РК та оригінальний спосіб лікування
хворих з цією патологією і доведено його ефективність (патент
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України на корисну модель № 85555 від 25.11.2013 «Спосіб
лікування хворих на хронічний середній секреторний отит з
ретракційними кишенями».
- Запропоновано

новий

спосіб

діагностики

активності

холестеатомного процесу на поліклінічному етапі із визначенням
показника активності – катепсину В в секреті з середнього вуха, що
в разі підтвердження активної форми холестеатоми приведе до
необхідності виконувати лікування в найскоріші терміни.
- Розроблено та впроваджено в практику спосіб визначення як
первинної так і резидуальної холестеатоми при поєднаному
використанні високорозрішуючої СКТ скроневих кісток та МРТ в
режимі дифузійно-зважених зображень; у пацієнтів дитячого віку
визначення резидуального холестеатомного процесу не потребує
додаткового проведення СКТ скроневих кісток, а можливо при
виконанні МРТ в режимі дифузійно зважених зображень з високим
відсотком специфічності.

Особистий внесок здобувача:
Клінічна частина роботи виконана самостійно. Електронно-мікроскопічні
та

біохімічні

дослідження

проводилися

за

безпосередньою

участю

дисертанта на базі лабораторії біофізики (зав. – к.б.н. А.Ф.Карась) та
лабораторії біохімії (зав. – д.б.н. С.В.Верьовка). Радіологічні дослідження
виконувалися на базі ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої
діагностики

НАМНУ»

(дир.

–

чл.-кор.

НАМНУ

Дикан

І.М.)

та

Діагностичного центру «МЕДЕКС». Спектрографічні дослідження нами
виконувалися на базі Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова
НАН України у відділі фізико-технологічних проблем, провідникової та
інфрачервоної технології, згідно виконання сумісної науково-дослідної
роботи. Аналіз власних результатів, узагальнення даних вітчизняної та
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іноземної літератури, інтерпретація та формування основних положень
роботи проведено самостійно. Розробка схем комплексного лікування хворих
на ХГСО з холестеатомою та хворих на ХССО з ретракційними кишенями
розробила разом із науковим консультантом. Ідея розробок належить автору.
Протокол

обстеження

хворих,

тактика

вибору

метода

лікування,

узагальнення результатів досліджень автором розроблено і виконано
самостійно.

Статистична обробка отриманих даних в ході обстеження

проведена самостійно автором. Усі розділи дисертації сформульовано та
написано автором особисто. Публікації, видані у співавторстві, не містять
конфлікту наукових інтересів.
Апробація результатів дисертації:
Основні матеріали роботи були представлені на засіданнях Вченої Ради
ДУ « Інститут отоларингології ім.проф. О.С.Коломійченка НАМН України»;
VII Міжнародній Конференції «Cholesteatoma & Ear Surgery» 2004 р. (Ден
Гааг,

Голандія);

Міжнародній

XXI

конференції

молодих

вчених-

оториноларингологів, червень 2004 р. (Санкт-Петербург, Росія); VIII
Міжнародній Конференції «Cholesteatoma & Ear Surgery» 2008 р. (Анталія,
Туреччина); XVIII з’їзді оториноларингологів Росії, квітень 2011 р. (СанктПетербург,

Росія);

7

Міжнародній

конференції

Delta

Society

of

Otorhinolaryngology (DSORL) & Department of Otorhinolaryngology Faculty of
Medicine, Tanta University (ORL-HNS, TU) січень-лютий 2015; щорічній
традиційній

осінній

конференції

Українського

наукового

медичного

товариства лікарів-оториноларингологів, присвяченій 75-річчю з часу
заснування

Українського

наукового

медичного

товариства

лікарів-

оториноларингологів, вересень-жовтень, 2013; XII з’їзді оториноларингологів
України (травень, 2015); традиційному науковому засіданні Інституту
отоларингології (квітень, 2014; лютий 2015; травень 2015).
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Результати дослідження впроваджені в лікувальну роботу відділу
мікрохірургії вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.
О.С.Коломійченка НАМН України»; цикли курсів з мікрохірургії вуха.
Публікації:
За матеріалами дисертації опубліковано 20 статей у фахових виданнях,
з них 5 – в спеціалізованих журналах міжнародної наукометричної бази та в
іноземних виданнях, 15 – у фахових науково-практичних виданнях,
рекомендованих МОН України, з них одноосібно – 10, у співавторстві – 10,
на англійській мові - 2, 2 патенти України на корисну модель та 10 тез
доповідей на міжнародних та вітчизняних наукових конференціях.

Структура та обсяг дисертації:
Дисертаційна робота викладена на 352 сторінках машинописного
тексту і складається із вступу, огляду літератури, матеріалів і методів, 7
розділів

власних

досліджень,

заключення,

висновків,

практичних

рекомендацій, списку використаних джерел, який містить 369 посилань, у
тому числі 91 кирилицею та 278 – латиницею. Роботу ілюстровано 69
таблицями та 58 рисунками.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Термін ‖Хронічний гнійний середній отит‖ вважається загальним для
хронічних запальних процесів середнього вуха, не зважаючи на конкретну
форму захворювання та стадію запалення. Хронічний гнійний середній отит
включає в себе також холестеатому середнього вуха – захворювання, яке
характеризується кістковою деструкцією з можливим розвитком різних
ускладнень.
За даними окремих авторів холестеатома складає від 24 до 63 % всіх
форм ХГСО, спостерігається серед різних вікових груп [61, 142]. Досить
часто зустрічається в дитячому віці (в 35-40 %), в 60-70 % процес має
двобічний характер [12, 48, 49, 78, 80, 85, 86, 253, 329, 369].
Холестеатома середнього вуха – утворення, що характеризується
деструктивними

властивостями.

Первинно

розташовується

в

межах

середнього вуха, по мірі свого росту може розповсюджуватися по всій
скроневій кістці та призводити до розвитку різних ускладнень внаслідок
деструкції підлеглих анатомічних структур. Ерозія кісткової тканини, яка
розвивається як наслідок резорбції ланцюга слухових кісточок, капсули
завитки

та

лабіринтних

структур,

може

призводити

до

вираженої

сенсоневральної приглухуватості, глухоти, вестибулярної дисфункції, парезу
мімічної мускулатури обличчя та інтракраніальним ускладненням [15, 26, 27,
29, 39, 50, 54, 69, 70, 73, 74, 75, 79, 87, 88, 152, 208, 249]. Такі клінічні прояви
звичайно потребують виконання різних варіантів складних сануючих та
реконструктивних втручань.
Для науковців - дослідників холестеатома представляє значний інтерес
вже на протязі 400 років. DuVerney вперше описав утворення, яке нагадує
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холестеатому, в 1683 році та назвав його «стеатомою» [269]. В 1829 році
французький патанатом Cruveilhier описав холестеатому як «перлинну
пухлину» скроневої кістки [269]. Термін «холестеатома» вперше був
введений німецьким фізіологом Johannes Müller в 1838 році та визначалася як
перлинного вигляду жирова пухлина, котра складається з холестеролових
кристалів та жирових включень [250]. В терміні «холестеатома» є частина (ома), що притаманне для визначення пухлини та є частини (холе), що
передумовлює наявність в ній холестерина, однак, ці аспекти потребують
певного параклінічного та теоретичного обгрунтування. Взагалом, наявність
епітеліальних клітин в межах барабанної порожнини призводить до
формування пухлиноподібного утворення, яке вкладається в термін
«холестеатома».

За

визначенням

Gray

(1964),

холестеатома

–

це

«неправильна шкіра в неправильному місці» («wrong skin in the wrong place»)
[198, 324]. Існували інші визначення цього утворення – «маргаритома»,
запропонована в 1891 році Graigie та «кератома» за Schuknecht (1974) [324].
Однак, останні два визначення ніколи широко не застосовувалися. У
теперішні часи термін «холестеатома» залишається домінуючим в клінічній
практиці [109, 181, 270].
Спочатку класично виділяли дві основних форми холестеатоми:
вроджену, частішу спостерігається у дітей, та набуту, яка зустрічається як у
дітей, так і дорослих [134]. Вроджена (первинна, генуїнна) холестеатома
представляє

собою

скупчення

сквамозного

епітелію

за

інтактною

неушкодженою барабанною перетинкою у пацієнтів, в анамнезі хвороби
котрих відсутні дані щодо перенесених отитів або попередньо проведених
отиатричних втручань [258, 260]. Набута холестеатома локалізується в
порожнинах середнього вуха та поділяється на первинно набуту та вторинно
набуту [109, 244]. Первинно набута холестеатома виникає з ретракційної
кишені, в якій скупчується десквамований кератинизований епітелій позаду
нібито неушкодженої барабанної перетинки, зазвичай з локалізацією в
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ненатягнутій частині барабанної перетинки та аттику у пацієнтів, в анамнезі
захворювання котрих були відсутні епізоди гноєтечі з вуха [109, 116, 202,
235, 244, 248, 252, 280, 292, 301, 307, 308, 316, 324, 330, 331, 341, 342, 361,
366]. Вторинно набута холестеатома виникає внаслідок міграції епідермісу
при наявності перфорації в барабанній перетинці, яка утворилася в свою
чергу внаслідок інфекції, травми або є ятрогенною [2, 15, 90, 235, 236, 247,
252, 253, 280, 329, 335]. В подальшому вона може розповсюджуватися в
аттик, антрум, соскоподібний паросток та барабанну порожнину з наявністю
грануляцій, поліпів та значною зловонною отореєю.
В 1989 році Tos та Lau запропонували отоскопічну класифікацію
холестеатоми, що заснована на визначенні її локалізації і вважається
важливим аспектом для визначення тактики хірургічного лікування та
подальшого

прогнозу

захворювання

[348].

Згідно

цієї

класифікації

визначають холестеатому аттика (1), котра характеризується значною
ретракцією ненатягнутої частини барабанної перетинки (pars flaccida) та її
розповсюдженням в аттик (простір Пруссака), адитус, а також в направленні
антруму, барабанної порожнини та в соскоподібний паросток. Синусова
холестеатома (2) характеризується прогресуючою ретракцією задньоверхнього квадранту барабанної перетинки з формуванням холестеатоми та її
наступним

розповсюдженням

в

ретротимпанум,

кишені

барабанної

порожнини та в напрямку соскоподібного паростка. Холестеатома барабанної
порожнини (3) характеризується ретракцією та адгезією всієї натягнутої
частини

барабанної

перетинки

з

розповсюдженням

холестеатоми

в

тимпанальне вічко слухової труби, а також в напрямку аттика. За цією
класифікацією Tos визначив найменший ризик розвитку резидуальної
холестеатоми у пацієнтів із первинною аттиковою холестеатомою, а значне
частіше резидуальні холестеатоми утворюються при синусовій холестеатомі
[348]. Для визначення холестеатоми, котра утворилася за інтактною
барабанною перетинкою, Mills та Padgham (1991) додали до класифікації Tos
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& Lau (1989) – тип з інтактною барабанною перетинкою (4) [263]. Багато
інших класифікацій, котрі базуються на різних критеріях, запропоновано
іншими дослідниками.

Групою вчених на чолі з M.Sanna інтрапетрозна

холестеатома була розподілена на 5 типів: супралабіринтна, інфралабіринтна,
масивна лабіринтна, інфралібіринтно-апікальна та апікальна [284, 351].
Вищенаведені класифікації холестеатоми були запропоновані перш за все з
метою порівняння результатів лікування в залежності від школи отохірургії
та для отримання результатів при порівнянні однієї класифікації з іншою. На
жаль, провести таке порівняння з визначенням клінічної достовірності було
неможливо. Класифікаційна система не дозволяла провести порівняння
результатів лікування між групами та потребувала ідентифікації пацієнтів,
котрі мали б ризик розвитку рецидиву холестеатоми.
В 1984 році, Lien запропонував САО-класифікацію холестеатоми, котра
базувалася на визначенні розповсюдженості процесу, ступені ателектазу
барабанної перетинки та розмірів ерозивних змін з боку осикулярного
апарату середнього вуха [246]. Ця класифікація дозволила визначити
найбільш

ризикований

контингент

хворих

по

розвитку

рецидиву

холестеатоми – розповсюджена форма холестеатоми з деструкцією слухових
кісточок на фоні дисфункції слухової труби.
В 1999 році Saleh та Milles запропонували SOC-класифікацію
холестеатоми, котра базувалася на визначенні місця розташування процесу
(S), враховувалися ступінь ушкодження слухових кісточок (O) та наявність
передопераційних ускладнень (С) [310]. Автори вважали, що дана
класифікація відображає виразність патологічного процесу та дозволить
проводити порівняння результатів між отриманими серіями спостережень.
В 2008 році, Японське отологічне об’єднання (JOS) запропонувало
свою класифікацію для аттикових холестеатом, яка базувалася на їх
розповсюдженості та наявності ускладнень [342]. Пізніше, ця класифікація
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була переглянута з урахуванням патологічного процесу, котрий виникав з
ділянки натягнутої частини барабанної перетинки [341]. Однак, ця
класифікація не отримала підтримки внаслідок того, що не дозволяла
достовірно оцінити результати лікування та визначити прогностичні фактори
в розвитку рецидиву.
В 2009 році, Telmesani із співавт. запропонували АТМ класифікацію
холестеатом, що включала її локалізацію - аттик (А), барабанна порожнина
(Т) та соскоподібний паросток (М) та враховувала розповсюдження процесу
[337]. В 2012 році, Belal із співавт. представили ТМС класифікацію,
засновану на визначенні місця розташування патологічного процесу –
барабанна порожнина (Т), його розповсюдження в соскоподібний паросток
(М) та наявності ускладнень (С) [102]. Висока кореляція визначалася між
передопераційними

отоскопічними

даними

та

даними

комп’ютерної

томографії і, тим більше, при інтраопераційних знахідках при порівнянні
АТМ та ТМС класифікацій. Тим не менше, подальші дослідження необхідні
для доказу існуючої кореляції з прогностичними предикторами розвитку
холестеатоми.
Незважаючи на це, єдиної класифікації для набутої холестеатоми, котра
б широко застосовувалася в якості стандарту, не існує [335].
Основними етіологічними факторами у виникненні холестеатоми
вважається довготривала дисфункція слухової труби, що призводить до
розвитку стійкого негативного тиску в барабанній порожнині, порушення
пневматизації

порожнин

середнього

вуха,

дезорганізації

барабанної

перетинки, особливо її слабких місць, з формуванням ретракційних кишень
[108, 110]. Розвиток запальних процесів в барабанній порожнині (хронічний
секреторний середній отит) також призводить до розвитку негативного тиску
в барабанній порожнині та формування ретракційних кишень [34, 71, 108,
110, 181, 207, 241, 248, 251, 264, 307-309, 331, 341]. За даними Кокоркіна
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Д.М. та Гусакова О.Д. (2010) хронічний секреторний середній отит
розвивається у 17 % дітей з рецидивуючим секреторним середнім отитом,
при цьому у 25 % випадків захворювання набуває ускладненого перебігу, а в
10 % - проходить у вигляді ХГСО [34].
Існують дані щодо наявності фактору спадковості в розвитку
холестеатоми (обидва батьки та семеро дітей) та робота англійських
дослідників, яка присвячена генетичній схильності до розвитку холестеатоми
у окремих індивідуумів [294]. Cлід робити припущення про хромосомні
порушення (аносомія 7, 8 та 17 хромосом), які можуть супроводжуватися
активним ростом холестеатоми та кістковою деструкцією [147].
За даними

епідеміологічних

досліджень

кожного

року набута

холестеатома виявляється в 9-12,6 випадках на 100 000 дорослих та від 3 до
15 випадків на 100 000 дітей [106, 121, 179, 247].

За даними багатьох

дослідників холестеатома середнього вуха частіше зустрічається у пацієнтів
чоловічої статі (1,4:1) та значно частіше зустрічається у людей, що
проживають країнах третього світу [155, 181, 247]. Серед дітей захворювання
визначається в 72 % у хлопчиків без якоїсь тенденції щодо сторони ураження
[157]. У людей європеоїдної раси – 9,2:100 000; рідше в азиатів; зовсім рідко
у ескімосів [179, 314, 369]. Не існує передумови для розвитку холестеатоми в
залежності від приналежності пацієнтів до певної соціальної групи [38].
В дитячій популяції холестеатома зустрічається в 10 % всіх випадків
хронічних отитів [139, 141]. James із спіавт. (2010) провели генетичне
дослідження периферичної крові 98 дітей з холестеатомою та встановили
мутацію гену GJB2 (connexin 26) у 14 пацієнтів [281]. 70-96 % становлять
набуті холестеатоми [142, 230, 242, 244]. Середній вік дітей при набутій
холестеатомі становить 9,7 років (6,4 – 13) [139, 323, 324]. В 7-10 % випадках
спостерігаються одночасно виявлені двобічні холестеатоми або з другої
сторони холестеатома розвивається пізніше [239, 343] та подібна тенденція
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частіше спостерігається у дівчаток [118]. Діти з краніофаціальними
синдромами відносяться до групи ризику у виникненні холестеатоми [276].
Серед дітей із вродженим незрощенням твердого піднебіння у 0,9-5,6 %
розвивається первинно набута холестеатома [217, 276]. Серед цих дітей
шунтування барабанної перетинки не зменшує ризик розвитку холестеатоми;
частота виникнення холестеатоми у цього контингента після проведення
тимпаностомії становить 0-6,9 % [128, 143, 340]. Ризик розвитку
холестеатоми у таких дітей в 100-200 разів вище в порівнянні з тими, хто не
має такої вродженої вади [128].
Холестеатома

часто

характеризується

неагресивним

перебігом,

залишаючись діагностично невизначеною протягом років до появи перших
симптомів. Першим симптомом набутої холестеатоми вважається оторея із
неприємним запахом та спостерігається в 96,5 % [113, 132, 144, 244, 323].
Часто зустрічається зниження слуху – до 66 %, але в багатьох випадках,
особливо у дітей, не визначається своєчасно, внаслідок того, що частіше
зустрічається однобічне ураження, по-друге, діти не скаржаться на незначне
погіршення слуху [113, 312]. Своєчасно не діагностована та не прооперована
холестеатома, як правило, призводить до розвитку різних ускладнень – інтрата екстракраніальних [155, 293, 321]. За даними окремих авторів частота
виникнення ускладнень відповідає 1:4 [353]. Частіше всього спостерігається
гнійний мастоїдит із формуванням субперіостального абсцесу, особливо у
дітей. В доступній літературі, рівень виникнення ускладнень варіює від 0 до
52 %, та складає значно нижчий відсоток в розвинутих країнах: 0 % у Бельгії
та Данії [134, 347]; 4,5 % у Франції [244] та значно вищий відсоток у менш
розвинутих країнах: 27 % в Південній Африці [293]; 33 % в Марокко [195 ];
46 % в Бразилії [166].
Холестеатомі притаманне інфікування. Причиною цього слугує як
аеробна (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, різні види Proteus)
так,

значно

частіше,

анаеробна

флора

(Bacteroides,
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Peptococcus/Peptostreptococcus) [121, 231, 272, 289]. З появою великого
різноманіття антибактеріальних препаратів, випадки вторинного інфікування
холестеатоми значно зменшилися. В багатьох випадках, ускладнення не
ідентифікуються

до

виникнення

чіткої

клінічної

картини.

Частота

виникнення фатальних ускладнень: менінгіту, абсцесу головного мозку та
мозочка,

епідурального

абсцесу,

септичних

станів

із

тромбозом

сигмовидного синусу, мастоїдиту із субперіостальним абсцесом залишається
високою [15, 50, 56, 87, 166, 208]. Більшість дослідників пов’язують такі
стани із утворенням мікробних біоплівок, нечутливих до діє традиційно
використовуємих

антибактеріальних

препаратів.

Багатьма

вченими-

дослідниками доведено, що біоплівки відіграють значну роль в патогенезі
отоларингологічних захворювань. Зокрема, вивчалася роль біоплівок в
слизових оболонках уражених піднебінних мигдаликів при хронічному
тонзиліті та гіпертрофованому носоглотковому мигдалику [98, 133]. Однак,
існують лише поодинокі роботи, в котрих досліджувалися

біоплівки в

тканинах пацієнтів з ХГСО з холестеатомою та без неї [51, 119, 240, 311]. За
результатами Кауа із співавт. (2013) встановлено формування біоплівок при
ХГСО, при холестеатомі та, в значно в меншій ступені, при хронічних
негнійних середніх отитах [221]. До того ж, авторами визначено домінування
біоплівок в слизовій оболонці середнього вуха в порівнянні із визначенням
останніх в тканинах соскоподібного паростка та залишках слухових кісточок.
Подібні дослідження доводять необхідність упередженого застосування
топічних або системних антибактеріальних препаратів на доопераційному
етапі, а під час операції, гіпертрофічно змінена слизова потребує видалення
до меж здорових тканин.
Окремими дослідниками доведено, що інфікована холестеатома веде
себе більш агресивніше, ніж неінфіковані її випадки [204, 206].

Jung та

співавт. (2011) вивчалася роль біоплівок, сформованих P. aeruginosa та
фактора вірулентності типу IV pili в патогенезі експериментальної
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холестеатоми у мишей-піщанок [277]. Експериментальна холестеатома
індукувалася шляхом інокуляції ЗСП справа із введенням бактерій та зліва –
без інфікування. Через 6 тижнів вивчалася холестеатома за допомогою мiкро
КТ сканування і визначалися розмір холестеатоми та ступінь кісткової
резорбції. За результатами дослідження встановлено, що інфікована
P.aeruginosa холестеатома збільшувалась у своїх розмірах значно швидше та
характеризувалася більш вираженими деструктивними змінами в порівнянні
із неінфікованою холестеатомою; також встановлено фактор вірулентності
холестеатоми - типу IV pili [277].
За даними отомікроскопічного дослідження при набутій холестеатомі
частіше спостерігається ураження задньо-верхнього квадранту барабанної
перетинки – від 43,6 % - 83 % [142, 244]. Cтан протилежного вуха являє
собою дуже важливий аспект діагностики та представляє значний інтерес,
перш за все, у дітей. За даними Benzamit et al. (2013) із 57 обстежених дітей з
однобічною холестеатомою середнього вуха, з іншої сторони відмічався
ХССО в 17,5 % випадків та в 19,2 % - ретракція барабанної перетинки [142].
За даними V. Darrouzet із співав. (1997) – в 12 % ХССО та в 17 % - РК [244];
а за даними Lerosey (1998) – в 6 % ХССО та в 25 % - РК [243]. Частота
виникнення двобічного холестеатомного процесу досить варіабельна та
складає від 0,8 % до 18 % [142, 293, 314].
Розуміння патогенезу холестеатоми являє собою важливий аспект
внаслідок деструктивної природи цього утворення, що може призводити до
різних серйозних ускладнень хронічного гнійного середнього отиту (ХГСО).
Враховуючи те, що холестеатома призводить до ерозії кісткових структур, а
всі існуючі, нехірургічні методи лікування (промивання аттику спиртовими
розчинами, призначення вушних крапель, загальної антибіотикотерапії)
виявляються незадовільними внаслідок тимчасового досягнення ефекту
ремісії, розуміння та подальше вивчення патогенетичних механізмів її
розвитку вважаються досить важливими.
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В теперішній час прийнято класифікувати холестеатому як вроджену та
набуту, ґрунтуючись на теоретичних механізмах розуміння її патогенезу.
Вродженою холестеатомою ввважають патологічний процес, який
розташований позаду за цілою неушкодженою барабанною перетинкою, за
відсутністю в анамнезі захворювання випадків запальних процесів в
середньому вусі, травм, хірургічних втручань. Теорія ембріональних
залишків вважається єдиним поясненням виникнення такої холестеатоми
[258]. Своїми дослідженнями він продемонстрував обмежене скупчення
кератинизованого епітелію в передніх відділах барабанної порожнини в 37 із
68 скроневих кісток ембріону (плода) у термінах від 10 до 33 тижня гестації.
Епітеліальні клітини, котрі в нормі ідентифікувалися в ділянці передньоверхніх відділів барабанної порожнини ембріону та при нормальному
розвитку мають зникати після 33 гестаційного тижня вагітності. Якщо
подібні інволютивні зміни не відбуваються, це може призвести до розвитку
вродженої холестеатоми. Тим не менше, вроджена холестеатома може
виникати в будь-яких ділянках скроневої кістки. Наприклад, Al Balushi із
колегами (2013) описали у правому вусі обох двійнят-хлопчиків вроджену
холестеатому із різною локалізацією в межах скроневої кістки [96]. У
більшості випадків вроджена холестеатома виявлялася у осіб чоловічої статі
[156, 157, 160, 161, 177]. Робіт по вивченню генетичних передумов для
розвитку вродженої холестеатоми в існуючий літературі не знайдено.
Характерними ознаками вродженої

холестеатоми

вважається високий

відсоток виникнення рецидиву після успішного хірургічного втручання,
значно частіше кістковій деструкції зазнають і слухові кісточки, з повним
руйнуванням

окремих

кісткових

елементів,

необхідність

проведення

оперативних втручань в кілька етапів для визначення можливої резидуальної
холестеатоми [156 -161, 169, 225, 228, 256, 347, 348]. Тільки у випадках
відсутності ураження холестеатомою осикулярного ланцюга оперативне
втручання проводиться в один етап в подальшому з динамічним
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спостереженням

за

допомогою

спіральною

комп’ютерної

томографії

скроневих кісток [204, 268]. Однак, за даними лише спіральної комп’ютерної
томографії встановлення діагнозу холестеатоми, а тим більше, виявлення
резидуальної холестеатоми після раніше проведеного хірургічного лікування
не можливо за даними багатьох авторів [16, 18, 22, 23, 36, 43, 56, 58, 62, 72,
154, 163, 164, 171, 175, 257, 268, 300, 345].
Основними клінічними характеристиками холестеатоми є інвазія,
міграція,

гіперпроліферація

агресивність

та

здатність

кератиноцитів,
до

порушенна

рецидивування

[109,

диференціація,
181,

273].

Все

вищенаведене притаманне будь-якому неопластичному процесу. Однак, до
теперішнього часу не існує точного пояснення механізмів потрапляння
епідермісу в середнє вухо. Трьома важливими необхідними аспектами, що
передумовлюють розвиток холестеатоми, вважаються будова барабанної
перетинки, наявність хронічної та рецидивуючої інфекції або запалення
слизової оболонки середнього вуха та механізми, котрі приймають участь в
природньому загоєнні ран [103]. Завадський А.В. та Завадський Н.В. (2012)
вважають, що розвиток холестеатоми середнього вуха слід розглядати як
результат порушення нормального процесу загоєння запального процесу в
кістковій порожнині з виникненням атипових запальних розростань
епідермісу зовнішнього слухового проходу у вигляді акантозу, папілярного
росту, гіперткератозу [21]. Вони стверджують, що підлегла грануляційна
тканина, котра знаходиться у стані значної запальної інфільтрації, керує
швидкістю

епідермізації

розвитком

грануляційних

рани,

її

поліпів,

гіперрегенерація
папілярним

супроводжується

ростом

епідермісу

зовнішнього слухового проходу.
Останнім часом відкриття у вивченні патогенезу холестеатоми
пов’язують з можливостю виконання іммуногістохімічних досліджень,
гібридизації in situ, реакції полімеразного ланцюга, вивченні культури клітин
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та культури тканин, експериментів на тваринах [103, 186, 187, 206, 215, 295,
303, 338, 365].
Однією з концепцій розвитку набутої холестеатоми вважається теорія
міграції кератинизованого сквамозного епітелія зовнішнього слухового
проходу в порожнини середнього вуха. Цей процес деякими вченими
пояснюється порушенням або аберацією процесу нормальної фізіологічної
міграції епідерміса зовнішнього слухового проходу [273]. Для розуміння
патогенезу набутої холестеатоми необхідно найти відповіді на два важливих
питання: визначення походження кератинизованого сквамозного епітелія та
пояснення інвазивності та гіперпроліферації цього епітелію.
Холестеатома може розгядатися як патологічний стан, котрий
характеризується збоєм контролю регуляції росту. Холестеатома клінічно
характеризується високою швидкістю росту, особливо у пацієнтів дитячого
та підліткового віку [132, 323]. Це дозволяє сформулювати дві гіпотези для
пояснення цього явища. Вважається, що кератинизований сквамозний
епітелій є дериватом шкіри кісткового відділу зовнішнього слухового
проходу та барабанної перетинки [181]. Таке ствердження є поясненням
теорії вростання в розвитку холестеатоми при наявності перфорації в
барабанній перетинці. Особливий ризик представляють крайові перфорації,
коли втрачається певний бар’єр між шкірою глибоких відділів зовнішнього
слухового проходу і барабанної порожниною. Ця ж теорія була підтримана в
дослідженнях Белоусової А.О. (2005) [8]. У 120 пацієнтів на ХГСО з
холестеатомою вона вивчала видалені під час операції кісткові елементи та
м’які тканини та в усіх випадках спостерігала перехідні форми однорядного
плоского та циліндричного епітелії у багаторядний сквамозний [8]. Вже в
епідермісі вона відмічала явища атипових запальних розростань у вигляді
акантоза та інвагінацій, зміни в кістковій тканині часто мали вигляд
секвестрів та характеризувалися її резорбцією без участі остеобластів. Однак,
явищ вторинного склерозування кісткової тканини автор не спостерігала в
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жодному випадку. Ріст холестеатоми може здійснюватися внаслідок втрати
сигналів від інгібіторів росту та внаслідок підвищення активності факторів
росту або якщо спрацьовують обидва механізми [8]. А.В. Шахов (1990)
своїми дослідженнями довів, що морфологічні особливості холестеатоми
визначаються динамікою взаємовідношень епідермісу, котрий є матриксом
холестеатоми, та підлеглої сполучної тканини – периматриксу. За його
даними, активний матрикс, що росте (молода холестеатома), в якості
підлеглої тканини має молоду сполучну тканину – грануляції. Зрілий матрикс
характеризується початковими ознаками атрофії та вистилає зрілу рубцеву
тканину. Старіючий матрикс характеризується крайнім ступенем атрофії.
Його периматрикс представлений фіброзною тканиною, а також кістковою
тканиною в стані асептичного некрозу [84].
Sudhoff H. із співавторами (1999) проводили дослідження по
визначенню кінетики епітеліальних клітин холестеатоми, в якості контролю
використовували нормальну шкіру зовнішнього слухового проходу [329].
Вони в одному дослідженні визначали

клітково-асоційований ядерний

антиген (MIB 1) в холестеатомі та шкірі зовнішнього слухового проходу
[329]. Вчені встановили рівень проліферації кератиноцитів холестеатоми - у
фрагментах нормальної шкіри зовнішнього слухового проходу MIB 1 складав
7 %, в холестеатомному епідермісі – 17 %, причому визначалася
гетерогенність проліферуючих епітеліальних зон. Автори визначили, що
епітеліальний конус росте в напрямку підлеглої строми та виявляє високу
мітотичну активність. Результати цього дослідження підтверджують високу
проліферативну активність холестеатомних кератиноцитів, котра визначалася
рівнем MIB 1 та була в 2,3 рази вищою, ніж у нормальній шкірі зовнішнього
слухового проходу [185].
При

проведенні

інших

досліджень

з

використанням

маркерів

проліферації PCNA (проліферуючий ядерний антиген клітини) [214], AgNOR
(аргірофільний ядерний органайзер) [114, 329] та тимідин-маркерів [362],

33

отримано

подібні

результати,

котрі

також

підтверджують

високу

проліферативну активність холестеатомного епітелія [183, 185 -187, 214, 295,
362].
Враховуючи

високу

проліферативну

активність

холестеатоми

необхідно проводити дослідження, котрі можуть дозволити визначити
холестеатому як форму неопластичного процесу, хоч і такого, що
характеризуються меншим ступенем агресивності [140, 206, 215, 216, 303,
338, 365]. Аналіз ДНК, ангіогенезу необхідні для підтвердження або
спростовування цієї гіпотези.
Оскільки відомо, що холестеатомний епідерміс характеризується
агресивністю та гіперпроліферацією, становить інтерес дослідження процесів
виникнення кератинизованого сквамозного епітелію [206, 216, 237, 267].
Окремими вченими проводилися иммуногістологічні дослідження для
порівняння локалізації маркерів епідермальної диференціації в холестеатомі
та

нормальній

шкірі

зовнішнього

слухового

проходу

[273,

329].

Цитокератини – протеїни, котрі присутні в епітеліальних клітинах. Експресія
різних типів цитокератинів (Cks 1-20) залежить від типу епітелію та стадії
диференціації. Завдяки цим особливостям, цитокератини дуже зручно
використовувати для визначення сквамозно-клітинної метаплазії середнього
вуха. Враховуючи дебати в плані теорій патогенезу холестеатоми (теорія
міграції та метаплазії) показано, що кератиноцити холестеатоми, нормальної
шкіри зовнішнього слухового проходу та барабанної перетинки мають схожі
маркери [107, 255, 267, 273, 329].
При дослідженні вмісту інволюкрину, філларгину та глікопротеїнів
(маркерів диференціації) показано аномальний їх розподіл в базальних та
супрабазальних клітинних шарах холестеатоми [273]. Однак, при цьому, не
всі холестеатоми характеризувалися гіперпроліферацією. Хочa надмірна
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експресія Cks 16/6 і 19 припускає наявність гіперпроліферації, однак вміст
Cks 1, 5, 10 та 15 в холестеатомі такий самий, як в нормальній шкірі.
Окремими дослідженнями показано, що холестеатомний епідерміс
нагадує барабанну перетинку та шкіру зовнішнього слухового проходу, але
характеризується різними рівнями проліферації, котрі можуть залежати від
стадії запального процесу [233, 273, 329].
Головними

питаннями,

невирішеними

досі,

вважаються:

Чому

кератиноцити нормальної шкіри зовнішнього слухового проходу проникають
в барабанну порожнину, перетворюючись у холестеатому? Чому виникає
деструкція підлеглої та поряд розташованої кістки і кісткових структур? Чим
обумовлена різна швидкість росту холестеатоми? Чи існують фізичні або
біологічні фактори, які можуть загальмувати розвиток холестеатоми?
Останнім часом найбільше вчених притримуються комбінованої теорії
розвитку холестеатоми - теорії ретракції та проліферації водночас [273, 329].
Згідно

цієї

механічного

комбінованої
ушкодження

теорії

розвитку

базальної

холестеатоми,

мембрани

(lamina

внаслідок

propria),

дії

різноманітних невідомих проліферативних факторів та місцевої резорбтивної
дії ферментів можна пояснити механізм вростання кератинизованого
лускатого епітелію в порожнини середнього вуха. Детальне повідомлення в
підтримку цієї теорії було представлено Sudhoff & Tos, 2000 [330]. Однак,
первинні фактори, які призводять до порушення процесу самоочищення
ретракційної кишені, порушення цілісності базальної мембрани та деструкції
підлеглої кістки при холестеатомі повністю невідомі до сих пір.
З урахуванням того, що холестеатома викликає ерозію підлеглих та
поряд розташованих кісткових структур, а всі ефективні, нехірургічні методи
лікування є невдалими через можливість досягнення лише тимчасового
ефекту ремісії (припинення або значного зменшення гноєтечі з вуха),
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розуміння та подальше вивчення патогенетичних механізмів її розвитку
вважається досить важливим фундаментальним науковим напрямком.
За думкою окремих дослідників, особливу роль у виникненні,
швидкості росту та розповсюдженні холестеатомі, а також у виникненні
рецидиву захворювання, відіграє запалення [148, 273]. Ці автори вказують на
те, що необхідно знайти чітку лінію розмежування анормальних процесів
загоєння рани та патогенезу розвитку холестеатоми, яка може бути пов’язана
з посиленням матрикс-периматрикс реакції перш за все через підвищену
продукцію

колагену

фібробластами

та

підвищену

активність

трансформуючого β-фактору росту. Фактор запалення відіграє також велику
роль при переході передхолестеатомних станів в холестеатому. Зовнішні
отити з ураженням шкіри слухового проходу в кістковому відділі вважаються
тригером в розвитку холестеатоми зовнішнього слухового проходу, в той час
як хронічний запальний процес барабанної перетинки (мірингіт) з
персистуючим запальним процесом в периматриксі та запальний процес в
слизовій оболонці середнього вуха можуть відігравати певну роль в
прогресуванні захворювання (ріст холестеатоми і її розповсюдження) та
виникненні рецидиву [136, 137, 155, 315, 237, 329, 330, 339].
Кісткова

резорбція

–

основний

патогенетичний

субстрат

при

холестеатомі середнього вуха. Як відомо, реконструкція (ремоделювання)
кістки та кісткова резорбція виникають через локальну активність
остеокластів. Остеокласт являє собою специфічний макрофаг, утворений
внаслідок диференцировки моноциту та клітин-попередників макрофагу на
кістковій поверхні. Зрілий макрофаг активується сигналами, які ведуть до
утворення кісткової реконструкції [279, 315]. Кісткова резорбція при
холестеатомі виникає внаслідок індукції (стимуляції) різних цитокінів та
ензимів через запальну реакцію на субепітеліальний шар холестеатоми [265].
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Одним із факторів, котрий приводить до деструкції кістки, на думку
Kaneko

та

співавт.

(1980),

є

вміст

холестеатомного

міхура,

який

розповсюджується субепітеліально при порушенні його цілісності [122] та,
особливо, при інфікуванні середнього вуха, за даними інших дослідників
[231, 289]. Chole (1984) вказує на те, що при холестеатомі відбувається пряма
кісткова резорбція підлеглої кістки [136]. Такої самої думки підтримуються
Uno & Saito (1995) [354]. Moriyama (1987, 2000) вважає, що при холестеатомі
розвивається простагландин-індукована перебудова підлеглої кістки, пізніше,
Mundy (1993) своїми дослідженнями показав, що відбувається цитокініндукована перебудова кістки [123, 146]. Sudhoff (1999) та Milewsky (1998)
вказують на те, що фактор росту приводить до остеокластної резорбції кістки
[262, 329]. Резорбцію підлеглої кістки з визначенням остеобластів деякі вчені
спостерігали у випадках як ХГСО із холестеатомою, так і у випадках ХГСО
без холестеатоми [109, 124, 136, 146].
Ензиматична

теорія

кісткового

остеолізису

в

теперішній

час

підтримується багатьма дослідниками. Відомо, що різні групи ферментів
відіграють важливу роль в перебігу холестеатомного процесу. Більшість
протеїнів кісткового матриксу відносяться до глікокон’югантних [181, 237,
273,

274].

Ензими

здатні

призводити

до

деградації

компонентів

екстрацелюлярного матриксу та екстрацелюлярної кісткової тканини з
подальшим розвитком резорбтивних процесів в кістці. Група ензимів, роль
котрих в кістковій резорбції недостатньо вивчена до теперішнього часу,
відноситься до лізосомальних екзоглікозідаз [273].
В попередніх роботах нами за допомогою біохімічних методів з
використанням

специфічних

хромогенних

субстратів

були

виявлені

фосфомоноестерази в холестеатомному матриксі і перифокальних структурах
середнього вуха [67]. Активність лужної (К.Ф. 3.1.3.1) і кислої (К.Ф. 3.1.3.2)
фосфатаз в слизовій оболонці і кістковій тканині хворих на ХГСО з
холестеатомою значно перевищувала таку у пацієнтів без холестеатоми.
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Встановлено, що при більш агресивній (інвазивній) формі холестеатоми
активність цих ферментів в холестеатомному матриксі, слизовій оболонці і
кістковій тканині була значно вищою, ніж при інкапсульованій формі.
Одержані дані дозволяють припустити, що фосфатази, розщеплюючи
фосфорноефірні і пептидні зв’язки в молекулі колагену – основного білка
кісткової тканини, сприятимуть втраті цілісності кісткових структур
середнього вуха і створюють умови для подальшої деструкції кісткових
тканин

іншими

колагенолітичними

ферментами,

зокрема

трипсиноподібними, цистеїновими та металопротеїназами. Тому ми вважали
доцільним вивчити рівні активності еластази, нейтральних, цистеїнових
протеїназ і фібринолітичної активності в холестеатомному матриксі і
прилеглих до неї структур середнього вуха як критерію ензиматичної
активності холестеатомного матрикса та прогнозу перебігу холестеатомного
процесу.
Проведена спроба розробити умови культивування холестеатомного
матриксу в умовах in vitro [180], однак робіт з подальшим вивченням впливу
окремих біологічних факторів на ріст культивованого матеріалу в доступній
літературі не знайдено.
Незважаючи на значні досягнення в хірургічному лікуванні хворих на
хронічний гнійний середній отит з холестеатомою, особливо на протязі
останніх років, розповсюдженість цього захворювання залишається досить
високою [2, 4, 9, 17, 20, 24, 31, 35, 37, 38, 42–45, 47, 55, 57, 60, 61, 85, 86, 102,
106, 117, 134, 142, 166, 176, 184, 252, 275, 285, 332, 357]. Актуальним
питанням для провідних отомікрохірургів світу залишається ризик розвитку
рецидивної та резидуальної холестеатоми після вдало проведеної первинної
хірургічної санації порожнин середнього вуха [139, 142, 145, 166]. Так,
частина авторів рекомендують використовувати індивідуальний підхід до
пацієнтів в залежності від розташування холестеатоми [124, 184, 195, 201,
212]. Базуючись на класифікації M.Tos, вони поділяли холестеатоми на

38

аттикову, синусову (займає ретротимпанум) та холестеатому барабанної
порожнини, котра утворилася внаслідок ретракції натягнутої частини
барабанної перетинки. Автори спостерігали 740 пацієнтів, з котрих 270 були
з аттиковою холестеатомою, 270 – з синусовою холестеатомою та 196 з
холестеатомою барабанної порожнини. Найнижчий відсоток рецидиву через
2-3 роки після первинної операції складав 6,6 % у пацієнтів з аттиковою
холестеатомою, а самий високий відсоток – 13, 3 % - у пацієнтів із
холестеатомою барабанної порожнини. У значно віддаленому періоді через
4-10 років автори спостерігали 15 % резидуальних холестеатом при
первинній аттиковій холестеатомі (більше ніж в 2 рази вищий ніж у терміни
2-3 роки після первинної операції) та 21 % при первинній синусовій
холестеатомі. За даними J. Magnan та співав. (2002) – при аналізі результатів
1670 закритих варіантів тимпанопластики (353 у дітей та 1317 – у дорослих)
у 18 % пацієнтів дитячого віку та у 16,5 % дорослих пацієнтів виявили
ретракційні кишені під час second-look операції; резидуальна холестеатома
визначалася у 20 % пацієнтів дитячого віку та у 8,5 % дорослих пацієнтів;
вторинна перфорація неотимпанальної мембрани визначалася у 8 % пацієнтів
[304]. 12 % з цих пацієнтів потребували також проведення третьої операції з
метою або видалення холестеатоми, або з метою хірургії сформованої
ретракційної кишені. Під спостереженнями цими авторами у віддаленому
періоді (через 10 років після первинної санації) 498 пацієнтів, резидуальна
холестеатома визначалася у 31 (6 %) з них. Згідно досліджень S.Moriniere та
співав. (2002) серед 170 дорослих пацієнтів, прооперованих за закритим
варіантом тимпанопластики через 8-81 місяць (в середньому через 17
місяців)

після

видалення

холестеатоми

резидуальна

холестеатома

визначалася у 31 (18 %) пацієнта [145]. З метою зменшення відсотку
розвитку

рецидивних

ретракційних

холестеатом,

автори

пропонують

використовувати комбіновані трансплантати для відновлення барабанної
перетинки, а саме формувати видалену кісткову рамку барабанного кільця в
задніх відділах за допомогою щільних хрящових смужок.
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Окремі автори описують повторнi холестеатоми після вдало проведеної
попередньої сануючої операції, не конкретизуючи – резидуальний це процес
або рецидив холестеатоми, та дають нове визначення цій повторній
холестеатомі – ре-холестеатома [320].

Інші – чітко диференціюють

резидуальний процес від рецидивного [3]. Benzamit із співавт. (2013) із 57
прооперованих дітей вказують на 45,6 % загального рецидиву холестеатоми,
з котрих – в 26,3 % утворювалася резидуальна холестеатома, а в 21 % рецидивна

холестеатома

[142].

В

останніх

публікаціях

резидуальна

холестеатома зустрічається в 3,2 – 64 % випадків, в той час як відсоток
виникнення рецидивної холестеатоми складає 8-30 % [244, 290, 292, 297, 301,
304, 306].
Розрізняють інвазивну та інкапсульовану форми холестеатоми, які
мають

певні

патоморфологічні,

гістохімічні,

біохімічні

особливості,

відмінності клінічного та вікового перебігу, а також характерні ознаки
функціональних порушень [77, 79, 109]. За результатами попередніх
досліджень нами доведено основні характеристики інкапсульованої та
інвазивної форм холестеатоми [67]. Встановлено, що для інкапсульованої
форми холестеатоми характерним є давність хронічного процесу до 20 років і
більше з періодичними загостреннями у вигляді гноєтечі до 2-3 разів на рік;
розмір входу в холестеатомну порожнину більше 4 мм²; визначення з
ексудату з вуха St.aureus та St.saprophyticus; склерозований тип будови
соскоподібного паростка; підвищена активність лужної та кислої фосфатази в
сироватці крові, ексудаті з вуха та слизовій оболонці антромастоїдальної
порожнини та тенденція до підвищення цих ферментів в холестеатомному
матриксі та підлеглій кістковій тканині; незначне підвищення активності
сукцинатдегідрогенази (СДГ), лактатдегідрогенази (ЛДГ) в матриксі та
периматриксі та аденозинтрифосфатази (АТФ-ази) в стінках кровоносних
судин периматриксу; відсутність значної кількості судин в периматриксі. Для
інвазивної форми холестеатоми характерним є тривалість хронічного
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процесу до 6-8 років, з загостреннями від 3-4 разів на рік і більше або
постійна гноєтеча з наявністю характерних загальноклінічних ознак
запалення; вузький розмір входу в холестеатомну порожнину до

4 мм²;

агресивна мікрофлора в ексудаті з вуха – Ps.aeruginosa, Pr.vulgaris та їх
поєднання; виражена або зменшена пневматизація соскоподібного паростка;
значне підвищення активності лужної та кислої фосфатази в сироватці крові,
ексудаті з середнього вуха, холестеатомному матриксі, слизовій оболонці
антромастоїдальної порожнини та підлеглій кістковій тканині та значне
підвищення активності СДГ, ЛДГ в матриксі, периматриксі і АТФ-ази в
стінках кровоносних судин периматриксу; наявність багаточисельних судин
в периматриксі.
Відомо, що в межах здорової скроневої кістки є «темні» місця, які
погано контролюються ad oculus під час проведення різноманітних
хірургічних втручань з метою санації середнього вуха та наступної
реконструкції його ушкоджених анатомічних структур для отримання
стійких функціонального та морфологічного результатів у віддаленому
післяопераційному періоді [91]. Також під час проведення сануючої частини
операції з приводу холестеатоми середнього вуха, в окремих випадках,
отохірурги навмисно не видаляють холестеатомний матрикс з небезпечних
місць середнього вуха, а саме при наявності фістули лабіринта, розташуванні
холестеатоми в ділянці рухомої пластинки стремінця, при розповсюдженні її
в слухову трубу, при наявності міцного контакту холестетомної оболонки з
оголеною твердою мозковою оболонкою середньої та задньої черепної ямки
та стінками крупних судин, що розташовані в межах скроневої кістки
(внутрішньої сонної артерії, внутрішньої яремної вени та сигмовидного
синусу). В одних з цих випадків холестеатомний матрикс можливо видалити
під час проведення другого етапу операції – через 8-10 місяців після першої
санації (second-look procedure), в інших випадках видалити повністю
холестеатомний матрикс неможливо внаслідок небезпеки отримання таких
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складних ускладнень, як лабіринтит з наступним розвитком незворотньої
сенсоневральної глухоти та інвалідизуючого запаморочення, ліквореї з
можливим розвитком менінгіту або менігноенцефаліту, кровотеча, парез
мімічної мускулатури обличчя [313].
Попередньо отримані нами дані дозволили запропонувати розробку
комплексних методів лікування хворих з холестеатомою середнього вуха із
застосуванням хірургічної санації як першого і основного етапу лікування, з
подальшим запобіганням розвитку рецидивної та резидуальної холестеатоми
шляхом поєднання операції і місцевого та загального застосування
препаратів,

пригнічуючих

ензиматичну

активність

холестеатомного

матриксу, процеси активної гіперпроліферації холестеатоми, її інвазії,
міграції кератиноцитів та порушеної їх диференціації, явища ангіогенезу, що
дозволить отримати надійний та стійкий морфологічний результат та
провести реконструктивні етапи операції із досягненням позитивного
довготривалого функціонального результату [70].
Численні дослідники вивчали різні підходи в лікуванні холестеатоми.
Хірургічне лікування вважається самим ефективним. Основна мета операції є
можливість провести санацію – видалити холестеатому, утворити суху,
безпечну порожнину, котра непотребуватиме додаткового догляду та
забезпечить відсутність виникнення рецидиву хвороби. Основними є два
типи хірургічних втручань – закритий варіант (ЗТ) (мастоїдектомія із
збереженням задньої кісткової стінки зовнішнього слухового проходу) та
відкритий варіант (ВТ) (з її видаленням та утворенням єдиної порожнини)
[176, 271, 334]. Переваги та недоліки однієї та другої техніки операції
залишаються предметом дискусії протягом багатьох років. Прихильники
закритої техніки вказують на збереження нормальної анатомії вуха,
самостійного нагляду за ним, допускається потрапляння води після повного
загоєння рани, відсутність запаморочення при калоричній стимуляції
(потрапляння холодного повітря або води), швидше одужання та відсутність
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косметичного післяопераційного дефекту, котрий в окремих випадках у
пацієнтів після використання відкритої техніки обмежує або унеможливлює
підбір

слухового

апарату

[184].

Таким

пацієнтам треба регулярно

спостерігатися у лікарів, проводити туалет операційної порожнини,
функціональні результати дещо гірші, але можливий повний контроль
операційної порожнини при отомікроскопічному обстеженні. Окремі автори
вказують на нерідко виникаючу «хворобу трепанаційної порожнини» у
пацієнтів після проведення ВТ [30, 33, 238, 367]. Результати існуючих
варіантів сануючих операцій з тимпанопластикою свідчать про те, що
відсоток розвитку рецидивної та резидуальної холестеатоми значно вищий
при використанні закритих варіантів операції та відкритих варіантів операцій
з подальшою облітерацією трепанаційної порожнини і становить (13-47) % та
біля 30 % відповідно [124, 241].
тимпанопластики

відсоток

При використанні відкритого варіанту

виникнення

вторинної

рецидивної

або

резидуальної холестеатоми за даними провідних отохірургів світу майже
втричі менше і становить (8-10) %, що вперш за все пов’язано з кращим
доступом до ретротимпанального простору, однак функціональні результати
таких операцій гірші [241, 356].
Нещодавній мета-аналіз по визначенню ризику виникнення рецидиву
холестеатоми після ЗТ та ВТ вказує, що у пацієнтів після ЗТ він у 2,87 разів
вищий, ніж у пацієнтів після ВТ та становить 9-70 % після ЗТ та 5-17 % після
ВТ [332]. Високий ризик виникнення рецидиву холестеатоми після ЗТ
потребує виконання повторних операцій з метою ревізії – second- look
procedures через 6-12 місяців після першої операції [292, 326, 357]. Багато
хірургічних втручань було запропоновано враховуючи переваги та недоліки
однієї та другої техніки операції – при ЗТ (високий ризик виникнення
рецидиву), при ВТ (проблема трепанаційної порожнини). Такі модифіковані
операції представлені тимпаномастодектомією з хрящовою реконструкцією
[195], трансканальною ендоскопічною операцією-візуалізацією холестеатоми
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[350], видалення холестеатоми з використанням лазера [201]. Однак,
кількість спостережень у віддаленому періоді недостатня та досить невелика
кількість випадків має довготривалі позитивні результати [236].
Для мінімізації недоліків ВТ, з метою зменшення об’єму трепанаційної
порожнини, популярним методом є використання облітераційних хірургічних
технік. Вперше облітерацію трепанаційної порожнини м’язевоперіостальним
клаптем на ніжці запропонував в 1911 році Mosher [266]. З тих пір, велика
кількість отохірургів використовує різні облітераційні техніки з метою
зменшення розмірів порожнини та прискорення строків загоєння –
алопластичні матеріали, біогенні імпланти (жир, хрящ, кісткова паста – bone
pate, кісткова стружка, керамічний порошок, Ceravital та гідроксиапатит) [33,
129, 130, 238, 278].
Ризик розвитку резидуальної

холестеатоми

після

використання

облітераційних технік залишається прихованим та характеризується пізнім
виявленням рецидиву [367]. В літературі зустрічаються поодинокі роботи
відносно цієї проблеми. Нещодавно, Kuo із співавт. у своєму спостереженні у
віддаленому періоді (середній віддалений період 12 років, від 1 року до 30)
описали надійний та стійкий результат використання хряща для облітерації
порожнини в 95 випадках у 94 дітей (≤ 18 років) із холестеатомою.
Результати продемонстрували співставні дані по виникненню рецидивної та
резидуальної холестеатоми як при використанні облітеративної техніки
(аутохрящем), так і без неї. Такий результат спостерігався і при визначення
тільки резидуальної холестеатоми в обох групах пацієнтів [238].
Провести санацію «темних» тяжко досяжних місць в межах скроневої
кістки досить складно, потребує високої кваліфікації та досвіду хірурга та
сучасної оптичної техніки. Інтраопераційний огляд цих місць під час
операцій значно утруднено внаслідок відсутності прямого візуального
контролю. Існує думка, що в разі наявності тонкого матриксу, при виконанні
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сануючого етапу операції можна видаляти не всю холестеатому та залишати
холестеатомний

епідерміс

в

тимпанальному

синусі,

над

фістулою

латерального (верхнього та заднього) напівколових каналів, на оголеній
мозковій оболонці та стінці цибулини луковиці яремної вени [142].
Безумовно, єдиним методом лікування холестеатоми є хірургічна
санація патологічного осередка. Для запобігання явищ активної проліферації
з метою очищення холестеатомного міхура від десквамованого лускатого
епідермісу

протягом

багатьох

років

використовується

промивання

холестеатомної порожнини спиртовими розчинами. Враховуючи той факт,
що холестеатомі притаманні гіперпроліферативна активність, в 1985 році
Smith запропонував використовувати 5-фторурацил для консервативного
лікування холестеатоми в якості агента, котрий впливає на анормальну
проліферацію та представив перші клінічні результати [Smith, 1985]. 5фторурацил належить до похідних піримидину та застосовується з 1957 року
як антинеопластичний препарат, особливо ефективний при пухлинах шкіри.
Wright et al. (1991) продемонстрували ефективність цього препарату на
тваринних моделях, а Sala довів його клінічну ефективність та безпечність.
Yamamoto-Fukuda & Takahashi (2012) показали ефективність використання
топічного крему 5-фторурацилу [364]. Лікування дослідники проводили
шляхом місцевого нанесення препарату на поверхню холестеатомного
матриксу під контролем отомікроскопії. Лікування проводилося у 50 хворих
з різними типами холестеатоми, контроль здійснювали під мікроскопом по
зникненню вмісту холестеатомного міхура та очищенню матрикса. В 59 %
автори спостерігали позитивний ефект, в 29 % випадках – без змін, в 12 %
кількість

лускатого

епідермісу

збільшилася.

Особлива

ефективність

консервативного лікування спостерігалася у пацієнтів з холестеатомою
зовнішнього слухового проходу (позитивний ефект в 84 %), аттиковою
холестеатомою за наявністю керованого соскоподібного паростка – в 43 %
випадків, у випадках резидуальної холестеатоми – в 72 %. В окремих
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випадках аттикової холестеатоми стійкий позитивний лікувальний ефект
відмічався у віддаленому періоді (кілька років після лікування). В жодному з
випадків не відмічалося побічних ефектів лікування. Автори пропонують
використовувати топічний крем 5-фторурацилу для місцевого лікування
холестеатоми зовнішнього слухового проходу, обмежених аттикових
холестеатом, в окремих випадках при лікуванні резидуальних холестеатом.
Незважаючи на значні досягнення в лікуванні хворих на гострий
секреторний

середній

отит,

особливо

на

протязі

останніх

років,

розповсюдженість цього захворювання, перехід його в хронічний процес з
розвитком різних наслідків, зростає [120, 282, 299, 309]. Актуальним
питанням для провідних отомікрохірургів світу залишається ризик розвитку
ретракційних

кишень,

що

потребує

проведення

різних

варіантів

тимпанопластики в терміни до виникнення виражених деструктивних змін з
боку структур звукопровідного апарату середнього вуха [95, 124, 199, 202,
241, 251].

Набута холестеатома характеризується активною міграцією

кератиноцитів в барабанну порожнину при наявності перфорації барабанної
перетинки у пацієнтів із хронічним гнійним середнім отитом (теорія
вростання) або як результат втягнення слабких місць барабанної перетинки із
формуванням ретракційних кишень, котрі в разі набуття їми ознак
неконтрольованості та неможливості процесів самоочищення переходять в
передхолестеатому або холестеатому.
Відомо, що причиною виникнення хронічного секреторного отиту
(ХССО) є неліквідована дисфункція слухової труби [120, 288]. Довготривала
дисфункція слухової труби приводить до розвитку негативного тиску в
порожнинах середнього вуха, що, в свою чергу, приводить до погіршення
слуху з розвитком стійкої або флюктуюючої кондуктивної приглухуватості, а
в подальшому до колапсу слабких місць барабанної перетинки

-

ненатягнутої частини барабанної перетинки та задньо-верхнього фрагменту
натягнутої її частини з розвитком ретракційних кишень [302]. Ретракційна
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кишеня (РК) являє собою структурну дезорганізацію барабанної перетинки,
що характеризується розволокненням її серединного шару до повного його
зникнення, внаслідок чого перетинка стає неповноцінною як за анатомічною
будовою, так і функціонально зміненою [307, 316]. Вона втрачає здатність до
нормального коливання, стає більш вразлива до дії факторів, що призводять
до травматичних ушкоджень, впливу підвищенного тиску в барабанній
порожнині (при чханні, перепадах тиску під час перельотів на літаку чи
пірнанні). В таких випадках може утворюватися стійке пошкодження
барабанної перетинки із появою перфорацій, що буде потребувати
проведення

хірургічного

лікування

із

відновленням

її

цілісності.

Неповноцінна дезорганізована барабанна перетинка при наявності стійкого
порушення функції слухової труби може зростатися з виступаючими
кістковими структурами середнього вуха – довгим відростком ковадла,
супраструктурами стремінця – аркою, голівкою та ніжками. При поглибленні
таких процесів виникає остеолізис цих кісткових структур та у пацієнтів
відзначається гноєтеча з вуха з подальшою деструкцією підлеглих кісткових
структур,

тобто

перебіг

захворювання

рецидивуючих гнійних отитів.

стає

подібним

до

перебігу

Особливої уваги набувають фіксовані

неконтрольовані ретракційні кишені із частковим або повним порушенням
функцією самоочищення від лускатого епідермісу або із повною втратою їх
здібності

до

самоочищення.

Подібні

порушення

розцінюються

передхолестеатомним станом, що у всіх випадках потребує проведення
хірургічного втручання [71]. Якщо на цій стадії захворювання пацієнт не
буде прооперований, у нього буде розвиватися холестеатома середнього вуха
з деструкцією підлеглої кістки, кісточкового звукопровідного апарату
середнього вуха, розвитком стійкої приглухуватості та небезпечністю
виникнення різних ускладнень (деструкцією кісткового каналу лицевого
нерва з розвитком парезу мімічної мускулатури обличчя, фістули лабіринту
та лабіринтиту, внутрішньочерепних ускладнень) [76].
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Розповсюджені РК розцінюються як передхолестеатомний стан
багатьма

дослідниками

та

вперше

були

продемонстровані

на

експериментальній моделі тварин в 1986 році D.Wolfmann & R.Chole [136,
316, 361]. Етіопатогенез РК до теперішнього часу є предметом дебатів
вчених. Проте, тиск в барабанній порожнині та характеристики lamina propria
грають основну роль в ґенезі ретракції. Ізольована дисфункція слухової
труби не призводить до розвитку РК, що було продемонстровано в клінічних
дослідженнях [205, 235, 308, 361]. Наявність типової пневматизації
соскоподібного

паростка

та

стан

слизової

оболонки

в

клітинах

соскоподібного паростка підтверджує теорію порушення вирівнювання тиску
повітря в порожнинах середнього вуха на фоні існуючої тубарної дисфункції
[108,

126,

207,

218,

302].

Соскоподібний

паросток

зі

зниженою

пневматизацією представляє значний ризик в розвитку РК та ретракційної
холестеатоми [108, 199, 305, 309].
Lamina

propria

характеризується

барабанної

витонченням

її

перетинки,
серединного

при

розвитку

фіброзного

шару

РК,
зі

зникненням фібрил та втратою еластичності аж до виникнення, внаслідок
повного розволокнення, контакту сквамозного епітелія зі слизовим,
внутрішнім шаром барабанної перетинки [248, 299, 346].

Ruah et al.

продемонстрували зміни барабанної перетинки у дітей із секреторним
середнім отитом та гострим середнім отитом, котрі можуть призводити до
пізньої реабсорбції або диференціації мезенхімального шару, котрий
вважається нормальним лише в перші місяці після народження, викликаючи
відстрочене дозрівання еластину та, відповідно, еластиних волокон в lamina
propria [307]. Більш того, еластичні волокна можуть пошкоджуватися
протеолітичними ферментами, котрі виділяються нейтрофілами, присутніми
при запальному процесі [226, 360, 366]. Такі дегенеративні зміни першими
відбуваються в циркулярних волокнах [359]. Описані вище структурні
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модифікації можуть призводити до швидкого розвитку РК, особливо при
наявності негативного тиску в барабанній порожнині.
До теперішнього часу предметом наукової дискусії є питання
первинного виникнення РК як наслідку існування дисфункції слухової труби
[116, 120, 368] або розвитку запальних процесів, котрі призводять до
ушкодження lamina propria барабанної перепонки [299, 346]. За думкою
окремих авторів, розвиток РК відбувається при довготривалій дисфункції
слухової труби, що призводить до виникнення двобічного процесу, в той час,
як однобічні РК можуть бути причиною структурних змін барабанної
перетинки внаслідок неодноразових запальних процесів [279, 327]. В
еволюції РК на першому етапі структурно змінюється барабанна перетинка,
особливо її слабкі місця (ненатягнута її частина або задньо-верхній квадрант
натягнутої частини), втрачається її еластичність та виникає фіксація кишені
із виступаючими кістковими структурами барабанної порожнини – довгим
відростком ковадла, голівкою та аркою стремінця та подальшою їх
деструкцією. В подібних ситуаціях у пацієнтів відмічається ото рея,
розростаються

грануляції

та

розвивається

прогресуюча

кондуктивна

приглухуватість, особливо при ураженні задньо-верхнього квадранту
барабанної перетинки. В подальшому розвитку РК фундаментальна роль
належить сквамозному епітелію, котрий втрачає здібність фізіологічної
міграції при злущуванні, утворюючи скупчення злущених кератиноцитів,
котрі чаще всього акумулюються в ділянці Ривінієвої вирізки у вигляді
епідермальних пробок із подальшою глибокою міграцією кератиноцитів
[280]. На цьому етапі характер РК може змінюватися від пасивного до
активного із формування передхолестеатоми або холестеатоми [280]. В таких
випадках холестеатома вважається наслідком папілярного росту сквамозного
епітелія із формуванням обмеженої холестеатоми [95], при відсутності
перфорації барабанної перетинки, що вважається більш частою причиною
виникнення набутої холестеатоми.
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В доступній літературі існує багато класифікацій РК. Окремі автори
розподіляють РК по їх локалізації [132, 308]; інші – по рівню фіксації із
виступами супраструктурами барабанної порожнини [346]. Деякі автори є
прихильниками розподілу РК на «небезпечні» та «безпечні» [125, 264, 366].
Така класифікація передбачає поєднання декількох характеристик РК:
поведінка РК (здібність до самоочищення), розташування, агресивність
(ерозія підлеглих кісткових структур) та еволюція (розвиток РК у вигляді
адгезії зі слуховими кісточками та/або приростання до промонториальної
стінки, що визначається за пробою по Вальвальва) [336]. «Безпечні» РК
мають кращий прогноз внаслідок того, що вони відносяться до тих, що
самоочищуються, є нефіксованими, не являються крайовими по відношенню
до барабанної перетинки, в той час як «небезпечні» - крайові, із порушеню
здатністю до самоочищення, фіксовані та обмежено контрольовані під
мікроскопом.
Тому, на наш погляд, вивчення механізмів розвитку

РК на фоні

тубарної дисфункції та розроблення алгоритму діагностики та лікування
хворих з такою патологією є необхідною передумовою для проведення
своєчасного функціонального лікування та отриманням стійких позитивних
морфологічних та функціональних результатів. Встановлення топографічних
та кількісно-якісних критеріїв для клінічної оцінки та визначення основних
характерних ознак РК у хворих на ХССО необхідне для визначення тактики
лікування та прогнозування перебігу патологічного процесу.

Не менш

важлива й розробка методів хірургічного лікування з використанням
щільного трансплантату та створення умов для приживлення трансплантату
на фоні дисфункції слухової труби.
Даних щодо вивчення ензиматичної активності в стінці ретракційних
кишень та підлеглій кістковій тканині в доступній науковій літературі не
знайдено.

Дослідження

протеолітичних

процесів

дозволить

змінити

ставлення багатьох лікарів до тактики ведення пацієнтів з такою патологією,

50

визначити оптимальні терміни для проведення хірургічних втручань та
запобігти переходу ХССО з РК в передхолестеатомний та холестеатомний
процеси.
Високорозрішуюча

спіральна

комп’ютерна

томографія

(СКТ)

скроневих кісток та магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного мозку
вважаються основними радіологічними методами діагностики холестеатоми.
За допомогою СКТ визначається локалізація м’якотканинного компоненту у
межах скроневої кістки, його розмір та поширеність патологічного процесу, а
саме кісткової деструкції. Цей метод діагностики повністю інформативний
для визначення способу хірургічного видалення холестеатоми, однак при
наявності в межах скроневої кістки іншого м’якотканинного компоненту у
вигляді потовщеної запально зміненої слизової оболонки, грануляцій, рідини,
пухлини, провести диференційну діагностику саме за даними СКТ
неможливо [16, 18, 22, 23, 36, 43, 56, 270]. В таких випадках виконують МРТ
головного

мозку

[46].

За

даними

МРТ-дослідження

холестеатома

представляється гомогенним утворенням, гіпоінтенсивним в Т1-режимі та
гіперінтенсивним в Т2-режимі. Іноді МРТ-дослідження виконують з
попереднім внутрішньовенним підсиленням. В окремих випадках – в режимі
подавлення жиру (fat-suppression). Casselmann в 2007 році запропонував
використовувати

дифузійне

не-ехопланарне

МРТ-дослідження

–

за

допомогою цього дослідження визначається молекулярна дифузія води в
межах тканини, що сканується. Холестеатома при виконанні цього
дослідження відповідає сигналу високої інтенсивності [112, 172, 182, 257,
344]. В запланованій роботі планується використовувати МРТ-дослідження
головного мозку в режимі дифузійно зважених зображень для визначення
холестеатоми як на доопераційному етапі в кореляції з даними СКТ
скроневих кісток, так і як моно метод радіологічної діагностики для
визначення ознак резидуальної холестеатоми, особливо у пацієнтів, раніше
прооперованих з виконанням мастоїдопластики з використанням різних
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матеріалів та визначенням відсотку чутливості та специфічності цього
методу. Це дозволить виключити, обов’язкові до теперішнього часу, повторні
операції-ревізії (second-look), котрі

рекомендується виконувати для

контролю рецидиву захворювання та визначення резидуальної холестеатоми.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для вирішення поставлених задач у роботі використані клінічні,
радіологічні, аудіологічні, вестибулометричні, електронно-мікроскопічні та
біохімічні методи досліджень.
Клінічна

частина

роботи

містить

дані

про

259

пацієнта

з

холестеатомою скроневої кістки, з котрих - 196 первинних хворих на ХГСО з
набутою холестеатомою, 27 хворих з вродженою генуїнною холестеатомою
скроневої кістки, 25 хворих з інтрапірамідною холестеатомою, 11 хворих з
холестеатомою зовнішнього слухового проходу та 94 хворих на ХССО з
різними формами ретракційних кишень, які були прооперовані у відділенні
мікрохірургії вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології ім.
проф. О. С. Коломійченка НАМН України».
136 хворих на ХГСО із холестеатомою (I група) були проліковані
розробленою нами схемою комплексного лікування, яка включала в себе
поєднання хірургічного лікування та призначення інгібітору активності
протеолітичних

ферментів

(апротиніну),

у

випадках

із

інвазивною

холестеатоми – інтерферону. Пацієнти були розподілені на підгрупи в
залежності від схеми лікування. 60 пацієнтів на ХГСО із холестеатомою
склали групу порівняння. Цим пацієнтам застосовувалася традиційна тактика
лікування.
Електронно-мікроскопічне дослідження холестеатомного матриксу
здійснено у всіх хворих.
Біохімічне

дослідження

активності

еластази,

катепсину

В,

трипсиноподібних протеїназ, калікреїну в ексудаті з вуха та операційному
матеріалі (холестеатомному матриксі, слизовій оболонці антро-мастоїдальної
порожнини, підлеглій кістковій тканині) проведено у всіх хворих на ХГСО з
холестеатомою (112 хворих з інкапсульованою формою холестеатоми
основної групи та 24 хворих з інвазивною її формою). При проведенні
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біохімічних досліджень групу порівняння склали 20 хворих на ХГСО без
холестеатоми. Контрольну групу склали 26 практично здорових людей, яким
проведено вивчення активності вищеназваних ферментів в сироватці крові.
Вестибулометричне обстеження виконували за схемою В.Г.Базарова
(1988).

Електроністагмографію

(ЕНГ)

експериментального ністагмів

спонтанного,

позиційного

та

проводили на електроенцефалографі»

BioscriptBST -112» фірми RET (Німеччина) при обертовій пробі Барані.
Для вибору способу хірургічної санації особливу увагу було приділено
пневматизації соскоподібного відростку, яка оцінювалася за даними
високорозрішуючої спіральної комп’ютерної томографії скроневої кістки.
Комп’ютерну томографію виконували на томографі фірми ―Somatom ARTX―
фірми Siеmens (Німеччина) у двох проекціях – коронарній та аксіальній,
окремо кожної скроневої кістки, товщина зрізу становила 2 мм.
МРТ головного мозку в режимі T1W, T2W, в режимі дифузійно
зважених зображень (DWI) виконували на МРТ томографі «Toshiba».
2.1. Клінічна характеристика хворих на хронічний гнійний середній отит з
холестеатомою

В рамках виконання дисертаційної роботи було обстежено 196
первинних хворих на хронічний гнійний середній отит з набутою
холестеатомою

зі

скаргами

на

гноєтечу

з

вуха,

неефективність

консервативного лікування, різну ступінь зниження слуху та 94 пацієнта на
хронічний секреторний середній отит з різними формами ретракційних
кишень. 136 пацієнтів на ХГСО з холестеатомою проліковані

за

розробленими схемами лікування.
Хворі були розподілені на три підгрупи – Ia (n=54), котрі були
проліковані за схемою 1; Ib (n=61) – проліковані за схемою 2; Ic (n=21) – за
схемою 3. Обов’язковим етапом в схемах лікування було проведення
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операції. Під час проведення операції із видаленням холестеатоми у всіх
пацієнтів визначалася її анатомопатологічна форма. Так із 136 пацієнтів,
котрі були в подальшому проліковані за схемами комплексного лікування, у
112 визначалася інкапсульована форма холестеатоми, у 24 – інвазивна форма.
Виявлення різних анатомопатологічних форм холестеатоми у досліджуваних
пацієнтів представлено в таблиці. 2.1.
Таблиця 2.1 Анатомопатологічна форма холестеатоми у пацієнтів на
ХГСО із холестеатомою
Групи хворих

Анатомопатологічна форма холестеатоми
Інкапсульована

Інвазивна

Ia (n=54)
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1

Ib (n=61)

56

5

Ic (n=21)

3

18

Група порівняння (n=60)

41

19

112 + 41

24+19

Всього

Як видно із таблиці 2.1. переважну більшість складали пацієнти із
інкапсульованою формою холестеатоми, що в основній групі складало 82,4
%, а з інвазивною – 17,6 %.
В

групі

порівняння

визначалася

подібна

закономірність

по

інтраопераційному виявленню анатомопатологічної форми холестеатоми –
інкапсульована форма холестеатоми зустрічалася частіше. Серед цих
пацієнтів у 41 (68,3 %) інтраопераційно визначалася інкапсульована форма
холестеатоми, у 19 (31,6%) – інвазивна форма (див. табл. 2.1).
Однобічний холестеатомний процес спостерігався у 101 хворого основної
групи (з ураженням правого вуха – 49 хворих; лівого вуха – 52), двобічний –
у 35.

Давність захворювання у хворих основної та контрольної груп
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коливалась та в середньому складала 4,2 роки (межі коливань – від 18 місяців
до 15 років).
У групі хворих із вродженою холестеатомою однобічний процес
спостерігався в 25 випадках, лише в 2 випадках – відмічалося ураження
середнього вуха з двох сторін. У випадках холестеатоми зовнішнього
слухового проходу та інтрапірамідної холестеатоми у всіх випадках
відмічався патологічний холестеатомний процес з однієї сторони.
При мікробіологічному дослідженню виділень з вуха у хворих з
холестеатомою визначався такий мікробіологічний пейзаж: у хворих з
інкапсульованою формою холестеатоми при бактеріологічному дослідженні
частіше визначався St. aureus (в 59 %), St. epidermidis – у 11 %, у 6 % хворих
при дослідженні виділень з вуха ріст мікробів не визначено. У 10 хворих з
інвазивною формою холестеатоми при мікробіологічному дослідженні
секрету з середнього вуха виділено Ps. aeruginosae, у 8 пацієнтів Pr. mirabilis
та в 6 випадках – Pr. vulgaris.

Мікроорганізми виявляли на поверхні

холестеатом, а також секрету барабанної порожнини та соскоподібного
паростку.

Методом

растрової

електронної

мікроскопії

на

поверхні

холестеатом, які видалялися під час оперативного втручання, були виявлені
бактеріальні

біоплівки,

а

бактеріологічними

дослідженнями

виділені

мікроорганізми різних видів (Staphylococcus еpidermidis, Pseudomonas
аeruginosa, Staphylo-coccus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Escherichia
coli, Enterobacter cloacae, Micrococcus spp., Citrobacter spp., Corynebacterium
spp.). Співставлення бактеріологічних та електронно-мікроскопічних даних
підтвердило

гіпотезу,

що

бактеріальні

стандартними культуральними методами.

біоплівки

не

виявляються

Бактеріологічне дослідження

холестеатом, видалених під час операцій, слід проводити з метою
покращення діагностики та етіотропного призначення антибіотикотерапії у
післяопераційному періоді.
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Всім обстеженим хворим проведені хірургічні втручання, метою яких
були санація гнійного осередка та виконувалися окремі етапи реконструкції
звукопровідного

механізму

середнього

вуха.

Хворим

із

хронічним

мезотимпанитом проведено тимпанопластику із антродренажем. Основним
етапом комплексного лікування було проведення сануючої операції. Вибір
способу оперативного втручання у обох груп хворих грунтувався на
основних принципах отохірургії, а саме враховувалися ступінь пневматизації
соскоподібного відростку, особливості перебігу холестеатомного процесу,
стан

протилежного

вуха,

вік

хворого,

анатомопатологічна

холестеатоми, розповсюдженність холестеатомного процесу.

форма

Хворим із

інкапсульованою формою холестеатоми (n=112) проведено різні види
сануючих операцій, а саме тимпанопластики,

3 пацієнтам Ia групи – відкритий варіант

67 пацієнтам – закритий варіант тимпанопластики (6

пацієнтів Ia групи та 61 пацієнт Ib групи).

14 пацієнтам Ia групи

виконувалася консервативно-радикальна операція. З 28 пацієнтів Iа групи в 3
випадках проведено эндомеатальну аттикотомію та у 25 пацієнтів ендауральну

аттико-адито-антротомію

з

тимпанопластикою

та

реконструкцією латеральної стінки аттика та задньої кісткової стінки
зовнішнього слухового проходу.
В залежності від способу оперативного втручання, особливостей
клінічного перебігу холестеатомного процесу, наявності ознак агресивності
холестеатомного процесу пацієнтам основної групи застосовувалась одна із
схем комплексного лікування. Ознаками агресивності холестеатомного
процесу вважалися активний холестеатомний процес із постійною гноєтечею
або з частими періодами отореї (до 3-6 разів на рік), вираженими ознаками
каріо-некротичного процесу в межах скроневої кістки за клінічними та
радіологічними даними, наявність патогенної мікробної флори в секреті з
середнього вуха з обмеженим спектром антибактериальної чутливості,
значне підвищення ензиматичної активності досліджуваних ферментів як в
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секреті з середнього вуха, так і в перифокальних тканинах середнього вуха і
холестеатомному матриксі, наявність інвазивної форми холестеатоми.
Схеми комплексного лікування виглядали наступним чином. Схема 1
включала

оперативне

втручання

(різні

варіанти

ендомеатальних

та

ендауральних сануючих втручань, модифікована консервативно-радикальна
мастоїдотомія,

відкритий

варіант

тимпанопластики)

з

місцевою

інтраопераційною аплікацією апротиніну в дозі 2 мл (20 000 АтрО). Схема 2
–

оперативне

втручання

(закритий

варіант

тимпанопластики)

з

інтраопераційним введенням розчину апротиніну в трепанаційну порожнину
з подальшим введенням розчину апротиніну через дренажні трубки місцево
протягом 7-10 діб (по 1 мл - 10 000 АтрО). Схема 3 – схема 2 (закритий
варіант

тимпанопластики,

консервативно-радикальна

мастоїдотомія,

відкритий варіант тимпанопластики) із застосуванням внутрішньом’язового
введення розчину інтерферона (лаферобіону) протягом 7-10 діб (500 000 ОД
на одне введення).
За схемою 1 проліковано 54 пацієнти (група Ia), за схемою 2 – 61
пацієнт (група Ib) та за схемою 3 проліковано 21 пацієнт (група Ic).
Контрольну групу склали 60 пацієнтів на хронічний гнійний середній отит
з холестеатомою, вибір способу оперативних втручань в котрих базувався
на основних принципах отмікрохірургії вуха та даних СКТ (24 хворим
проведено закритий варіант тимпанопластики та 36 – відкритий варіант
тимпанопластики, у 21 з котрих виконана мастоїдопластика).
Морфологічні та функціональні результати комплексного лікування
оцінювали через 3-36 місяців в динаміці після лікування (136 пацієнтів)
та 60 пацієнтів контрольної групи.
При проведенні оцінки морфологічного результату комплексного
лікування враховувалися дані отомікроскопічного дослідження – стан
операційної порожнини, фасціального клаптя, наявність або відсутність
виділень з вуха, терміни повного закінчення процесу

епідермізації
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трепанаційної порожнини, наявність або відсутність вторинної рецидивної
або резидуальної холестеатоми. В терміни 6-8-12-14 місяців після
сануючого етапу операції хворим проводився наступний етап хірургічного
втручання, метою якого була необхідність ревізії порожини з подальшим
виконанням

етапних

функціонально-реконструктивних

втручань

з

відновленням осикулярного механізма середнього вуха та покращення
функціональних результатів. З метою виявлення повторної резидуальної
холестеатоми 106 пацієнтам виконували МРТ головного мозку в режимі
дифузійно-зважених зображень (65 пацієнтам після ЗТ та 41 пацієнту після
ВТ). При виявленні резидуальної холестеатоми проводилася санація
операційної порожнини, застосовувалася одна із розроблених схем
лікування, оцінювався макроскопічний стан виявленої холестеатоми,
проводилося біохімічне ензиматичне дослідження ексудату з середнього
вуха, холестеатомного матриксу та підлеглої кісткової тканини, а також
електронно-мікроскопічне дослідження резидуальної холестеатоми.
За

даними

клінічних

та

отомікроскопічних

досліджень

повна

епідермізація фасціального клаптя у хворих Ia (n=34) та Ib груп (n=61),
пролікованих за схемами 1 та 2, та у хворих контрольної групи, яким було
проведено закритий варіант тимпанопластики (n=24) спостерігалась в
терміни 4-6 тижнів після оперативного втручання. У 20 пацієнтів з групи
Ia, котрим виконана консервативно радикальна мастоїдотомія (n=14) та
відкритий варіант тимпанопластики (n=6) повна епідермізація операційної
порожнини та фаціального клаптя спостерігалася через 7-8 тижнів. У
хворих Ic, пролікованих за схемою 3, к з частковою мастоїдопластикою
(n=12) повна епідермізація трепанаційної порожнини спостерігалася через
7-9 тижнів – у 9 пацієнтів (75 %), через 12 тижнів – у 2 пацієнтів (16,6 %), а
у 1 пацієнта з первинно інвазивною холестеатомою протягом 6 місяців
повної епідермізації так і не відбулося, що потребувало виконання
реоперації. У 9 пацієнтів Ic групи , котрим виконувався закритий варіант
тимпанопластики,

повна

епідермізація

неотимпанальної

мембрани
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спостерігалося в тіж терміни, що і в пацієнтів Ib групи, котрі були
проліковані за схемою 2 та котрим для видалення холестеатоми
виконувався закритий варіант тимпанопластики У хворих контрольної
групи, яким було виконано відкритий варіант тимпанопластики повна
епідермізація операційної порожнини у 9 пацієнтів відбулася в терміни 7-8
тижнів, у 22 пацієнтів – через 12-15 тижнів, у 3 пацієнтів – після 15 тижня,
а у 2 пацієнтів виникла хвороба трепанаційної порожнини із звуженням
входу

в

трепанаційну

порожнину

та

необхідності

проведення

меатоконхопластики з частковою облітерацією операційної порожнини.
У 19 пацієнтів (13,9 %) основної групи під час проведення ревізії в
терміни 6-14 місяців було виявлено вторинну резидуальну холестеатому: у
11 пацієнтів Ib групи (у 3 з первинно інвазивною холестеатомою; у 8 – з
інкапсульованою), та у 8 пацієнтів з Ic групи. У 4 пацієнтів після
відкритого варіанту тимпанопластики – під час операції тонкий
холестеатомний матрикс був залишений на поверхні рухливого стремінця
та його пластинки (проведено реоперацію тимпанопластики з видаленням
холестеатомної перлини). У 1 пацієнтки з

холестеатомою барабанної

порожнини

I

та

ретротимпануму

після

етапу

ендомеатальної

тимпанопластики резидуальна холестеатома виникла в ретротимпанумі в
ділянці recessus facialis (реоперація з одномоментною осикулопластикою за
III типом). У 3 пацієнтів – після I етапу тимпанопластики по закритому
типу

–

резидуальна

холестеатома

в

двох

випадках

виникла

в

ретротимпанумі, внаслідок чого була проведена реоперація I етапу
тимпанопластики. В одної пацієнтки холестеатома виникла в порожнині
адитуса з подальшим розповсюдженням в ретротимпанум із деструкцією
задньої кісткової стінки зовнішнього слухового проходу у верхніх відділах
– в цьому випадку була проведена сануюча

реоперація з видаленням

задньої кісткової стінки зовнішнього слухового проходу

(переведено

закритий варіант тимпанопластики у відкритий варіант). При обстеженні
цих хворих у віддаленому періоді вторинна рецидивна або резидуальна
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холестеатома виявлена у 3 пацієнтів у вигляді обмежених розмірів
холестеатомної перлини. У всіх цих випадках вторинна холестеатоми була
неактивна

за

даними

біохімічних

ензиматичних

та

електронно-

мікроскопічних досліджень.
При оцінці клінічних та морфологічних результатів сануючих операцій
у хворих контрольної групи second-look – операції були виконані у всіх 24
пацієнтів після 1 етапу закритого варіанту тимпанопластики та у 11 (45,8
%) з них інтраопераційно виявлено вторинну рецидивну або резидуальну
холестеатому в терміни 6-14 місяців після первинної операції. З 36
пацієнтів після відкритих варіантів тимпанопластики, консервативно
радикальної мастоїдотомії або мастоїдотомії з мастоїдопластикою, повне
загоєння трепанаційної порожнини відбулося у 4 пацієнтів в терміни 16-18
тижнів після первинної операції; вторинна рецидивна або резидуальна
холестеатома визначалася у 3 пацієнтів – проведено реоперацію, а у 3
пацієнтів виникла хвороба трепанаційної порожнини з наявністю отореї,
неепідермізованої порожнини та звуженням входу в трепанаційну
порожнину – проведено реоперацію. Під час реоперації проводилася
санація

порожнини

за

загальними

принципами

із

відстроченням

виконанням реконструктивного етапу відновлення осикулярного апарату
середнього вуха. Під час виконання оссикулопластики у хворих
контрольної групи вторинна резидуальна холестеатома виявлена у 9
пацієнтів (15 %).
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2.2

Клінічна характеристика хворих на хронічний секреторний середній

отит з ретракційними кишенями

Обстежено 94 хворих на хронічний секреторний середній отит з
наявністю ретракційних кишень. Вік досліджуваних складав від 17 до 73
років. Двобічний патологічний процес визначався у 73 пацієнтів, однобічний
процес у 21 пацієнтів. Обов’язковими методами дослідження хворих були
отомікроскопічне
дослідження,

дослідження,

краніометричне

аудіометричне
дослідження,

та

вестибулометричне

спіральна

комп’ютерна

томографія скроневих кісток (СКТ), ензимологічні дослідження стінки РК,
його вмісту, прилеглих до нього кісткових структур барабанної порожнини,
електронно-мікроскопічне дослідження РК, в разі виникнення рецидиву –
повторне СКТ скроневих кісток, ензимологічні та електронно-мікроскопічні
дослідження рецидивної РК. При розпреділенні досліджуваних хворих на
групи враховувались: форма ретракційної кишені, стадії її розвитку та дані
про здатність до самоочищення.
За цими критеріями пацієнти були розподілені на три підгрупи. Першу
підгрупу - IIa (n=21) склали пацієнти із наявністю нефіксованих, мобільних
РК із локалізацією як у pars flaccida так і pars tensa. Другу підгрупу IIb (n=25)
склали хворі із фіксованими РК різної топографічної локалізації із
можливістю контролювати кишеню під мікроскопом та елементами часткової
втрати здатності цих кишень до самоочищення. Третю підгрупу IIc (n=48)
склали пацієнти с фіксованим неконтрольованими РК із повністю втраченою
здатністю

до

самоочищення

(передхолестеатома)

та

формуванням

холестеатоми і грануляцій. Контролем слугували пацієнти на ХССО з
ретракційними кишенями (n=10) – мобільними, контрольованими із
здатністю до самоочищення із нормальним слухом, за якими протягом року
проводився динамічний нагляд.
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Тимпанопластика проводилася відстрочено в терміни від 1 до 6 тижнів
після першого етапу лікування. У хворих 1 групи із відсутністю блока
адитуса (за даними СКТ скроневих кісток) виконувалося лікування за
схемою,

яка

включала

виконання

тимпаностомії

з

ендомеатальною

тимпанопластикою. В якості пластичного матеріалу для відновлення
барабанної перетинки використовувся хрящовий аутотрансплантат козелка та
надхрястя. У хворих 2 та 3 груп пацієнти проліковані за схемами, що
включали виконання закритого або відкритого варіантів тимпанопластики із
використанням аутохряща, надхрястя або фаціального аутотрансплантату,
укріпленого

аутохрящем.

При

виконанні

закритого

варіанту

тимпанопластики при наявності блоку адитусу проводили мастоїдотомію із
збереженням задньої кісткової стінки зовнішнього слухового проходу та
збереженням

або

відновленням

латеральної

стінки

аттика,

задню

аттикотомію та задню тимпанотомію з метою відновлення нормального
газообміну в задніх відділах барабанної порожнини. До задніх відділів аттика
та до ретротимпанума підводилися дренажні трубки, через котрі в
післяопераційному періоді протягом 7 діб вводили розчин апротиніну в дозі
1,0 мл (10 000 АТрО). В нижній кістковій стінці зовнішнього слухового
проходу за допомогою електричних борів формувалася канавка, в яку
вкладали вентиляційну Т-трубку і залишали її на 6-8 місяців. При наявності
малого склерозованого або диплоетичного соскоподібного відростку з
розповсюдження РК в ретротимпанум видаляється задня кісткова стінка по
ходу розповсюдження РК, видаляється РК, а задня кісткова стінка
відновлюється аутокістковим або аутохрящевим трансплантатом.
Обстеження

вестибулярної функції проводилося у всіх 94 осіб з

ХССО та РК, в якості порівняння були 15 хворих з хронічним гнійним
середнім отитом (ХГСО), ускладненим холестеатомним процесом до та
через 6-14 місяців

після лікування. У 38 осіб із 94 хворих на ХССО з РК, а

також у 15 пацієнтів з ХГСО, ускладненим холестеатомним

процесом,
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вестибулометрія проведена через 18–36 місяців віддаленого періоду після
лікування.
У 21 осіб із 94 хворих на ХССО виявлені нефіксовані мобільні РК із
локалізацією як у раrs flaccida, так й раrs tensa з нормальною здатністю до
самоочищення, які склали IIa групу.
У другу групу (IIb) увійшли 25 осіб із фіксованими контрольованими
РК із частковою втратою здатності до самоочищення.
Третю групу (IIc) склали 48 пацієнтів з фіксованими неконтрольованими
РК та повною втратою здатності до самоочищення від лускатого епідермісу з
ознаками формування холестеатоми, а у 2 випадках із них навіть із розвитком
фістули лабіринта.
15 хворих на ХГСО, ускладненим холестеатомним процесом, включені
у четверту групу порівняння.

2.3. Стан слухової функції у хворих на хронічний гнійний середній
отит з холестеатомою та у хворих на хронічний секреторний середній отит з
ретракційними кишенями

Визначення гостроти слуху, ступеню та характеру його зниження
здійснювали у спеціально обладнаній звукопоглинаючій камері, у котрій шум
не перевищував 35 дБ за шкалою А шумометра. Використовувався комплекс
взаємоконтролюючих тестів, що включали акуметрію, а також порогові,
надпорогові, тональні та мовні тести.
Для проведення аудіометричного дослідження слуху використовували
аудіометрі «ITERA» (Данія), який генерує чисті тони від 0,125 до 8,0 кГц
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інтенсивністю до 110 дБ. Дослідження слухової функції проводилося за
загальноприйнятою схемою за допомогою порогових тональних та мовних
тестів.
За допомогою тональної аудіометрії визначали пороги слухової
чутливості по всьому діапазоні досліджуваних частот по повітряній
провідності (ПП) та кістковій провідності (КП), які виражені у порівняльних
величинах (2 10‾5 ПА), закладених у приборі у вигляді відносної шкали.
З

надпорогових

тональних

тестів

використовували

визначення

диференційного порогу зміни сили звуку за Люшером.
Для визначення функціонального стану органу слуха у цілому
використовували мовну аудіометрію. Її проводили при настройці аудіометра
за абсолютною шкалою, користуючись поданими через

магнітофон

фонограми. Визначали 50 % розбірливість тесту числівників по ПП та КП
(мовний тест Рінне), а потім визначали криву наростання розбірливості мови.
Розбірливість мови досліджували при інтенсивності звуку, яка перевищує
пороги 50 % розбірливості тесту числівників на 20-25 дБ. При повторюванні
досліджуваним всіх слів однієї таблиці мовного тесту, відзначали поріг 100
%

розбірливості

мови. Потім реєстрували

розбірливість

мови

при

максимальній інтенсивності аудіометра. Для виявлення скритих форм
парадоксального

падіння

розбірливості

мови

проводили

перехресне

маскування за Є.М.Харшаком.
Використовували також акуметричні тести: Бінга та Федеричі. Якщо
вони були негативні, то це вказувало на порушену функцію звукопроведення.
На

основі

аудіометричних

аналізу
тестів,

проведеного

особливостей

комплекса
надпорогових

акуметричних
тестів,

та

наявності

кістково-повітряного інтервалу (КПІ) та розбірливості мови, проводили
оцінку ступеню гостроти слухових порушень. Ступінь порушення слухової
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функції оцінювали за класифікацією В.Г.Базарова та А.І.Розкладки (1989) [7]
(див.табл. 2.2).
Таблиця 2.2 - Критерії оцінки порушення слуху при різних формах
приглухуватості
Соціальна

Ступінь порушення

Сприйняття

Середня

оцінка слуху

слуху

―живої‖

величина порогів

розмовної

сприйняття тонів

мови (м)

частотою 500,
1000, 2000 та
4000 Гц по
повітряній
провідності (дБ)

Практично

0

Більше 5

0 - 15

I

5 м та

16 - 45

повноцінний

(легке порушення)

більше

(адекватний)

II

3-5

46 – 55

0,5 – 3

56 – 75

IV

крик біля

76 – 95

(глибока

вушної

приглухуватість)

раковини

нормальний
слух
Соціально

слух
Соціально
неадекватний
слух

(середнє порушення)
III
(тяжке порушення)

V
(глухота)

Більше 95
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Оцінка сприйняття хворими кістково- та повітрянопроведених звуків
(КПЗ та ППЗ) до та після різних способів сануючих втручань оцінювалася на
п’яти частотах – 0,5 кГц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, тобто в діапазоні мовних частот.

2.4 Методика електронно-мікроскопічного дослідження

Дослідження проводилися на базі лабораторії біофізики ДУ «Інститут
отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України».
Об’єктом дослідження були біоптати підлеглої кісткової тканини,
холестеатомного матриксу, стінки ретракційної кишені та слизової оболонки
антромастоїдальної

порожнини.

Фрагменти

біопсійного

матеріалу

подрібнювали до 1 мм3, фіксували в 2 % розчині глютаральдегіду на
фосфатному буфері при рН 7,2 - 7,4 протягом 18-24 годин, в 1 % розчині
тетраокису осмію (Os2O4) за Міллонінгом протягом 1 год. Після дегідратації
досліджуваних шматочків у висхідних концентраціях етилового спирту за
стандартною методикою їх заливали сумішшю ацетона та смоли (епон 812 –
аралдит-М) в пропорції 1:1 на 18-24 год. Після цього досліджуваний матеріал
переносили в поліетиленові капсули і полімеризували при температурі 35, 45
та 600 С протягом 12 -18 год.
Отримані

блоки

різали

на

ультрамікротомі

ЛКБ-8801А.

Зрізи

товщиною до 2000 Å фарбували толуідиновим синім і досліджувались під
оптичним мікроскопом.
Отримані в подальшому ультратонкі зрізи товщиною 500 - 700 Å
монтували на электролітичні сіточки без підкладок, контрастували цитратом
свинцю за Рейнольдсом та уранил-ацетатом.
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Дослідження і фотографування зрізів проводили в электронних
мікроскопах типу ЭМВ 100-АК, ПЭМ-100 при прискорюючій напрузі 75
кіловольт та збільшенні в діапазоні 7 - 60 тисяч разів [51].
Морфологічне дослідження проводили на зрiзах тканин, котрі
фарбували гемотоксилiном i еозином.
2.5. Методика біохімічного дослідження активності протеолітичних
ферментів
Об’єктом дослідження для визначення активності еластази були секрет
із середнього вуха, гомогенати тканин, котрі отримували з холестеатомного
матриксу, слизової оболонки антромастоїдальної порожнини та кісткової
тканини. Безпосереднього після отримання клінічного матеріалу тканини
щільно відмивали від крові холодним фізіологічним розчином (0,9%),
висушували, потім подрібнювали ножицями, розтирали в фарфоровій ступці
до однорідної маси, додавали 0,05 м трис буфер рН 7,4 с 0,25 % розчином
тритона Х-100 із розрахунку 1:9 (тканина/розчинник). Суміш розмішували в
холодильнику

(температура – 10-15ºС) та витримували протягом 16 годин,

після чого розморожували при температурі 37ºС і центрифугували протягом
15 хвилин при 5000 об/хв. Отримані надосадові рідини слугували джерелом
еластази. Її активність визначали спектрофотометричним методом з
використанням специфічного синтетичного хромогенного субстрата -

N-

сукц-(ала)3- пара-нітроанилида та розраховували в нмоль пара-нітроаніліну
на 1 мл сироватки та на 1 мг білка в тканинах [10]. Білок в ексудатах та
гомогенатах тканин визначали по методу Lowry [298].
Для визначення ролі катепсину В в активності та агресивності
холестеатомного процесу, що супроводжується деструкцією підлеглої
кісткової

тканини,

об’єктом

дослідження

були

тканини

матрикса

холестеатоми, підлеглої кістки, слизової оболонки антромастоїдальної
порожнини, а також сироватка крові та ексудат із середнього вуха.
Безпосередньо після одержання клінічного матеріалу під час операції
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тканини ретельно відмивали від залишків крові холодним фізіологічним
розчином (0,9 % NaCl), висушували фільтрувальним папером, зважували,
подрібнювали ножицями, розтирали у фарфоровій ступці до гомогенної маси,
після чого додавали 0,25 %-вий розчин NaCl. Суміш заморожували при
мінусовій температурі (-10-15 ºС), потім поміщали в холодильник на 16
годин, розморожували при температурі 37 ºС, після чого центрифугували 15
хв при обертовій частоті 5 000 об/хв. В над осадовій рідині визначали
активність ферментів.
Активність загальної активності цистеїнових протеїназ визначали за
методом, який був модифікований нами стосовно об’єкта дослідження з
метою розробки оптимальних умов виявлення ЦП. За субстрат правив
хромогенний

пептид

-

сукц-глі-лей-цис(бенз)-пара-нітроанілід

–

для

визначення сумарної активності ЦП і N-бензоїл-DL-аргінін-пара-нітроанілід
(БАПНА) – для катепсина В.
Активність протеїназ виражали в нмоль пара-нітроаніліну (п-НА)/(год·мг
білка) в тканинах і на 1 мл сироватки крові.
Для з’ясування ролі ферментів фібринолітичної системи в патогенезі
ХГСО з холестеатомою нами вивчалася активність плазміна – основної
протеїнази фібринолізу – і вмісту його попередника – плазміногена
проводили за методом Г.В.Андрєєнко, модифікованим нами стосовно об’єкта
дослідження, за допомогою хромогенного трипептиду-Н-Д-Вал-Лей-Лізпара-нітроаніліду (S-2251) [1]. Їх виражали в нмоль пара-нітроаніліну (n-НА),
який відщеплювався від субстрату під дією 1 мг білка гомогенатів тканин за
1 хв. Для активації плазміногену використовували 500 МO стрептази фірми
Behringwerke (Німеччина). Активність активатора плазміногену урокіназного
типу (ур-АП) – протеїнази, котра відіграє важливу роль не тільки в
фібринолізі, але і в регуляції процесів адгезії і міграції клітин при
ремодулюванні тканин, визначали за методом Hayashi, Yamada, 1981 із
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застосуванням синтетичного субстрату – Піро-Глу-Глі-Арг-пара-нітроаніліду
[S-2244]. Її виражали в нмоль n-НА/(хв·мг білка).
Для оцінки інформативності визначення активності трипсиноподібних
протеїназ з широкою і обмеженою специфічністю як показника перебігу
захворювання на ХГСО з холестеатомою нами проводилися біохімічні
дослідження на клінічному матеріалі хворих на ХГСО з холестеатомою і
хворих на нехолестеатомну форму ХГСО. Об’єктом дослідження були
тканини матриксу холестеатоми, підлеглої кісткової тканини, слизової
оболонки антромастоїдальної порожнини, які після видалення, під час
хірургічної операції у хворих, ретельно відмивали холодним 0,9 % розчином
NaCl, висушували фільтрувальним папером, зважували, подрібнювали,
розтирали у фарфоровій ступці до гомогенної маси, після чого суспендували
в 0,25 % розчині тритону Х-100 в NaCl. Після витримуванні в холодильнику
протягом 16 годин проби цетрифугували протягом 15 хвилин при обертовій
частоті 5000 об/хв. В надосадовій рідині визначали активність досліджуваних
ферментів.
Сумарну активність нейтральних протеїназ (НП) визначали за методом,
який був модифікований стосовно об’єкту дослідження. Субстратом слугував
низькомолекулярний білок – протамін сульфат. Активність НП виражали в
нмоль аргініну, який відщеплювався від протаміну НП за 1 хвилину, під дією
1 мг білка НП тканини. Активність протеїнази з обмеженою специфічністю –
калікреїну визначали за допомогою хромогенного трипептиду – Н-Д-вал-лейарг-пара-нітроаніліду і виражали в нмоль пара-нітроаніліну (n-НА)/(год·мг
білка). Білок визначали за методом Лоурі. Статистичну обробку даних
проводили за методом кореляційної статистики з визначенням довірчого
інтервалу та достовірності.
Для обґрунтування можливості використання поліфункціонального
інгібітора протеїназ в комплексній терапії хворих на ХГСО з холестеатомою
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та з метою запропонування використання біохімічних тестів для оцінки
ефективності лікування в різні терміни після лікування нами досліджувалася
активність протеаз в ексудаті з вуха, плазмі крові, холестеатомному матриксі
і в перифокальних тканинах середнього вуха у хворих на хронічний гнійний
середній отит з холестеатомою до лікування. В умовах in vitro вивчався
вплив поліфункціонального інгібітора на активність калікреїну і еластази
ексудату, холестеатоми і перифокальних тканини та у пацієнтів на ХГСО з
холестеатомою. Проводилася оцінка ефективності комплексного лікування
хворих на ХГСО з холестеатомою як у найближчому післяопераційному
періоді

на

основі

дослідження

активності

протеїназ

в

ексудаті,

холестеатомному матриксі, кістковій тканини так і в різні терміни (до 24
місяців)

після

застосування

поліфункціонального

інгібітора

Кунітца.

Активність калікреїну визначали за швидкістю розщеплення хромогенного
субстрату-Н-Д-Val-Leи-Arg-pNA, а еластази – за допомогою Suc-Ala3-pNa і
виражали в нмоль пара-нітроаніліну (п-НА), який вивільнявся із субстратів
під дією 1мг білка ексудату і тканин за 1 год.

2.6 Статистична обробка результатів досліджень

Статистична

обробка

результатів

досліджень

здійснена

із

застосуванням методів варіаційної статистики. Достовірність отриманих
даних розрахована із застосуванням (t) критерію.
Статистичні

сукупності

n-вимірювань

будь-якого

параметру

з

кількісної сторони можуть бути охарактеризовані за допомогою середніх
величин

(М).

На

результати

вимірювань

(М)

впливають

кількість

спостережень (n) та ступінь змінливості параметру, яка характеризується
середньоквадратичним відхиленням ().
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Для визначення довірчого інтервалу (М), в межах якого з певним
ступенем вірогідності (Рп) можуть знаходитися істинні значення середньої
величини при повторенні аналогічних досліджень, необхідно розрахувати
середню помилку (m) середньої величини (М):

m = --------- , де
n
 - середньоквадратичне відхилення;
n - кількість спостережень.
Значення довірчого інтервалу визначається за формулою:
 = М  tm, де
t – довірчий коефіцієнт.

Якщо вибирається t = 1, то вірогідність попадання (Рп) в цей інтервал
складає 0,68; а рівень непопадання (помилки) складає Рпом = 0,32. Так, при t
= 2, Рп = 0,95; Рпом = 0,05; а при t = 3, Рп = 0,99; Рпом = 0,01.
Слід зазначити, що довірчий інтервал хоча і характеризує границі, за
які з певною вірогідністю не вийдуть наступні значення параметру тієї ж
групи, однак не дозволяє провести безпосередню кількісну оцінку відносно
суттєвих відмінностей між середніми значеннями одного параметру в двох
групах порівняння, або в одній і тій самій групі до та після будь яких дій.
Тому для підтвердження суттєвості відмінностей між отриманими середніми
значеннями Мд та Мп визначених параметрів в групі до та відповідно після
операції необхідно вирахувати коефіцієнт достовірности (t), який залежить як
від абсолютної різниці значень середніх величин, так і від значень середніх
помилок вимірювання цих середніх величин:
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/Mп – Мд/
t = ---------------------; де
 mп² + mд²

Мп – середньо арифметичне значення параметру після операції;
Мд – середньо арифметичне значення параметру до операції;
mп – середня помилка вимірювань середніх величин після операції;
mд – середня помилка вимірювань середніх величин до операції.
Вважається, що при достатньо великій кількості спостережень (n > 20)
відмінність між середніми значеннями будь-якого параметру достовірні,
якщо t  2 ( Рп  0,95; Рпом  0,05). Якщо t < 2 – відмінності між середніми
значеннями недостовірні.
Якщо t > 3, Рп  0,99; а Рпом  0,01.
Із наслідків центральної предільної теореми витікає, що при збільшенні
об’єму вибірки n, виборочне розпреділення середнього значення виборки М
наближається

до

нормального

розпреділення

незалежно

від

виду

розпреділення вихідної величини.
З точки зору практики, припущення про нормальність виборочного
розпреділення величини М стає придатним в багатьох випадках при n > 4 та
добре підтверджується при n > 1.
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РОЗДІЛ 3
ВИЗНАЧИТИ ПОКАЗНИКИ ЕНЗИМАТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У
ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ З
ХОЛЕСТЕАТОМОЮ

3.1. Результати дослідження активності еластази

Серед ферментів особливу увагу заслуговують ті, котрі можуть
приймати участь в деградації головного органічного компоненту кісткової
тканини – колагену. Гідроліз останнього становить

багатоступеневий

процес. Молекула колагену складається з трьох спіралей та має в своєму
складі термінальні пептиди. Специфічні металопротеїнази (колагенази) не
спроможні розчепити цей білок до тих пір, поки не буде гідролізований його
кінцевий неспіралізований участок. Цю роль виконують фосфомоноестерази,
еластази, катепсин В, L та ін. [41].
Еластаза (К.Ф. 3.4.21.36 (37)) – серинова протеїназа, котра проявляє
специфічність по відношенню до розщеплення в білках пептидних зв’язків
аланіна, лейцина, валіна, метіоніна. Крім еластина еластаза гідролізує
протеоглікани, фактори згортання крові, білки системи комплементу. В
організмі людини еластаза продукується нейтрофільними лейкоцитами,
моноцитами, тромбоцитами, макрофагами та ін.

[63, 115, 213]. За

доступними даними, підвищення активності еластази та пов’язана з нею
деструкція глікопротеїдного каркасу тканин вважається найважливішим
патогенетичним фактором в розвитку таких захворювань, як артеріосклероз,
ревматоїдний артрит, пародонтит та багатьох інших [178, 322].
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Метою дослідження еластази у хворих на ХГСО з холестеатомою ми
намагалися визначити її роль в агресивності холестеатомного процесу.
Результати біохімічних досліджень базувалися на клінічному матеріалі
87 пацієнтів на ХГСО (67 пацієнтів з холестеатомою та 20 пацієнтів без
холестеатоми (група порівняння)).
Об’єктом дослідження була сироватка крові пацієнтів та 26 здорових
людей, а також секрет із середнього вуха, гомогенати тканин, котрі
отримували

з

холестеатомного

матриксу,

слизової

оболонки

антромастоїдальної порожнини та кісткової тканини. Безпосереднього після
отримання клінічного матеріалу тканини щільно відмивали від крові
холодним фізіологічним розчином (0,9%), висушували, потім подрібнювали
ножицями, розтирали в фарфоровій ступці до однорідної маси, додавали 0,05
м трис буфер рН 7,4 с 0,25 % розчином тритона Х-100 із розрахунку 1:9
(тканина/розчинник). Суміш розмішували в холодильнику

(температура –

10-15ºС) та витримували протягом 16 годин, після чого розморожували при
температурі 37ºС і центрифугували протягом 15 хвилин при 5000 об/хв.
Отримані надосадові рідини слугували джерелом еластази. Її активність
визначали спектрофотометричним методом з використанням специфічного
синтетичного хромогенного субстрата - N-сукц-(ала)3-пара-нітроаніліда та
розраховували в нмоль пара-нітроаніліну на 1 мл сироватки та на 1 мг білка
в тканинах [10]. Білок в ексудатах та гомогенатах тканин визначали по
методу Lowry [298].
Результати вивчення активності еластази в сироватці крові та
перифокальних тканинах середнього вуха хворих на ХГСО узагальнені в
таблицях 3.1 та 3.2.

75

Таблиця 3.1
Активність еластази в сироватці крові хворих з різними формами ХГСО
Групи хворих

Активність еластази, нмоль пара-нітроаніліну/
(год·мл)
M±m

Хворі на ХГСО з
холестеатомою (n=67)

32,0 ± 4,5 р < 0,01
p1< 0,01

Хворі на ХГСО без
холестеатоми (n=20)

14,0 ± 3,6 p > 0,5

Контроль (практично
здорові люди ) n=26

17,0 ± 1,9

Примітка:
р – достовірність відмінностей між показниками в групі хворих на
ХГСО та практично здоровими людьми;
p1 – достовірність відмінностей в групах хворих на ХГСО з
холестеатомою та без холестеатоми.

З даних таблиці 3.1 видно, що активність ферменту в сироватці крові
хворих із холестеатомою в 2,3 рази перевищувала таку у пацієнтів без
холестеатоми (р < 0,01). Різниця цього показника в групі хворих на ХГСО
без холестеатоми та контролі була статистично недостовірною.
В таблиці 3.2 представлено дані, що стосуються активності еластази в
перифокальних тканинах середнього вуха та холестеатомі у хворих на ХГСО.
Встановлено, що активність ферменту в усіх досліджуваних об’єктах була
вищою у хворих з холестеатомою, ніж за її відсутності. Так, в слизовій
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оболонці та кістковій тканині у пацієнтів на ХГСО з холестеатомою її
показники перевищували такі у хворих без холестеатоми (див. табл. 3.2).
Таблица 3.2
Активність еластази в перифокальних тканинах середнього вуха хворих на
ХГСО
Групи хворих

Активність еластази, нмоль пара-нітроаніліну / (год·мг
білка),
M±m
Слизова

Кісткова тканина

Холестеатома

40 ± 6,1

7,3 ± 1,8

3,8 ± 1,2

р < 0,001

p > 0,1

12,0 ± 2,3

3,4 ± 1,7

оболонка
Хворі на ХГСО з
холестеатомою
(n=67)
Хворі на ХГСО
без холестеатоми
(n=20)

-

Примітка: р – достовірність відмінностей між показниками у хворих на
ХГСО з холестеатомою та ХГСО без холестеатоми.

Згідно даних таблиці 3.2, активність еластази в слизовій оболонці та
кістковій тканині у пацієнтів на ХГСО з холестеатомою перевищувала
показники у хворих без холестеатоми відповідно в 3,3 та 2,1 разів. Цей факт
свідчить про те, що холестеатомний процес пов’язаний з активацією
специфічних протеїназ в слизовій оболонці, котрі спроможні розщеплювати
білки

сполучнотканинного

середнього вуха.

матриксу

підлеглих

кісткових

структур
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Для визначення зв’язку між активністю еластази та агресивністю
холестеатоми була вивчена активність цього ферменту в секреті з середнього
вуха,

матриксі

холестеатоми

та

оточуючих

тканинах

у

хворих

з

інкапсульованою та інвазивною формами холестеатоми (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Активність еластази в секреті з середнього вуха та перифокальних тканинах
середнього вуха у хворих на ХГСО в залежності від форми холестеатоми
Форма
холестеатоми

Активність еластази, нмоль пара-нітроаніліну \ (г·мг
білка),
M±m
Секрет з

Матрикс

середнього

Слизова
оболонка

Кісткова
тканина

вуха
Інкапсульована
(n=43)

13,6 ± 2,5

1,2 ± 0,2

28,0 ± 4,3

4,5 ± 1,5

Інвазивна (n=24)

31,7 ± 5,7

6,3 ± 2,1

52,0 ± 8,0

10,0 ± 2,1

p < 0,02

p < 0,05

p < 0,02

p < 0,05

Примітка: р – достовірність відмінностей між показниками у пацієнтів
з інкапсульованою та інвазивною холестеатомою.

При аналізі отриманих даних, можна спостерігати, що найбільш висока
активність притаманна слизовій оболонці, найменша – холестеатомі
пацієнтів як з інкапсульованою, менш активною холестеатомою, так і
інвазивній холестеатомі. Порівняння величини цього показника у пацієнтів
показало, що при агресивній (інвазивній) холестеатомі він був вищим в
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секреті з середнього вуха та перифокальних структурах середнього вуха, ніж
при інкапсульованій (менш агресивній) холестеатомі. Так, при інвазивній
холестеатомі активність еластази підвищувалася в 2,3 рази в секреті з
середнього вуха, в 1,8 разів в слизовій оболонці, в 5,2 рази в матриксі
холестеатоми та в 2,2 рази в кістковій тканині в порівнянні з такою при
інкапсульованій холестеатомі.
Таким чином, сукупність отриманих нами даних дозволяє зробити
висновок про те, що еластаза є одним з факторів, котрий обумовлює та
істотно

впливає

на

агресивність

холестеатомного

процесу,

що

підтверджується значним збільшенням активності ферменту в секреті з
середнього вуха та перифокальних тканинах середнього вуха, особливо у
пацієнтів з більш агресивною – інвазивною холестеатомою. Завдяки здібності
розщеплювати колаген, протеоглікани – основні компоненти органічного
матриксу кісткової тканини, а також активувати колагеназу – ключовий
фермент, котрий гідролізує колаген, еластаза відіграє значну роль в
деструкції кістки, що призводить до дезорганізації кісткових структур
середнього вуха у хворих на ХГСО з холестеатомою.
Визначені нами відмінності в активності еластази в сироватці крові
хворих на ХГСО з холестеатомою та без неї є передумовою для використання
цього біохімічного показника для диференційної діагностики різних форм
холестеатоми. Визначення активності еластази в секреті з середнього вуха
хворих на ХГСО може слугувати одним з об’єктивних біохімічних
показників, що характеризують агресивність холестеатомного процесу.
Поряд із цим, отримані дані були важливі для подальшої розробки нових
підходів в лікуванні хворих на ХГСО з холестеатомою з використанням
лікарських засобів, що регулюють активність еластази.
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3.2 Результати дослідження активності катепсину В в біологічних
рідинах та перифокальних структурах середнього вуха

Характерною особливістю патологічного процесу при холестеатомі
середнього вуха є ерозія слухових кісточок та підлеглої холестеатомі
кісткової тканини, механізм якої з’ясований недостатньо. До однієї з теорій
деградації кісткової тканини відноситься ферментативна [65-67, 89, 101, 115,
135, 173, 255 ]. Серед ферментів особливу увагу привертають ті, котрі здатні
розщеплювати основний компонент кісток – колаген, який складає біля 90%
від його загального білка. За даними літератури в цьому процесі задіяні
фосфатази [67], еластаза [115], катепсини D, К, L [131, 188, 189, 255]
плазмін, активатори плазміногена металопротеїнази [189, 255].
Особливий

інтерес

серед

колагенолітичних

ферментів

становлять

цистеїнові протеїнази (ЦП), локалізовані в лізосомах і цитозолі, які
відносяться до класу папаїноподібних протеїназ завдяки аналогічній
структурі, наявності в активному центрі молекул SH-груп цистеїну [352]. До
цих ферментів належать ендо- і екзопептидази – катепсини В, К, L, G, H, S та
інші. Вони беруть участь в обміні білків, ремодулюванні тканин, обміні
внутрішньоклітинного матриксу, функціонуванні імунної системи, зміні
клітинної функції, тощо.
Крім того, ЦП, зокрема катепсин В (К.Ф.3.4.22.1) здатний активувати
проколагеназу, активатор плазміногену урокіназного типу і таким чином
розщеплювати такі білкі, як еластин, фібронектин, ламінін, протеоглікани,
колаген [352].
В літературі відсутні дані щодо одночасного комплексного вивчення
активності цистеїнових протеїназ в біологічних рідинах та тканинах
середнього вуха у хворих на ХГСО.
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В даному фрагменті роботи ми з’ясовували роль катепсину В в
агресивності холестеатомного процесу (в деструкції білкового компонента
кісткової тканини, що є підлеглою до матриксу холестеатоми).
Результати біохімічних досліджень одержані на клінічному матеріалі 60
хворих на ХГСО з холестеатомою, 20 хворих на ХГСО без холестеатоми та
10 практично здорових людей. Об’єктом дослідження були тканини матрикса
холестеатоми, підлеглої кістки, слизової оболонки антромастоїдальної
порожнини, а також сироватка крові та секрет із середнього вуха.
Активність загальної активності ЦП визначали за методом Fukal et al.
(1998), який був модифікований нами стосовно об’єкта дослідження з метою
розробки оптимальних умов виявлення ЦП [194]. За субстрат правив
хромогенний

пептид

-

сукц-глі-лей-цис(бенз)-пара-нітроанілід

–

для

визначення сумарної активності ЦП і N-бензоїл-D,L-аргінін-пара-нітроанілід
(БАПНА) – для катепсина В.
Активність протеїназ виражали в нмоль пара-нітроаніліну (п-НА)/(год·мг
білка) в тканинах і на 1 мл сироватки крові. Білок визначали за методом
Lowry et al. [298] .
Результати дослідження сумарної активності ЦП в ексудаті, холестеатомі і
перифокальних структурах середнього вуха хворих на ХГСО наведені в
таблиці 3.4.
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Таблиця 3.4
Сумарна активність цистеїнових протеїназ в секреті з середнього вуха,
холестеатомному матриксі і оточуючих його тканинах у хворих на ХГСО
Групи
обстежених

Активність ЦП, нмоль n-НА/(год·мг білка)
Секрет з
середнього

Холестеатомний
матрикс

Слизова
оболонка

Кісткова
тканина

2,2 ± 0,7

21,0 ± 4,5

10,2 ± 2,7

p < 0,01

p < 0,05

вуха
Хворі на

26,0 ± 5,2

ХГСО

p < 0,01

Примітка:

р

–

достовірність

різниці

між

показниками

в

холестеатомному матриксі і ексудаті, перифокальних тканинах.

Як видно із даних табл. 3.4, як в секреті з середнього вуха, так і в
перифокальних структурах середнього вуха виявляється активність ЦП, яка
була статистично вищою порівняно з активністю в холестеатомному
матриксі. Так, вона була найбільшою в секреті з середнього вуха, слизовій
оболонці, дорівнюючи відповідно (26,0 ± 5,2) і (21,0 ± 4,5) нмоль nНА/(год·мг білка) і найменша в холестеатомному матриксі – (2,2 ± 0,7) нмоль
n-НА/(год·мг білка). У підлеглій кістковій тканині середнього вуха цей
показник становив (10,2 ± 2,7) нмоль n-НА/(год·мг білка).
Крім загальної активності ЦП нами вивчалась активність одного із
представників цих ферментів – катепсину В. Одержані дані представлені в
таблиці 3.5.
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Таблиця 3.5
Активність катепсину В в досліджуваних групах
Групи
обстежених

Хворі
на
ХГСО
з
холестеатомою

Активність катепсину В, нмоль n-НА/(год·мг білка)
Сироватка
крові

Секрет з
середнього
вуха

Холестеато
мний
матрикс

24,0 ± 4,1

43,0 ± 12,0

2,8 ± 0,7

p < 0,01

р1 < 0,001

-

-

Слизова
оболонка

Кісткова
тканина

35,5 ± 6,4 11,0 ± 2,2
p1 < 0,001

p1 < 0,01

0

0

(n=60)
Хворі
на
ХГСО без
холестеатоми

-

(n=20)
Практично
здорові
люди

9,0 ± 0,3

(n=10)

Примітка:
р – достовірність різниці між активністю катепсину В в сироватці крові
хворих на ХГСО з холестеатомою і практично здоровими людьми;
р1 – достовірність різниці між показниками в холестеатомі і ексудаті,
перифокальних тканинах.

Одержані результати (табл. 3.5) свідчать про те, що як біологічним
рідинам, так і перифокальним тканинам, які контактують із холестеатомним
матриксом, притаманна здатність гідролізувати специфічний для катепсину В
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субстрат. Так, в сироватці крові хворих на ХГСО з холестеатомою активність
катепсину В перевищувала таку практично здорових осіб в 2,6 разів.
Активність цієї цистеїнової протеїнази в кістковій тканині, слизовій оболонці
була вищою ніж в холестеатомному матриксі відповідно в 3,9 і 12,7 разів.
Високу активність катепсину В виявляли і в секреті з середнього вуха (43,0 ±
12,0 проти 2,8 ± 0,7 нмоль n-НА/год·мг білка в холестеатомі). Слід відмітити,
що у хворих на ХГСО без холестеатоми в перифокальних тканинах
активність ферменту не виявляли.
Отже, проведені дослідження показали, що у хворих на ХГСО
спостерігається підвищення як загальної активності цистеїнових протеїназ,
так і катепсину В.
Для з’ясування питання про те, чи існує залежність між агресивністю
холестеатомного процесу і активністю катепсину В, були проаналізовані
результати щодо вивчення цього ферменту при різних формах холестеатоми.
Отримані дані представлені в таблиці 3.6.
Нами було встановлено (табл. 3.6), що при більш агресивній
(інвазивній) формі холестеатоми активність катепсину В в секреті з
середнього вуха перевищувала в 3,7 рази аналогічний показник при
інкапсульованій (менш агресивній) формі, а в холестеатомному матриксі – в
4 рази. Активність катепсину В в слизовій оболонці хворих з інвазивною
формою холестеатоми мала тенденцію до збільшення порівняно з
інкапсульованою холестеатомою.
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Таблиця 3.6
Активність катепсину В в ексудаті, холестеатомі і слизовій оболонці
хворих на ХГСО з різними формами холестеатоми
Хворі на ХГСО з
холестеатомою

Інкапсульована
форма

Активність катепсину В нмоль n-НА/(год·мг білка)
Ексудат

Холестеатомний

Слизова

матрикс

оболонка

22,5 ± 4,3

1,5 ± 0,6

27,0 ± 6,3

83,0 ± 10,0

6,1 ± 2,0

33,0 ± 13,5

(n = 36)
Інвазивна форма
(n = 24)

p < 0,01

Примітка: р – достовірність різниці показників в групах хворих з
інкапсульованою та інвазивною формою холестеатоми.

Таким чином, проведені дослідження дозволяють припустити, що
цистеїнові протеїнази і, зокрема, катепсин В, відіграють істотну роль в
патогенезі холестеатоми і є одними із ферментів, які сприяють деструкції
колагену – головного органічного компоненту кісткової тканини. Деструкція
колагену здійснюється як прямим, так і опосередкованим шляхом внаслідок
активації під дією ЦП латентної колагенази. Катепсин В є одним із важливих
цистеїнових протеолітичних ферментів, котрий запускає протеолітичний
каскад, що може призводити до дезорганізації кісткових структур середнього
вуха і вторгнення холестеатоми в оточуючі тканини.
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Визначення катепсину В в секреті із середнього вуха хворих на ХГСО
може вважатися показником

(маркером) активності та

агресивності

холестеатомного процесу.
3.3 Результати дослідження компонентів фібрінолізу в холестеатомі та
перифокальних структурах середнього вуха

До ферментів, котрі можуть брати участь в деградації кісткової
тканини, належать плазмін (К.Ф.3.4.21.7) та активатори плазміногену
тканинного (n-ПА) та урокіназного типу (у-ПА) (К.Ф.3.4.21.31). В літературі
є поодинокі повідомлення щодо визначення плазміногену та його активатору
в ексудатах з середнього вуха та холестеатомі [189, 287]. Комплексного
дослідження показників фібринолізу в холестеатомі і оточуючих її тканинах
не проводилося.
В даному фрагменті роботи ми намагалися з’ясувати роль ферментів
фібринолітичної системи в патогенезі ХГСО з холестеатомою та виявити
можливість використання тестів для визначення компонентів фібринолізу в
холестеатомі

та

перифокальних

структурах

середнього

вуха,

котрі

характеризують агресивність холестеатомного процесу хворих на ХГСО.
Нами обстежено 64 хворих на ХГСО, із них у 40 була інкапсульована, а
у 24 – інвазивна форма холестеатоми. Об’єктом дослідження були
гомогенати тканин холестеатомного матриксу, кісток і слизової оболонки
антромастоїдальної порожнини. За контроль відповідні перифокальні
структури середнього вуха хворих на ХГСО без холестеатоми (n=20) і
нормальна шкіра завушної ділянки шести пацієнтів.
Активність плазміна – основної протеїнази фібринолізу – і вмісту його
попередника

–

плазміногена

проводили

за

методом Г.В.Андрєєнко,
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модифікованим

нами

стосовно

об’єкта

дослідження,

за

допомогою

хромогенного три пептиду – Н-Д-Вал-Лей-Ліз-пара-нітроаніліду (S-2251) [1].
Їх виражали в нмоль пара-нітроаніліну (n-НА), який відщеплювався від
субстрату під дією 1 мг білка гомогенатів тканин за 1 хв. Для активації
плазміногену використовували 500 МЕ стрептази фірми Behringwerke
(Німеччина). Активність активатора плазміногену урокіназного типу (ур-ПА)
– протеїнази, котра відіграє важливу роль не тільки в фібринолізі, але і в
регуляції процесів адгезії і міграції клітин при ремодулюванні тканин,
визначали за методом Hayashi, Yamada, 1981 із застосуванням синтетичного
субстрату – Піро-Глу-Глі-Арг-пара-нітроаніліду (S-2244) [203]. Її виражали в
нмоль n-НА/(хв·мг білка). Білок визначали за методом Lowry et al. [298].
Результати

дослідження

компонентів

фібринолізу

в

різних

перифокальних структурах середнього вуха у хворих на ХГСО наведено в
таблиці 3.7
Як видно з таблиці 3.7, у хворих на ХГСО в усіх досліджуваних зразках
тканин виявляли плазміноген, активний плазмін і ур-ПА. Найбільш високий
вміст плазміногену визначали в слизовій оболонці, дещо нижчий в кістковій
тканині і найменший в холестеатомі. Цей показник був вищим в 3,7 і 4,4 рази
відповідно

в

кістковій

тканині

і

слизовій

оболонці

порівняно

з

холестеатомним матриксом. Крім того, в холестеатомі і прилеглих до неї
тканинах був присутній плазмін, активність якого була найбільшою в
кісткових структурах середнього вуха.
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Таблиця 3.7
Дослідження вмісту плазміногену, активності активатора плазміногену в
перифокальных структурах середнього вуха у хворих на ХГСО
Об’єкт дослідження

Вміст плазминогену,

Активність ур-ПА,

нмоль n-НА / (хв.мг
білка)

нмоль n-НА / (хв.мг
білка)

M±m

M±m

2,1±0,2 p<0,001

18,5±8,3

3,0±1,0 p<0,05

28,0±8,3 p<0,02

0,90±0,20

3,2±0,6

7,6±3,0

10,0±2,2

2,7±0,9

2,1±0,5

0,60±0,26

2,8±1,8

Хворі на ХГСО з
холестеатомою (n=64):
слизова оболонка
кісткова тканина
холестеатома
Хворі на ХГСО без
холестеатомы (n=20):
слизова оболонка
шкіра завушної ділянки
(n=6)
кісткова тканина

Примітка: р - достовірність відмінностей показників у хворих на ХГСО
з холестеатомою та без холестеатоми

Дані щодо активності ур-ПА (див. табл. 3.7) показали, що її середні
значення були статистично вірогідно вищими в слизовій оболонці і кістковій
тканині ніж в холестеатомі, а в кістковій тканині

- в 10 раз вищою в

порівнянні з цим показником у хворих на ХГСО без холестеатоми.
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Порівнюючи

показники

фібринолізу

в

перифокальних

структурах

середнього вуха у хворих на ХГСО з холестеатомою і без неї, можна бачити,
що активність ур-ПА в кістковій тканині, слизовій оболонці і шкірі завушної
ділянки була значно нижчою у пацієнтів без холестеатоми. Аналогічну
картину спостерігали і щодо вмісту плазміногена в кісткових структурах
хворих без холестеатоми: він дорівнював (0,60 ± 0,26)

нмоль n-НА/(хв·мг

білка) проти (3,0 ± 1,0) нмоль n-НА/(хв·мг білка) хворих з холестеатомою.
В подальшому були проаналізовані дані стосовно залежності активності
компонентів

фібринолізу

від

форми

холестеатомного

процесу

(інкапсульована холестеатома, інвазивна холестеатома). Одержані результати
представлено в таблиці 3.8.
Як випливає із таблиці 3.8, вміст плазміногену в холестеатомі та
оточуючих

її

тканинах

хворих

з

інвазивною

та

інкапсульованою

холестеатомою відрізняються незначно. Найбільші відмінності визначені в
активності основного ферменту фібрінолізу – плазміна та активатора
плазміногену урокіназного типу. Так, активність обох ензимів мала
тенденцію до збільшення в холестеатомному матриксі та слизовій оболонці, а
в кістковій тканині активність плазміну підвищувалася в 4,2 рази, а у-ПА в
3,4

рази

у

хворих

з

інвазивною

холестеатомою

в

порівнянні

з

інкапсульованою. Слід відзначити, що в слизовій оболонці та кістковій
тканині

пацієнтів

паралелизм

між

з

агресивним

підвищенням

перебігом

рівня

захворювання

плазміногену,

відмічали

активністю

його

активатору та плазміну, що свідчить про активацію фібринолізу в
перифокальних структурах середнього вуха.
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Таблиця 3.8
Активність компонентів фібринолізу в холестеатомі і перифокальних
структурах середнього вуха при різних формах холестеатоми
Вміст
плазміногену,

Активність
плазміну,

n-НА/(хв·мг
білка)

n-НА/(хв·мг білка)

Холестеатома

2,2±0,3

0,4±0,1

14,4±3,3

Слизова оболонка

2,8±0,7

0,7±0,3

15,0±3,0

1,0±0,25

0,4±0,05

3,2±0,6

Холестеатома

2,1±0,15

0,9±0,3

37,0±16

Слизова оболонка

3,6±1,4

3,0±0,9 p<0,05

52,0±13,7 p<0,05

Кісткова тканина

0,8±0,2

0,6±0,2 (0,2-11)

4,9 ± 1,8

Об’єкт
дослідження

Активність
активатора
плазміногену,
n-НА/(хв·мг
білка)

Інкапсульована
(n=40):

Кісткова тканина
Інвазивна (n=24):

Примітка: p – вірогідність різниці між показниками у хворих на ХГСО з
різними формами холестеатоми.
Таким чином, одержані дані свідчать про те, що в холестеатомі і
прилеглих до неї перифокальних структурах середнього вуха хворих на
ХГСО виявлені основні компоненти фібринолізу – плазміноген, його
активатор плазміногену урокіназного типу та активний фермент - плазмін.
На основі отриманих результатів можна припустити, що одним з факторів
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агресивності холестеатомного процесу можуть бути плазмін та у-ПА, про що
свідчить значне підвищення їх актьивності в слизовій оболонці та, особливо
в кістковій тканині при інвазивній холестеатомі. У-ПА крім участі в
утворенні плазміну відіграє важливу роль в регуляції адгезії та міграції
клітин при ремоделюванні тканин [40]. До того ж, плазмін, котрий
утворюється під дією у-ПА, здібен активувати проколагеназу з утворенням
ферменту – колагенази, котроая бере участь в деградації кісткової тканини
середнього вуха у хворих на ХГСО, ускладненого холестеатомою.

3.4 Результати дослідження активності трипсиноподібних протеїназ в
холестеатомі та перифокальних структурах середнього вуха

Для розуміння патогенезу холестеатомного процесу і виникнення
рецидиву важливе значення має дослідження активності протеїназ з
широкою і обмеженою специфічністю не тільки в холестеатомному матриксі,
але і прилеглих до нього структурах – слизовій оболонці, кістковій тканині.
Дані стосовно комплексного вивчення різних протеїназ з використанням
ензимологічних методів є малочисельні та безсистемні, що не дозволяє
зробити висновок про деструктивну дію холестеатоми на кісткові структури
середнього вуха. Це пояснюється відносно малою кількістю клінічного
матеріалу, необхідного для біохімічних досліджень, який одержують
інтраопераційно під час хірургічних втручань на середньому вусі.
Нами

розроблено високочутливі методи

визначення

активності

протеїназ в холестеатому матриксі і оточуючих його перифокальних
структурах в зразках тканини вагою 5 мг.
За допомогою цих методів проведено оцінку інформативності
визначення активності трипсиноподібних протеїназ з широкою і обмеженою
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специфічністю

як

показника

перебігу

захворювання

на

ХГСО

з

холестеатомою.
Біохімічні дослідження проводилися на клінічному матеріалі 68 хворих
на ХГСО з холестеатомою і 20 хворих на нехолестеатомну форму ХГСО.
Сумарну активність трипсиноподібних протеїназ (ТПП) визначали за
методом К.М.Веремеєнко та співавтор., який був модифікований стосовно
об’єкту дослідження [11]. Субстратом слугував низькомолекулярний білок –
протамін сульфат. Активність ТПП виражали в нмоль аргініну, який
відщеплювався від протаміну ТПП за 1 хвилину, під дією 1 мг білка ТПП
тканини. Активність протеїнази з обмеженою специфічністю – калікреїну
визначали за допомогою хромогенного трипептиду – Н-Д-вал-лей-арг-паранітроаніліду і виражали в нмоль пара-нітроаніліну (n-НА)/(год·мг білка) [11].
Білок визначали за методом Лоурі [298].
Результати вивчення загальної активності ТПП і калікреїну в
холестеатомі і оточуючих її тканинах наведено в таблиці 3.9.
Як видно з таблиці 3.9,

активність ТПП у хворих на ХГСО з

холестеатомою визначали як в холестеатомному матриксі, так і в оточуючих
його структурах. Так, в слизовій оболонці та кістковій тканині вона
перевищувала аналогічний показник в холестеатомному матриксі, в 10,2 та
4,3 рази відповідно.
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Таблиця 3.9
Показники активності ТПП і калікреїну в холестеатомному матриксі і
перифокальних структурах середнього вуха хворих на ХГСО
Активность
Об’єкт дослідження

Хворі
на
ХГСО
холестеатомою:

ТПП, мкмоль
аргініна/

Слизова оболонка
Кісткова тканина

Слизова оболонка
Кісткова тканина

(хв·мг білка)

нмоль n-НА/(год·мг
білка)

5,6 ± 1,2

12,3 ± 3,3

57,0 ± 16,2 p < 0,001

195,0 ± 56,4 p < 0,01

24,0 ± 4,0 p <0,01

35,0 ± 5,3 p < 0,01

7,4 ± 4,7

9,5 ± 6,9

7,7 ± 2,7

6,7 ± 5,0

з

Холестеатома

Хворі
на
ХГСО
холестеатоми:

Калиікреїн,

без

Примітка: p – вірогідність різниці між показниками в холестеатомі і
перифокальними структурами середнього вуха.

Як видно з даних табл. 3.9, у хворих на ХГСО без холестеатоми
середня величина активності ТПП в перифокальних структурах середнього
вуха значно відрізнялася від таких у хворих з холестеатомою (в слизовій
оболонці вона була в 7,7 рази, а в кістковій тканині в 3,1 рази менше).
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Дослідження рівню активності калікреїна (К.Ф.3.3.21.31) – протеїнази з
вузькою субстратною специфічністю, котра бере участь в утворенні
медіаторів запалення – кінінів (табл. 3.9), показало, що він був більш високим
в слизовій оболонці хворих на ХГСО (195,0 ± 56,4 нмоль n-НА/(год·мг білка),
меншою в кістковій тканині (35,0 ± 5,3 нмоль n-НА/(год·мг білка) та
найменшою в холестеатомному матриксі. (12,3 ± 3,3 n-НА/(год·мг білка).
Порівняння

активності

калікреїну в перифокальних структурах

середнього вуха у хворих з холестеатомою та без неї дозволило встановити,
що середні значення цього показника були значно вище в групі хворих з
холестеатомою, ніж в котнрольный групі.
Нами проведено аналіз показників активності протеїназ в холестеатомі
та прилеглих до неї кісткових структур в залежності від агресивності
холестеатомного процесу. Отримані дані представлено в таблиці 3.10.
Згідно отриманим результатам (див.табл. 3.10), активність ТПП при
більш

агресивному

інкапсульованій

перебігу

холестеатомі

холестеатоми
в

кістковій

перевищувала
тканині

в

2,9

таку

при

рази,

в

холестеатомному матриксі в 3 рази. Аналогічну закономірність відмічали і
для калікреїну: його активність при інкапсульованій формі холестеатоми
була в холестеатомному матриксі в 5,5 разів, а в кістковій тканині в 1,5 разів
нижче, чим при інвазивній формі.
Найбільш суттєві відміни в активності досліджених протеїназ при
інвазивній формі холестеатоми, вірогідно, можуть бути пояснені більш
вираженим запальним процесом в прилягаючих до холестеатоми тканин.
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Таблиця 3.10
Активність трипсиноподібних протеїназ і калікреїна в холестеатомі та
кістковій тканині хворих на ХГСО в залежності від форми холестеатоми
Анатомопатологічні
форми холестеатоми
у хворих на ХГСО

Об’єкт
дослідження

Інкапсульована
(n=44)
Інвазивна (n=24)

Показники активність (М ± m)
ТПП, мкмоль
аргініна/(хв·мг
білка)

Калікреїна,
нмоль nНА/(год·мг
білка)

Холестеатома

3,9 ± 1,0

5,6 ± 0,8

Кісткова тканина

14,0 ± 2,8

30,0 ± 6,4

Холестеатома

12,0 ± 2,6

31,0 ± 8,0

p < 0,02

p < 0,01

41,0 ± 9,0

46,0 ± 3,2

p < 0,05

p < 0,05

Кісткова тканина

Примітка: р – достовірність відмінностей між показниками в
холестеатомі та кістковій тканині у хворих з різними формами холестеатоми.

Таким чином, отримані дані свідчать про високий протеолітичний
потенціал в перифокальних структурах середнього вуха у хворих на ХГСО з
холестеатомою.

Підвищення

сумарної

активності

нейтральних

(трипсиноподібних) протеїназ і калікреїну в холестеатомі та оточуючих її
тканинах, можливо, обумовлено їх звільненням з тучних клітин, котрі містять
близько 20 % білка з трипсиноподібною специфічністю. Відомо, що при
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запальних процесах в середньому вусі їх кількість збільшується в 10 разів і
вони можуть бути джерелом досліджуємих ферментів [223, 224]. Калікреїни,
крім утворення вазоактивних кінінів – каллідина, є активаторами колагенази.
Остання розщеплює один з основних білків сполучної тканини – колаген, що
може бути одним з факторів, що призводять до резорбції кісткової тканини,
котра контактує з холестеатомним матриксом [261], та може мати
відношення до патогенезу ХГСО, ускладненого холестеатомою.
3.5 Результати дослідження активності протеаз в ексудаті з вуха,
холестеатомному матриксі та перифокальних структурах середнього
вуха
Високий протеолітичний потенціал в перифокальних структурах
середнього вуха може бути одним із факторів, котрий сприяє руйнуванню
кісткової тканини середнього вуха хворих на ХГСО з холестеатомою. Ці дані
послугували передумовою для вивчення можливості застосування природних
інгібіторів протеїназ в комплексному лікуванні таких хворих.
З метою обґрунтування можливості використання поліфункціонального
інгібітора протеїназ (ПІПФ) в комплексному лікуванні хворих на ХГСО з
холестеатомою та для можливості використання біохімічних тестів в оцінці
ефективності такого лікування (за допомогою визначення активності
калікреїну та еластази) нами було обстежено 196 хворих на ХГСО з
холестеатомою (112 з інкапсульованою формою холестеатоми, 24 – з
інвазивною), 20 хворих на ХГСО без холестеатоми. Об’єктом дослідження
були секрет із середнього вуха, гомогенати холестеатоми і прилеглих до неї
тканин.
Інактивуючу

дію

апротиніну

–

поліфункціонального

інгібітора

протеїназ (ПІПФ) (апротиніну) оцінювали за ступенем гальмування їм
активності протеїназ в дослідах in vitro. Вони проводилися наступним чином.
У дослідні проби вносили по 0,1 мл секрету з середнього вуха або гомогенату

96

тканин додавали 0,1 мл апротиніну в концентрації 25-100 АТрО,
витримували 15 хвилин при температурі (20-22) °С, доводили об’єм проб до
1,8 мл 0,05 (0,1) моль трис буфером, рН 8,0-8,1, після цього вносили 0,1 мл
субстрату. Проби інкубували протягом 4 годин при температурі 37 °С, після
чого реакцію зупиняли додаванням 0,1 мл льодової оцтової кислоти. Після
центрифугування проб при обертовій частоті 6 000 об/хв

в надосадовій

рідині визначали оптичну густину на СФ-26. Розраховували активність
ферментів за калібрувальним графіком. За 100 % приймали вихідну
активність протеїназ.
Дослідження активності калікреїну і еластази в гомогенатах тканин
холестеатоми, слизової оболонки і кістки хворих на ХГСО з холестеатомою
до лікування наведено в таблиці 3.11.
Таблиця 3.11
Активність калікреїну, еластази в холестеатомі, перифокальних тканинах
середнього вуха у хворих на ХГСО до лікування
Групи
обстежених

Активність калікреїну,

Активність еластази,

нмоль n-HA/(год•мг білка)

нмоль n-HA/(год•мг білка)

холестеатома

слизовао
болонка

кісткова
тканина

Хворі
на
ХГСО
з
холестеатомою

20,0±5,4

216,0±42,0 129,0±19,0

Хворі
на
ХГСО без
холестеатоми

-

9,5

6,7

(2-17)

(0-20)

холесте слизова
атома оболонка

кісткова
тканина

3,8±0,9

19,0±1,7

10,0±1,4

р<0,05

р<0,05

р<0,01

-

12,0±2,3

3,4±1,7

97

Як видно з даних таблиці 3.11, в усіх обстежених тканинах середнього
вуха активність еластази і калікреїну була значно вищою у хворих на ХГСО з
холестеатомою, ніж така у пацієнтів на ХГСО без холестеатоми.
Значне підвищення активності обох протеїназ в матриксі холестеатоми і
оточуючих його перифокальних структурах середнього вуха знайшло
відображення при визначенні цих показників в секреті з середнього вуха
(див. табл. 3.12)
Таблиця 3.12
Активність калікреїну, еластази та вміст їх інгібіторів в секреті з
середнього вуха та плазмі крові хворих на ХГСО з холестеатомою до
лікування
Групи
обстежених

Активність
калікреїну,
нмоль n-HA/(год•мг
білка)

Хворі на
ХГСО з
холестеатомою
Хворі на
ХГСО без
холестеатоми

Практично
здорові
дюди

Вміст
α2М, г/л
α1ІР, г/л

Активність еластази,
нмоль
n-HA/(год•мг білка)
(год•мл)

секрет з
середнього вуха

плазма
крові

секрет з
середнього вуха

плазма
крові

секрет з
середнього вуха

плазма крові

117,0±16,0

51,0±11,0

55,0±13,0

27,0±1,9
p<0,01

1,50±0,09
p<0,01

1,90±0,20

0-1

-

0-1

-

-

-

-

48,0±3,2

-

17,0±1,9

2,00±0,09

2,00±0,08

Дані таблиці 3.12 свідчать про те, що активність ферменту, який бере
участь в утворенні вазоактивних пептидів-кінінів, значно вища в секреті з
середнього вуха хворих на ХГСО з холестеатомою, ніж у пацієнтів без
холестеатоми. Аналогічну закономірність спостерігали і щодо активності
еластази в секреті з середнього вуха. В плазмі крові хворих на ХГСО з
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холестеатомою найбільші зміни виявляли в активності еластази та α2макроглобуліну: перший

показник перевищував, а другий був зниженим

порівняно з контролем.
Після отримання вищевказаних результатів проводилося вивчення впливу
поліфункціонального інгібітора на активність калікреїну і еластази секрету з
середнього вуха, холестеатоми і перифокальних тканини пацієнтів на ХГСО з

Активність ферментів, %

холестеатомою. Ці дані представлені на рис. 3.1 і 3.2.

100
80
60
35 %

40

18 %

20
0
Активність
еластази

Активність
калікреїну

Дози інгібітора, АТрО

0

25

50

100

Рис. 3.1. Вплив апротиніну на активність еластази і калікреїну секрету з
середнього вуха хворих на ХГСО з холестеатомою.

Згідно з одержаними результатами рис.3.1, спостерігалося дозозалежне
гальмування інгібітором активності калікреїну і еластази секрету з
середнього вуха, причому воно було більш вираженим по відношенню до
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калікреїну. Так, залишкова активність останнього під впливом 100 АТрО
апротиніну становила 18 %, а еластази 35 %.

Активність ферментів, %
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60
37%
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24%
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0
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Дози інгібітора, АТрО

0

25

50

100

Рис. 3.2. Вплив апротиніну на активність калікреїну в холестеатомі та
перифокальних структурах середнього вуха хворих на ХГСО.

Апротинін викликав найбільше пригнічення активності калікреїну
холестеатомного матриксу і кісткової тканини: в присутності 50 АТрО
інгібітору активність протеїнази зменшувалася відповідно на 92% і 76 %
(див. рис. 3.2).
Під дією 100 АТрО інгібітора активність калікреїну холестеатоми
становила 4 %, а фермент кісткової тканини повністю інактивувався.
Гальмівний ефект апротиніну на калікреїн слизової оболонки проявлявся
дещо в меншій мірі: залишкова активність ферменту при дозі інгібітора 100
АТрО дорівнювала 15 %.
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Отриманні

в

дослідах

in

vitro

дані

щодо

пригнічення

поліфункціональним інгібітором протеолітичних ферментів активності
протеїназ, які присутні в секреті з середнього вуха, холестеатомному
матриксі та перифокальних тканинах середнього вуха стали передумовою
для застосування цього інгібітора в комплексному лікуванні хворих на ХГСО
з холестеатомою.
З метою оцінки ефективності

комплексного лікування хворих на

ХГСО з холестеатомою у найближчому післяопераційному вивчалася
активність протеїназ в секреті з середнього вуха, холестеатомному матриксі,
кістковій тканини до і в різні терміни (до 12 місяців) після застосування
поліфункціонального інгібітора протеолітичних ферментів.
Об'єктом дослідження були секрет з середнього вуха і гомогенати
тканин, котрі одержували із холестеатомного матриксу, слизової оболонки
антро-мастоїдальної порожнини і підлеглих кісткових структур середнього
вуха. Тканини подрібнювали ножицями в фарфоровій ступці, додавали 0,9 %
NaCl

з

0,25

%

розчином

тритону

Х-100

із

розрахунку

1:9

(тканини/розчинник), розтирали до однорідної маси і витримували при
температурі мінус (10-15) °С

протягом 16 годин. Після танення при

температурі 37 °С суміш центрифугували протягом 15 хв. при швидкості
обертання 5 000 об/хв. Одержані надосадові рідини гомогенатів тканин
використовували як джерело еластази та калікреїну. Iх активність визначали
спектрофотометричним методом за швидкістю розщеплення хромогенного
субстрату - Suc-Ala3-пара-нітроаніліду для еластази, Н-Д-Val-Leи-Arg-паранітроаніліду для калікреїну і виражали в нмоль пара-нітроаніліну (п-НА),
який вивільнявся із субстратів під дією 1мг білка ексудату і тканин за 1 год.
Iнактивуючу дію апротиніну оцінювали за ступенем гальмування їм
активності протеїназ секрету з середнього вуха, холестеатомного матриксу,
кісткової тканини і слизової оболонки в дослідах in vitro. Iх проводили
наступним чином. У дослідні проби вносили по 0,1 мл секрету з середнього
вуха або гомогенату тканин, додавали 0,1 мл апротиніну (25-100 АТрО),
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витримували 15 хв. при температурі (20-22) °С, об'єм проб доводили до 1,8
мл 0,05 м (0,1) моль трис буфером, рН 8.0-8.1, після цього вносили 0,1 мл
субстрату. Проби інкубували протягом 4 годин при температурі 37 °С і
реакцію зупиняли додаванням 0,1 мл льодової оцтової кислоти. Після
центрифугування проб при обертовій частоті 6 000 об/хв в надосадовій рідині
визначали оптичну густину на СФ-26. Розраховували активність ферментів за
калібрувальним графіком. За 100 % приймали повну інактивацію ферментів.
Результати

дослідження

поліфункціонального

інгібітора

впливу
на

різних

активність

калікреїну

концентрацій
секрету

з

середнього вуха, холестеатоми та прилеглих перифокальних структур

Пригнічення активності ферментів, %

середнього вуха хворих на ХГСО наведено на рисунку 3.3, 3.4.
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Рис. 3.3. Вплив апротиніну на активність еластази і калікреїну секрету
з середнього вуха хворих на ХГСО з холестеатомою.
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Згідно з одержаними результатами (див. рис.3.3), спостерігалося
дозозалежне гальмування інгібітором активності калікреїну і еластази в
секреті з середнього вуха хворих, причому воно було більш вираженим по
відношенню до першого ферменту: 100 АТрО викликав 82 % інактивацію
активності калікреїну і 65 % еластази.
Найбільше пригнічення активності калікреїну холестеатоми і кісткової
тканини виявляли під впливом 100 АТрО, воно становило відповідно 96% та
98 % (див. рис. 3.4). Калікреїн слизової оболонки в присутності 100 АТрО
інактивувався на 80 %. Одержані результати послугували основою для

Пригнічення активності ферментів, %

включення ПIПФ в комплексне лікування хворих на ХГСО з холестеатомою.
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Рис. 3.4. Вплив апротиніну на активність калікреїну холестеатоми і
перифокальних структур середнього вуха хворих на ХГСО з холестеатомою.
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Наступний етап дослідження полягав у вивченні активності протеїназ
в секреті з середнього вуха, холестеатомі, кістковій тканині хворих на ХГСО
з холестеатомою до лікування (до застосування інгібітора) (див.табл. 3.13).
Таблиця 3.13
Активність протеїназ в секреті з середнього вуха, холестеатомному
матриксі, кістковій тканині у хворих на ХГСО з різними формами
холестеатоми.
Форми

Об’єкт

холестеатоми

дослідження

Інвазивна (n=24)

Активність
калікреїну,

Активність
еластази,

нмоль nHA/(год•мг
білка)

нмоль nHA/(год•мг
білка)

секрет з вуха

129,0±24,0

52,0±5,5 p < 0,05

холестеатома

102,0±22,0

18,0±4,7

p < 0,05

p < 0,05

212,0±44,0

24,0±7,3

кістка

p <0,05
Інкапсульована

секрет з вуха

84,0±15,0

29,0±5,3

(n=112)

холестеатома

45,0±9,6

6,7±1,5

111,0±13,3

15,0±3,4

кістка

Примітка: р – достовірність відмінностей у хворих з інвазивною та
інкапсульованою холестеатомою.
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Iз наведених даних таблиці 3.13 видно, що активність як калікреїну,
так і еластази в секреті з середнього вуха, холестеатомі, кістковій тканині
хворих із агресивною формою холестеатоми значно перевищувала таку при
інкапсульованій формі.
В залежності від клінічної картини перебігу холестеатомного процессу
і активності протеїназ хворі I групи були розподілені на 3 підгрупи, які
лікувалися за різними розробленими нами схемами комплексного лікування.
В першу підгрупу (Ia) увійшлo 54 хворих, у 53 з яких булла діагностована
інкапсульована холестеатома і у 1 – інвазивна форма холестеатоми. В
комплексне лікування цих хворих входило оперативне втручання як
основний етап лікування для видалення холестеатоми і наступні місцеві
аплікації апротиніну в дозі 2 мл (20 000 АТрО). До другої підгрупи (Ib)
віднесено 61 паціент, із них у 56 була інкапсульована, а у 5 – інвазивна
форма холестеатоми. Лікування цієї групи здійснювали за допомогою
оперативного втручання з наступними локальними введеннями розчину
апротиніну в дозі 2 мл (20 000 АТрО) та протягом 7діб з введенням через
дренажні трубки по 1 мл (10 000 АТрО) щоденно. До третьої підгрупи (Ic)
увійшло 21 пацієнт, з котрих у 18 визначалася інвазивна холестеатома і 3 –
інкапсульованою формою холестеатоми. У цих хворих в лікуванні
застосовували

схему

2

з

паралельним

парентеральним

введенням

інтерферону протягом 7 діб дозою 500 000 ОД внутрішньом’язево.
Ефективність терапії оцінювали шляхом визначення активності
досліджуваних протеїназ в секреті з середнього вуха хворих до і в різні
терміни після комплексного лікування.
Встановлено, що у хворих Ia групи, в основному з інкапсульованою
формою холестеатоми, у яких визначали невелику ензиматичну активність
протеїназ в секреті з середнього вуха, холестеатомному матриксі і прилеглої
до нього кістковій тканині до лікування, рецидивів холестеатоми не виявляли
як в найближчі, так і віддалені терміни після комплексного лікування із
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включенням локальних аплікацій інгібітора. Про це свідчили як результати
клінічних

досліджень,

так

і

відсутність

патологічного

ексудату

з

прооперованого вуха і нульові значення біохімічних показників в змивах із
слизової оболонки середнього вуха хворих.
У другій підгрупі хворих (Ib) рецидиви виникли у 11 пацієнтів (8 %) в
терміни 6-14 місяців у 4 осіб з інвазивною формою холестеатоми і у 7 з
інкапсульованою формою холестеатоми. В третій підгрупі (Ic) із 21 хворих у
8 (5,9 %) спостерігали рецидив холестеатоми в терміни 6-14 місяців після
комплексного лікування. У віддаленому періоді (в терміни 24-36 місяців)
рецидив неактивної холестеатоми у вигляді холестеатомної перлини
спостерігався у 3 осіб (2,2 %) – двох осіб з Ib групи і у 1 – з Ic групи.
Результати вивчення активності калікреїну і еластази в секреті з
середнього вуха хворих на ХГСО з холестеатомою до та після лікування у
віддалені терміни представлено в таблиці 3.14
Таблиця 3.14
Активність калікреїну і еластази в секреті з середнього вуха хворих на
ХГСО з холестеатомою до та у віддаленому періоді після лікування.
Групи
хворих

Об’єкт
дослідження

Активність калікреїну,
нмоль n-HA/(год•мг
білка)
До
лікування

Ib
(n=61)
Ic
(n=21)

Секрет з
середнього
вуха
Секрет з
середнього
вуха

Активність еластази,
нмоль n-HA/(год•мг
білка)
До
лікування

137,0±74

Через 3648 міс.
після
лікування
54,0±26,0

53,0±10,0

Через 3648 міс.
після
лікування
19,0±8,0

103,0±18

4,7±1,9

32,0±8,0

0
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Після

клінічного

виявлення

рецидиву

холестеатоми,

що

супроводжувалося значною активністю протеїназ в секреті з середнього вуха,
проводилася реоперація і визначалася активність калікреїну і еластази в
секреті з середнього вуха, вторинній резидуальній холестеатомі і, в окремих
випадках, в кістковій тканині. Одержані результати дослідження активності
протеїназ в секреті з середнього вуха хворих з рецидивом холестеатоми, який
виявляли в різні терміни після комбінованого лікування в групах Ib та Ic

Активність ферментів, нмоль n-НА/год.мг
білка)

наведено на рисунках 3.5 та 3.6.
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400
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300
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200
150
100
50
0
Калікреїн,
хв.М

Еластаза,
хв.М

Калікреїн,
хв.Ш

Еластаза,
хв.Ш

Терміни дослідження
до лікування

через 12 міс.

через 48 міс.

Рис. 3.5 Активність калікреїну і еластази в секреті з середнього вуха
хворих на ХГСО з холестеатомою групи Ib до і після комбінованого
лікування, пролікованих за схемою 2.
Із наведених даних в рисунку 3.5 та 3.6 видно, що активність
калікреїну, незважаючи на розвиток вторинної холестеатоми, в секреті з
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середнього вуха значно зменшується (в деяких випадках в 2,9-10 разів)

Активність ферментів, нмоль n-НА/(год.мг
білка)

порівняно з вихідним рівнем ферменту (до лікування).
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Терміни дослідження
до лікування

через 12 міс.

через 48 міс.

Рис. 3.6. Активність калікреїну і еластази в ексудаті хворих на ХГСО з
холестеатомою групи Ic до і після комбінованого лікування, пролікованих за
схемою 3.
Активність ж еластази в секреті з середнього вуха майже у всіх хворих
після лікування у різні терміни досягала нульового значення. В матриксі
вторинної холестеатоми хворих після проведеного лікування в разі
виникнення рецидиву, активність калікреїну знижувалася порівняно з такою
первинної холестеатоми відповідно в 3,8; 8 і 13 разів. Активність еластази
дорівнювала нулю.
Ефективність лікування хворої Гр. з первинною інвазивною формою
холестеатоми, пролікованою за схемою 2 представлено на рисунках 3.7 та
3.8.

Активність, нмоль n-НА/(год.мг білка)
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Рис. 3.7. Активність калікреїну в холестеатомі, кістковій тканині та
секреті з середнього вуха хворої Гр. на ХГСО з холестеатомою з групи Ib,

Активність, нмоль n-НА/(год.мг
білка)

пролікованої за схемою 2, до і після комбінованого лікування.
80
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До лікування

Через 12 місяців

Через 36 місяців

Рисунок 3.8 – Активність еластази в секреті з середнього вуха хворої
Гр. на ХГСО з холестеатомою з групи Ib, пролікованої за схемою 2, до і після
комбінованого лікування в різні терміни (12 та 36 місяців).
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У хворої Гр. через 12 місяців після комплексного лікування виявили
локальну резидуальну холестеатому у вигляді холестеатомної перлини в
ділянці овального вікна та тимпанального синусу. Оточуючи кісткова
тканина та слизова оболонка барабанної порожнини були на вигляд не
ушкодженими. Проведені біохімічні дослідження дозволили встановити
падіння активности калікреїну як у вторинній резидуальній холестеатомі, так
і в кістковій тканині, і секреті з барабанної порожнини, відповідно в 2,8; 2,2 і
3,7 рази. Активність еластази в секреті з середнього вуха незначно
зменшилася в терміни 12 місяців після проведеного лікування за схемою 2, а
через 36 місяці досягла нульового значення, що свідчило про відсутність
подальшого рецидивування.
Представлені в розділі результати досліджень опубліковано:
1. Сребняк И.А. Активность эластазы в биологических жидкостях и
перифокальных тканях среднего уха у больных хроническим гнойным
средним отитом /И.А. Сребняк, А.И. Кизим // Журн. вушних, носових і
горлових хвороб. - № 6. – 2004. – С. 19-22.
2.

Сребняк І.А. Дослідження активності катепсину В в біологічних

рідинах та пери фокальних тканинах середнього вуха у хворих на хронічний
гнійний середній отит з холестеатомою. Повідомлення 1 / І.А. Сребняк, О.Й.
Кизим // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - № 1. – 2007. – С. 12-15.
3.

Кизим А.И. Исследование активности трипсиноподобных протеиназ и

калликреина в холестеатоме и перифокальных тканях среднего уха у больных
хроническим гнойным средним отитом / А.И. Кизим, И.А. Сребняк // Журн.
вушних, носових і горлових хвороб. - № 5. – 2007. – С. 2-5.
4.

Сребняк И.А. Исследование компонентов фибринолиза в холестеатоме

и перифокальных структурах среднего уха у больных хроническим гнойным
средним отитом / И.А.Сребняк, А.И. Кизим// Журн. вушних, носових і
горлових хвороб. - № 1. – 2010. – С. 32-35.
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5.

Сребняк І.А. Активність протеїназ в ексудаті з середнього вуха та

холестеатомі до та після комплексного лікування / І.А. Сребняк // Журн.
вушних, носових і горлових хвороб. - № 1. – 2015. – С. 14-20.
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РОЗДІЛ 4
РОЗРОБИТИ НОВІ ПІДХОДИ В ЛІКУВАННІ ХОЛЕСТЕАТОМИ
4.1 Обгрунтувати нові підходи в лікуванні хворих на ХГСО з
холестеатомою
Характерними ознаками холестеатоми середнього вуха є наявність
запалення, гіперпроліферація кератиноцитів, апоптоз, активний ангіогенез,
особливо при більш агрессивній інвазивній формі холестеатоми, і резорбція
кісткових

структур.

Iснує

декілька

теорій

деструкції

підлеглої

до

холестеатомного матриксу кістки: механічна теорія деградації кісткових
структур під дією холестеатоми [229, 258, 259], специфічної

імунної

відповіді підлеглої грануляційної тканини [216] і ензиматичного остеолізису,
котра має найбільше прихильників. Підтвердженням цієї теорії є дані
зарубіжних авторів щодо значного зростання активності гідролаз, катепсину
L і K [101, 131, 223, 224], лізосомальних екзопептидаз [100], каспаз 3 і 8 в
секреті з середнього вуха і холестеатомі хворих на ХГСО [99].
Нами було встановлено, що як в секреті з середнього вуха, так і в
холестеатомному матриксі і оточуючих його перифокальних структурах,
суттєво

підвищена

активність

фосфомоноестераз,

трипсиноподібних

протеїназ, активатора протеїназ урокіназного типу, катепсину В – ферментів,
які здатні руйнувати основний білок кісткової тканини – колаген [28, 32, 6568]. В умовах in vitro встановлено гальмівний вплив поліфункціонального
інгібітора протеолітичних ферментів (апротиніну) на активність калікреїну в
холестеатомному матриксі і перифокальних тканинах середнього вуха, а
також на активність калікреїну та еластази з секрету середнього вуха [13]. Ці
дані були передумовою для застосування в лікуванні хворих на ХГСО з
холестеатомою природних інгібіторів протеїназ, зокрема апротиніну, якому
притаманна

інактивуюча

протеолітичних ферментів.

дія

по

відношенню

до

трипсиноподібних
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Основним завданням було обгрунтувати можливість використання
поліфункціонального інгібітора протеїназ в комплексному лікуванні хворих
на ХГСО з холестеатомою, розробити нові підходи в лікуванні холестеатоми
і оцінити ефективність лікування за допомогою біохімічних тестів
визначення активності калікреїну і еластази.
Результати біохімічних досліджень отримано на клінічному матеріалі
136 хворих на ХГСО з холестеатомою, із них у 24 була діагностована
інвазивна форма холестеатоми, у 112 – інкапсульована.
Об'єктом дослідження були секрет з середнього вуха і гомогенати
тканин, котрі одержували із холестеатомного матриксу, слизової оболонки
антро-мастоїдальної порожнини і підлеглих кісткових структур середнього
вуха хворих. Тканини подрібнювали ножицями в фарфоровій ступці,
додавали 0,9 % NaCl з 0,25 % розчином тритону Х-100 із розрахунку 1:9
(тканини/розчинник), розтирали до однорідної маси і витримували при
температурі мінус (10-15) °С протягом 16 годин. Після таяння при
температурі 37 °С суміш центрифугували протягом 15 хв. при швидкості
обертання 5 000 об/хв. Одержані надосадові рідини гомогенатів тканин
використовували як джерело еластази та калікреїну. Iх активність визначали
спектрофотометричним методом за швидкістю розщеплення хромогенного
субстрату - Suc-Ala3-пара-нітроаніліду для еластази [10],

N-D-Val-Ley-Arg-

пара-нітроаніліду для калікреїну [19] і виражали в нмоль пара-нітроаніліну
(п-НА), який вивільнявся із субстратів під дією 1мг білка ексудату і тканин за
1 год. Iнактивуючу дію апротиніну – поліфункціонального інгібітора
протеїназ (ПІПФ) оцінювали за ступенем гальмування їм активності
протеїназ ексудату, холестеатомного матриксу, кісткової тканини і слизової
оболонки в дослідах in vitro. Iх проводили наступним чином. У дослідні
проби вносили по 0,1 мл секрету з середнього вуха або гомогенату тканин,
додавали 0,1 мл апротиніну (25-100 АТрО), витримували 15 хв. при
температурі (20-22) °С, об'єм проб доводили до 1,8 мл 0,1 моль трис
буфером, рН 8.1, після цього вносили 0,1 мл субстрату. Проби інкубували
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протягом 4 годин при температурі 37 °С і реакцію зупиняли додаванням 0,1
мл льодової оцтової кислоти. Після центрифугування проб при обертовій
частоті 6 000 об/хв в надосадовій рідині визначали оптичну густину на СФ26. Розраховували активність ферментів за калібрувальним графіком. За 100
% приймали повну інактивацію ферментів.
Результати

дослідження

поліфункціонального

інгібітора

впливу
на

різних

активність

концентрацій

калікреїну

ексудату,

холестеатоми та прилеглих перифокальних структур середнього вуха хворих

Пригнічення активності ферментів, %

на ХГСО наведено на рисунках 4.1, 4.2.
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Рисунок 4.1 – Вплив апротиніну на активність еластази і калікреїну
ексудату з середнього вуха хворих на ХГСО з холестеатомою.

Пригнічення активності ферментів, %
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Рис. 4.2 – Вплив апротиніну на активність калікреїну холестеатоми і
перифокальних

структур

середнього

вуха

хворих

на

ХГСО

з

холестеатомою.

Згідно

з

одержаними

результатами

(рис.

4.1),

спостерігалося

дозозалежне гальмування інгібітором активності калікреїну і еластази в
ексудаті хворих, причому воно було більш вираженим по відношенню до
калікреїну: 100 АТрО на 82 % його інактивував, а еластази на 65 %.
Найбільше пригнічення активності калікреїну холестеатоми і кісткової
тканини виявляли під впливом 100 АТрО, воно становило відповідно 96 % і
98 %. Калікреїн слизової оболонки в присутності 100 АТрО інактивувався
на 80 %. Одержані результати послугували основою для включення ПIПФ в
комплексне лікування хворих на ХГСО з холестеатомою.
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В залежності від клінічної картини перебігу холестеатомного процессу
і активності протеїназ хворі були розподілені на 3 групи, які лікувалися
комплексно за різними розробленими нами схемами комплексного лікування.
В Ia группу увійшло 54 хворих, у 53 з яких була діагностована
інкапсульована холестеатома і у 1 – інвазивна форма холестеатоми. В
комплексне лікування цих хворих входило оперативне втручання як
основний етап лікування для видалення холестеатоми і наступні місцеві
аплікації апротиніну в дозі 20 000 АТрО в об’ємі 2 мл. До Ib групи віднесено
61 паціент, із них у 56 була інкапсульована, а у 5 – інвазивна форма
холестеатоми. Лікування цієї групи здійснювали за допомогою оперативного
втручання з наступними локальними введеннями розчину апротиніну в такій
же дозі, як у попередній групі та введенням через дренажні трубки по 1 мл
інгібітора (10 000 АТрО) щоденно протягом 7 діб. До Ic групи увійшло 21
хворий, серед котрих з інвазивною холестеатомою – 18 пацієнтів та 3 – з
інкапсульованою формою холестеатоми. У них застосовували схему 2 з
паралельним внутрішньом’язевим введенням інтерферону (або лаферобіону)
протягом 7 діб в дозі 500 000 ОД.
Ефективність терапії оцінювали шляхом визначення активності
досліджуваних протеїназ в ексудатах хворих, змивах зі слизової оболонки до
і в різні терміни після комплексного лікування.
Встановлено, що у хворих Ia групи, в основному з інкапсульованою
формою холестеатоми, у яких визначали невелику ензиматичну активність
протеїназ в секреті з середнього вуха, холестеатомному матриксі і прилеглої
до нього кістковій тканині до лікування, рецидивів холестеатоми не виявляли
як в найближчі, так і віддалені терміни після комплексного лікування із
включенням локальних аплікацій інгібітора. Про це свідчили як результати
клінічних

досліджень,

так

і

відсутність

патологічного

ексудату

з

прооперованого вуха і нульові значення біохімічних показників в змивах із
слизової оболонки середнього вуха хворих.
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У Ib групі хворих рецидиви виникли в 11 випадках в різні терміни (6-14
місяців) - у 3 осіб з інвазивною формою холестеатоми і у 8 з
інкапсульованою формою холестеатоми. В Ic групі із 21 хворих у 8
спостерігали рецидив холестеатоми також через 6-14 місяців після
комплексного лікування. У віддаленому періоді (в терміни 36-48 місяців)
рецидив неактивної холестеатоми у вигляді холестеатомної перлини
спостерігався у 3 осіб – двох із Ib групи і у 1 – з Ic групи. Результати
вивчення активності калікреїну і еластази в секреті з середнього вуха хворих
на ХГСО з холестеатомою до та після лікування представлено в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1
Активність калікреїну і еластази в секреті з середнього вуха хворих на
ХГСО з холестеатомою до та у віддаленому періоді після лікування.
Групи
хворих

Об’єкт
дослідження

II схема
лікування

секрет с
середнього
вуха
секрет с
середнього
вуха

III схема
лікування

Активність калікреїну,
нмоль n-HA/(год•мг
білка)
До
Через 6-14
лікування міс. після
лікування
137,0±74
54,0±26,0

103,0±18

4,7±1,9
p<0,01

Активність еластази,
нмоль n-HA/(год•мг
білка)
До
Через 6-14
лікування міс. після
лікування
53,0±10,0
19,0±8,0
p<0,05
32,0±8,0

0
p<0,01

Як видно із даних табл.4.1, через 6-14 місяців після проведеного
комплексного лікування активність як калікреїну, так і еластази значно
зменшувалася, особливо в секреті з середнього вуха хворих, у яких
застосовували III схему лікування (пацієнти Ic групи). Ці результати можна
проілюструвати і на прикладі окремих хворих (рис. 4.3, 4.4, 4.5).
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У хворого М-ян (рис.3) через 7 місяців після хірургічного видалення
холестеатоми и комплексної терапії за II схемою виник рецидив.
Дослідження активності калікреїна і еластази в секреті з середнього вуха
показало, що активність першої протеїнази знизилася в 1,4 рази, а еластази
досягла нульового значення порівняно з таким до лікування. Через 12 місяців
активність калікреїна в ексудаті була меншою, ніж вихідна в 8 разів, а через
36 місяців дорівнювала нулю. Клініко-радіологічне обстеження підтвердило

Активність ферментів, нмоль nНА/год.мг білка

відсутність рецидивування.

700
600
500
400
300

200
100
0
Активність еластази

Активність калікреїну
Місяці

0
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12

36

Рис. 4.3 – Активність калікреїну і еластази в ексудаті хворого М-ян до і
в різні терміни після лікування за схемою II.
У хворої Гр-юк (рис. 4.4, 4.5) через 12 місяців після комплексного
лікування за схемою II виявили локальну резидуальну холестеатому в ділянці
овального вікна та тимпанальному синусі. Оточуючі кісткова тканина та
слизова оболонка барабанної порожнини були на вигляд неушкодженими.
Проведені біохімічні дослідження дозволили встановити падіння активності
калікреїну як у вторинній резидуальній холестеатомі, так і в кістковій
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тканині і секреті з барабанної порожнини відповідно в 2,8; 2,2 і 3,6 разів
порівняно з показниками до лікування. Через 36 місяців досліджувані
показники в секреті з середнього вуха дорівнювали нулю, що свідчило про

Активність, нмоль n-НА/год.мг білка

відсутність подальшого рецидивування.
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36

Рис. 4.4. – Активність калікреїну в холестеатомі, кістковій тканині та
ексудаті хворої Гр-юк до і в різні терміни після лікування за схемою II.

Активність, нмоль n-НА/год.мг білка
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Рис. 4.5. Активність еластази в ексудаті хворої Гр-юк до і в різні
терміни після лікування за схемою II.
На рисунку 4.6 наведено результати вивчення активності протеїназ в
первинній холестеатомі і вторинній резидуальній, а також в секреті з
середнього вуха хворого К-ко. Рецидив холестеатоми визначили через 6
місяців після проведеного комплексного лікування за схемою III. Як у
матриксі вторинної резидуальної холестеатоми, так і в секреті з середнього
вуха, активність калікреїна була нижчою, ніж до комплексного лікування
відповідно в 11 і 32 рази. Активність еластази також значно знижувалась в
секреті з середнього вуха, досягаючи нульового значення. У віддаленому
періоді (48 місяців) клінічно не виявляли рецидиву холестеатоми, що
підтверджувалося і відсутністю секрету із середнього вуха.

Активність, нмоль n-НА/год.мг білка
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Рис. 4.6. Активність калікреїну в холестеатомному матриксі і секреті з
середнього вуха та еластази в секреті з середнього вуха хворого К-ко до і
після лікування за схемою III.
Таким чином, на основі одержаних результатів можна зробити такі
висновки. В дослідах in vitro встановлено, що ПІПФ (апротинін) в дозі 100
АТрО на 96 % пригнічує активність калікреїну холестеатоми, на 98 % кісткової тканини і 80 % слизової оболонки хворих на ХГСО. Активність
калікреїну ексудату інактивується на 82 %, а еластази на 65 %. Ці дані
послугували обґрунтуванням до включення апротиніну в комплексне
лікування хворих на ХГСО з холестеатомою.
Застосування комплексного лікування із включенням ПІПФ в більшості
випадків, особливо при інкапсульованій формі холестеатоми, запобігало
розвитку вторинної резидуальної холестеатоми, про що вперш за все
свідчило відсутність патологічного секрету з середнього вуха. При
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виникненні вторинної резидуальної холестеатоми у хворих спостерігали
значне зниження як в ній, так і в секреті з середнього вуха активності
калікреїна і еластази – ферментів, котрим притаманна властивість
розщеплювати основний білок сполучної тканини – колаген, викликаючи
деградацію кісткової тканини. Під впливом апротиніну мало місце зниження
ознак агресивності холестеатоми.
4.2 Стан слухової у хворих на хронічний гнійний середній отит з
холестеатомою до та після комплексного лікування.
При виконанні роботи

за даними аудіометрії

вивчалися

зміни

слухової функції хворих на ХГСО із холестеатомою до та у віддаленому
(через 36-48 місяців) періодах після комплексного лікування.
Всім

пацієнтам

проводилися етапні реконструктивні операції

із

відновленням осикулярного механізму середнього вуха.
Аудіометричне обстеження проводили на аудіометрі «ITERA» ( Данія)
за загальноприйнятими пороговими тональними та мовними тестами.
При аудіометрії

до оперативного

втручання зниження слуху за

класифікацією В.Г.Базарова та А.І.Розкладки (1995) [7] в Iа групі із I ст.
зниження слуху було 34 пацієнта, із II - 15 , із III ст. - 5 пацієнтів. У 16 осіб
Ib групи зафіксований I ступінь, у 31 - II ст., у 13 – III ступінь зниження
слуху, а у 1- глухота . У 13 пацієнтів Ic групи - спостерігалася I ступінь
зниження слуху, у 3 - II ст., у 4 – III ст., а у 1- глухота.

У 11 пацієнтів

контрольної групи зареєстровано 1 ст зниження слуху, у 24 – II ст., у 24 III cтупінь зниження слуху, а у 1- повна глухота.
Аналіз стану звукопровідної функції середнього вуха за величиною
кістково-повітряного інтервалу (КПІ) при тональній аудіометрії у хворих на
ХГСО трьох основних й контрольної груп до та у віддаленому періоді після
лікування представлені у таблиці 4.2.
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Таблиця 4.2
Середньо-статистичні величини КПІ за даними тональної
аудіометрії у хворих на ХГСО з холестеатомою та контрольної групи до та у
віддаленому періоді після лікування

Групи

Ступінь

Середньостатистичні величини кістково – повітряного

зниження

інтервалу за даними тональної аудіометрії до та після

слуху

лікування через 36-48 міс.
У діапазоні 0,125-2,0 кГц, дБ У діапазоні 3,0-8,0 кГц,
дБ

Ia
(n=54)
Ib
(n=61)

Ic
(n=21)

К
(n=60)

I (n=34)
II (n=15)
III (n=5)
I (n=16)
II(n=31)
III(n=13)
глухота
( n=1)
I (n=13)
II (n=3)
III (n=4)
глухота
(n=1)
I (n=11)

до
28,5±2,8
48,6±0,9
51, 1± 0,7
30,5±1,4
49,5±1,0
53, 8±0,9

після
р
15,1±0,5 < 0,05
34,6±0,3 < 0,05
31,1±0,7 < 0,05
19,9±0,2 < 0,05
29,3±0,3 < 0,05
33,5±0,5 < 0,05

до
після
36,5±2,8 27,5±0,5
50,1±1,5 33,3±0,3
53,5±1,2 34,1±1,0
16,7±0,1 15,5±0,5
48,1±1,2 39,1±0,5
52,1±1,0 40,7±0,3
-

р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

-

-

-

-

-

30,5±0,7
43,9±0,8
55, 1±0,8

18,3±0,3
29,5±0,3
34,0±0,5

< 0,05
< 0,05
< 0,05

-

-

-

-

32,8±0,6

17,6±0,5

< 0,05

41,3±0,5

27,1±0,3 <0,05

II (n=24)

45,6±0,3

29,0±0,2

< 0,05

52,7±0,4

33,9±0,1 <0,05

III (n=24)

52,3±0,9

33,2±0,3

< 0,05

55,3±1,1 35,0±0,5

-

-

-

29,1±0,5 19,1±0,2 <0,05
42,2±1,6 23,6±0,2 <0,05
56,1± ,2 38,1±0,3 <0,05
-

-

<0,05

глухота
(n=1)

-

-

Примітка:- різниця між показниками до та після лікування достовірна
при р<0,05.

-
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За результатами обстежень, які приведені у табл.4.2,

відмічено

середньостатистичне зменшення величини КПІ у діапазоні частот 0,1252,0 кГц на 10-15 дБ після лікування в осіб із 1 та II ст. зниження слуху, а
в осіб із III ст. - на 20-25 дБ, що вказує на
функції внаслідок сануючих операцій

покращення звукопровідної

у середньому вусі, поєднаних з

реконструктивними слуховідновлювальними етапами.
Зокрема, в осіб Ia групи із I ст. зниження слуху до лікування кістковоповітряний інтервал cкладав (28,5±2,8) дБ, а після комплексного лікування у
віддаленому періоді – (15,1±0,5) дБ. В осіб із III ст. зниження слуху до
лікування інтервал становив (56,1 ±0,7) дБ, а після комплексного лікування
у віддаленому періоді - (36,1 ±0,7) дБ.
Результати

статистичного аналізу стану звукосприймальної функції

внутрішнього вуха (завитки) за даними тональної аудіометрії за величинами
порогів сприйняття кістково-проведених звуків у діапазоні частот (0,1258,0) кГц у хворих на ХГСО з холестеатомою

та контрольної груп до та

після лікування у віддаленому періоді представлені у таблиці 4.3.
За даними табл.4.3 (див. табл.), у хворих на ХГСО з холестеатомою і
контрольної групи різниця змін величин порогів сприйняття

кістково-

проведених звуків у діапазоні досліджуваних частот (0,125-2,0) кГц після
лікування, у порівнянні з показниками до лікування, не достовірна ( р >
0,05 ). Наприклад, величина порогів сприйняття кістково-проведених звуків
у діапазоні досліджуваних частот (0,125-2,0) кГц у осіб Ib групи із I ст.
зниження слуху до лікування cкладала (7,5±0,5) дБ, а після комплексного
лікування у віддаленому періоді – (6,5±0,2) дБ.
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Таблиця 4.3
Середньостатистичні величини порогів кістково-проведених звуків за
даними тональної аудіометрії у хворих на ХГСО з холестеатомою і
контрольної групи до та у віддаленому періоді (36-48 міс.) після лікування

Групи

Ступінь

Середньостатистичні величини порогів сприйняття

зниження

кістково-проведених звуків до та після лікування .

слуху

I (n=34)
II (n=15)
III (n=5 )
I (n=16)
II(n=31)
III(n=13)
глухота
(n=1)
I (n=13)
II (n=3)
III (n=4)
глухота
(n=1)
I (n=11)

Ia
(n=54)
Ib
(n=61)

Ic
(n=21)

К
(n=60)

У діапазоні (0,125-2,0) кГц,

У діапазоні (3,0-8,0) кГц,

дБ

дБ

до
після
8,5±0,5
7,5±0,5
8,6±0,5
7,2±0,2
16, 1± 0,3 6,4±0,1
7,5±0,5
6,5±0,2
8, 9±0,3
8,1±0,2
12,9 ±0,5 10,1±0,5

р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
> 0,05
>0,05

до
31,5±2,8
37,1±1,5
38,5±1,2
26,5±1,1
41,1±1,2
46,1±1,0

після
17,5±0,9
23,3±1,3
24,5±1,0
20,5±0,5
29,1±0,5
32,7±0,3

Р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

-

-

-

-

-

-

8,7±0,6
10,5±0,3
18,5±0,1

8,3±0,3
9,5±0,1
14,1±0,3

>0,05
>0,05
<0,05

-

-

-

-

8,4±0,7

7,6±0,5

>0,05

29,3±0,5

20,1±0,3 <0,05

II (n=24)

11,0± 0,1

9,0±0,2

>0,05

39,7±0,4

22,9±0,1 <0,05

III (n=24)

19,0±0,2

17, ±0,3

>0,05

45, 1±1,3

27,0±0,1

<0,05

-

-

-

-

-

-

29, 1 ±0,5 20,1±0,3 <0,05
35, 9 ±0,9 23,6±0,2 <0,05
49, 1 ±0,2 31,1±0,1 <0,05
-

-

глухота
(n=1)

Примітка: - різниця між показниками до та після лікування достовірна при
р<0,05.
Отримані результати

проведеної роботи

вказують на покращення

стану звукосприймальної функції у високочастотному діапазоні частот у
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базальній

частині

завитки,

очевидно,

за

рахунок

сануючих

та

реконструктивних оперативних втручань.
Результати аналізу величин порогів

кістково-проведених звуків у

діапазоні досліджуваних частот ( 0,125-8,0 кГц ) у віддаленому періоді після
комплексного лікування осіб на ХГСО з холестеатомою вказують на те, що
застосована медикаментозна терапія не викликала побічних

порушень

звукосприймальної функції та була повністю безпечна для пацієнтів, тобто
застосовані препарати не мають ототоксичної дії на внутрішнє вухо.
Звертає на себе увагу той факт, що в осіб всіх груп, котрі пройшли
комплексне лікування, так і у осіб контрольної групи у ранньому періоді
(через

місяць)

після

оперативного

втручання

відмічено

достовірне

зменшення величин порогів сприйняття кістково-проведених звуків

у

високочастотному діапазоні частот (3,0-8,0) кГц при р< 0,05)). Зокрема, в
осіб Ic групи із II ст. зниження слуху величини порогів до лікування
становили (41,1±1,2) дБ, а після комплексного лікування – (29,1±0,5) дБ, які
у віддаленому періоді після операції достовірно підвищились.
Ці дані, очевидно, вказують на наявність післяопераційного набряку
слизової оболонки порожнин середнього вуха та реакції базальних структур
внутрішнього вуха на оперативні втручання.
У 3 пацієнтів на ХГСО з холестеатомою, котрі проліковані за схемами
комплексного лікування, у віддаленому

періоді (через 36-48 місяців)

зафіксовано зниження слуху за типом порушень звукопровідної функції на
(8,6 ±0,3) дБ.
У 9 осіб контрольної групи у віддаленому періоді зафіксовано більш
значне зниження слуху за типом порушень як звукопровідної, так і
звукосприймальної функцій на (18,5 ±0 ,7) дБ.
Ці

дані

рецидивного
даними

корелюють

з

високою

активністю

та

агресивністю

холестеатомного процесу у цих осіб контрольної групи за

біохімічного

та

електронно-мікроскопічного

досліджень

у
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порівнянні із відповідними показниками холестеатомного процесу в осіб на
ХГСО

з

холестеатомо,

які

отримали

комплексне

(хірургічне

та

медикаментозне) лікування .
Таким чином, у віддаленому періоді відмічено достовірне покращення
слуху на (10-25) дБ

за рахунок

відновлення звукопровідної функції

середнього вуха у хворих на ХГСО із холестеатомою після комплексного
лікування з проведенням сануючих, поєднаних з реконструктивними
слуховідновлювальними етапами оперативних втручань.

Встановлено, що

місцеве введення розчину апротиніну за двома схемами та парантеральне
введення

розчину інтерферону в застосованих дозах не викликало як у

ранньому, так і у віддаленому періодах ототоксичного впливу на
звукосприймальну функцію внутрішнього вуха.
Таким чином,

проведені

аудіологічні обстеження демонструють

ефективність розроблених та використаних схем комплексного лікування із
отриманням стабільних клінічних та функціональних результатів.

4.3. Стан вестибулярної функції у хворих на ХГСО до та після
комплексного лікування
Вивчалися показники вестибулометрії до та в динаміці після лікування
(в найближчі (1 місяць) та віддалені терміни – 36-48 місяців)) у 196 хворих на
ХГСО із холестеатомним процесом, у тому числі у 136 осіб, котрі були
проліковані за розробленими схемами комплексного лікування та 60 осіб
контрольної групи, котрим виконувалося тільки хірургічне лікування.
Із 60 хворих на ХГСО контрольної групи, у 24 осіб проведено
закритий

варіант

тимпанопластики

та

36

-

відкритий

варіант

тимпанопластики.
Вестибулометричне обстеження виконували за схемою В.Г. Базарова
(1988), що включала статико-кінетичні тести для визначення порушень
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рівноваги, а також електроністагмографію (ЕНГ) спонтанного, позиційного
та експериментального ністагмів, яку проводили на електроенцефалографі
―Bioscript BST - 112‖ фірми RFT (Німеччина) при обертовій пробі Барані.
При вестибулометричному обстеженні у пацієнтів основної групи з
боку ураженого вуха до комплексного лікування зафіксовано явища
гіперрефлексії I та II ст. у 70 випадках, а у 66 осіб – явища гіпорефлексії
експериментального ністагму. Слід зазначити, що патологічні вестибулярні
реакції зафіксовані зі збереженням закону векторіальності в усіх обстежених
хворих трьох підгруп основної групи, а також контрольної групи. Тобто у
них визначена вестибулярна дисфункція (ВД) за типом периферичного
вестибулярного синдрому за класифікацією І.Б. Солдатова та співавт. (1980)
[64].
Результати проведених вестибулометричних обстежень до та через 1
місяць після комплексного лікування представлені на таблицях 4.4 та 4.5.
Як вказують дані таблиці 4.4, до операції у 42 осіб Iа групи виявлена
ВД з явищами гіперрефлексії експериментального ністагму, у решти 12 гіпорефлексія. За даними

показників кефалографії у осіб цієї Iа групи

зареєстрована достовірна тенденція до нормалізації статичної рівноваги через
1 місяць після лікування у порівнянні з показниками до лікування. Зокрема,
індекс кефалографії змінився з (5,5±0,2) ум.од. до (4,8 ±0,2) ум.од.
Аналогічні достовірні зміни у бік нормалізації відмічено при
статистичному аналізі показників кінетичної рівноваги при виконанні
крокуючого тесту як при гіперрефлексії, так і при гіпорефлексії у хворих Iа
групи. Так, ротація тіла навколо власної осі від (54,5±1,1) град. зменшилась
до (47,0±1,2) при (р  0,01) ( див.табл.4.4).
За даними таблиці 4.4 відмічена достовірна тенденція до нормалізації
показників статичної та кінетичної рівноваги через 1 місяць після операції в
осіб Ib та Ic груп, яким проведено лікування за II та III схемами
комплексного лікування, а також в осіб контрольної групи без застосування
схем комплексного лікування (див.табл.4.4).
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Таблиця 4.4
Середньостатистичні показники статико-кінетичної рівноваги у хворих
на ХГСО I групи до та через 1 місяць після комплексного лікування
Групи

Iа
n=54

Ib
n=61

Ic
n=21
К
n=60

Стан
експерименталь
них
реакції
гiперрефлексія
n=42
гіпорефлексія
n=12
гіперрефлексія
n=24
гіпорефлексія
n=37
гіперрефлексія
n=8
гіпорефлексія
n=13
гіперрефлексія
n=34
гіпорефлексія
n=26

Показники статико-кінетичної рівноваги
до та через 1 місяць після лікування
Індекс кефалографії , умов.од.
Ротація тіла при крокуючому
тесті, град
до
5,5±0,2

після
4,8±0,2*

до
54,5±1,1

Після
47,0±1,2*

5,1±0,2

4,4±0,1*

49,5±0,9

43,5±1,0*

5,8±0,3

4,7±0,1*

59,9±2,1

49,5±1,1*

5,0±0,1

4,5±0,2*

57,5 ±2,0

45, 9 ±1,1*

6,0 ±0,2

4,9±0,2*

67,6±1,2

55,3±1,0*

5,2±0,3

4,3±0,2*

75,5±1,7

65,5±1,1*

5,3±0,2

4,6 ±0,1*

60,0 ±1,3

53,5±1,1*

5,0±0,2

4,5 ±0,1*

53,5 ±1,2

47,5±1,1*

Примітка: *- різниця до та після лікування достовірна при р  0,01
Зміни

основних

показників

постобертового

експериментального

ністагму з боку ураженого вуха до та через 1 місяць після комплексного
лікування представлені на табл.4.5.
Як вказують дані таблиці 4.5, окремі показники постобертового
експериментального ністагму при гіперрефлексії у осіб Ia, Ib та Ic після
використання схем комплексного лікування у ранні строки мали достовірну
тенденцію до нормалізації. Зокрема, тривалість постобертової ністагмової
реакції при гіперрефлексії до лікування в осіб трьох груп становила
відповідно (45,0±1,0) с; (51,5±1,8) с та (54,7±1,1) c, а після комплексного
лікування відповідно – (37,0±1,0); (45,8±1,3) та (46,8±1,0) с (див.табл. 4.5).
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Таблиця 4.5
Середньостатистичні показники постобертового експериментального
ністагму у хворих на ХГСО I групи до та через 1 місяць після комплексного
лікування.

Групи

Стан
експеримент.
реакції

гіперрефлексія
n=42
гіпорефлексія
n=12
гіперрефлексія
n=24
Ib
n=61 гіпорефлексія
n=37
гіперрефлексія
n=8
Ic
n=21 гіпорефлексія
n=13
гіперрефлексія
n=34
К
n=60 гіпорефлексія
n=26
Iа
n=54

Параметри постобертового експериментального ністагму
до та через 1 місяць після лікування
сер. кут. швидкість пфн,
тривалість ністагму, с
частота, гц
град/с
До

після

до

після

До

Після

45,0±1,0

37,0±1,0*

3,1±0,1

3,0±0, 2

47,5±1,5

41,4±1,9*

23,0±1,0

25,5±1,5

2,8±0,2

2,9±0, 1

27,5±1,9

30,1±1,8

51,5±1,8

45,8±1,3*

3,3±0,1

3,2±0, 2

56,9±2,1

50,8±2,1*

24, 1±1,5

28,2±0,9

2,7±0,2

2,6±0,1

24,9±1,8

25,3±1,5

54,7±1,1

46,8±1,0*

3,0±0,1

2,9±0, 1

49,6±2,0

42,3±2,1*

19,7±0,9

22,4 ±0,7

2,9±0,1

2,9±0,2

29,6±1,2

31, 4±2,1

49, 5±1,3

42,5±0,8*

3,1±0,2

3,0 ±0,1

50,3±1,3

42,5±1,5*

21,9±0,9

22,9 ±0,7

2,7±0,1

2,7 ±0,2

23,5±0,5

25,0 ±0,6

Примітка. *- різниця до та після лікування достовірна при р  0,05
Отримані результати свідчать про те, що через 1 місяць після
лікування з використанням схем комплексного лікування погіршення
вестибулярної функції як за показниками статико-кінетичної рівноваги, так і
за показниками окремих параметрів експериментального ністагму при
обертовій стимуляції не відмічено.
Проведені обстеження показали, що використовувані препарати
(апротинін при місцевому) та (інтерферон при парентеральному введенні) у
ранніх строках після

комплексного лікування не впливали токсично на

периферичні лабіринтні структури вестибулярного аналізатора.
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Навпаки, при наявності гіперрефлексії експериментального ністагму до
лікування, через 1 місяць після лікування відмічена тенденція до нормалізації
як показників статичної та кінетичної рівноваги, так і окремих параметрів
постобертової експериментальної ністагмової реакції.
В осіб контрольної групи зареєстровані аналогічні достовірні зміни у
ранньому періоді після хірургічного лікування за даними статико-кінетичних
тестів та за параметрами постобертової ністагмової реакції (див. табл. 4.5).
Ці позитивні зміни вестибулярної функції в осіб контрольної групи,
очевидно, пов’язані з сануючим ефектом хірургічних втручань.
Результати вестибулометрії у віддалених строках (36-48 місяців) після
комплексного лікування представлені на таблицях 4.6 та 4.7.
Як вказують дані, приведені на таблицях 4.6 та 4.7 у віддалених
строках після комплексного лікування відмічено подальше покращення
статичної та кінетичної рівноваги, а також окремих показників постобертової
експериментальної ністагмової реакції.
Наприклад, при гіперрефлексії

постобертового експериментального

ністагму показник статичної рівноваги за даними індекса кефалографії в осіб
трьох основних груп відповідно дорівнював (4, 2 ± 0,2); (4,3 ± 0,1) та (3,
8± 0,2)

ум. одиниць у порівнянні

з доопераційними показниками, які

становили (5,5±0,3); (5,8±0,2) та (6,0±0,1) ум.одиниць відповідно (див. табл.
4.6).
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Таблиця 4.6
Середньостатистичні показники статико-кінетичної рівноваги у хворих
на ХГСО I групи та контрольної групи до та у віддаленому періоді після
лікування
Групи

Стан
експериментальної
реакції
г іперрефлексія

Показники статико-кінетичної рівноваги
до та через 36-48 міс після лікування
Індекс кефалографії,
Ротація тіла при крокуючому
умов. од.
тесті, град
до

після

до

Після

5,5±0,3

4, 2±0,2*

54,5±1,І

42,0±1,2*

5,1±0,2

3, 9±0,2*

49,5±0,9

39,5±1,0*

5,8±0,2

4,3±0,1*

59,9±2,1

41,5±1,1*

5,0±0,3

3,7±0,3*

57,5 ±2,0

40, 5 ±0,5*

6,0±0,1

3,8±0,2*

67,6±1,2

50,3±1,0*

5,6±0,3

4, 5±0,2*

75,5±1,7

50,5±1,1*

5,3±0,2

4,0 ±0,1*

60,0 ±1,3

48,5±1,1*

5,0 ±0,1

3,9±0,1*

53,5±1,2

40,8 ±1,1*

n=42

Ia
n=54

гіпорефлексія
n=12
гіперрефлексія
n=24

Ib
n=61

гіпорефлексія
n=37
гіперрефлексія
n=8

Ic
n=21

гіпорефлексія
n=13
гіперрефлексія

К
n=60

n=34
гіпорефлексія
n=26

Примітка: *- різниця до та після лікування достовірна при р  0,01

За

даними

табл.4.7,

тривалість

постобертового

ністагму

при

гіперрефлексії скорочена у віддаленому післяопераційному періоді в осіб Ia,
IIb та Ic груп до (30,0±1,0); (42,8±1,5) та (42,5±1,3) с у порівнянні з даними
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у доопераційному періоді, які відповідно дорівнювали (45,0±2,0); (51,5±1,8)
та (54,7±1,0) с.

Таблиця 4.7
Середньостатистичні показники постобертового експериментального
ністагму у хворих на ХГСО I групи та контрольної групи до та у віддаленому
періоді після лікування
Параметри постобертового експериментального ністагму
Групи

Ia
n=54
Ib
n=61

Ic
n=21
К
n=60

Стан
експеримент.
реакції
гіперрефлексія
n=42
гіпорефлексія
n=12
гіперрефлексія
n=24
гіпорефлексія
n=37
Гіперрефлексія
n=8
гіпорефлексія
n=13
гіперрефлексія(1
n=34
гіпорефлексія
n=26

до та через 36-48 місяців після лікування
тривалість ністагму, с

частота, гц

сер. кут. швидкість
пфн, град/с

До

після

до

після

До

Після

45,0±2,0

30,0±1,0*

3,1±0,1

3,0±0, 2

47,5±1,5

41,4±1,9*

23,0±1,0

27,5±1,0

2,8±0,2

2,9±0, 1

27,5±1,9

30,6±1,8

51,5±1,8

42,8±1,5*

3,3±0,1

3,2±0, 2

56,9±2,1

50,8±2,1*

24,1±1,5

31,1±0,8

2,7±0,2

2,7±0,1

24,9±1,8

25,1±1,8

54,7±1,0

42,5±1,3*

3,1±0,1

3,1±0,2

49,6±2,0

42,3±1,6*

19,7±0,9

24,5±0,5

2,9±0,2

2,9±0,1

29,6±1,2

31,5±0,8

49,5 ±1,3

42,5±0,8*

3,2 ±0,1

3,2±0,1

51,3±1,3

39,9±0,5*

21,9±0,9

23,9±0,7

2,7±0,1

2,7±0,2

23,5±0,7

24,8±0,6

Примітка: *- різниця до та після лікування достовірна при р  0,01

Відмічено також достовірне зменшення показників середньої кутової
швидкості повільної фази ністагму (ПФН) у вищевказаних підгрупах
порівняно з показниками у доопераційному періоді.
Як вказують дані, приведені в таблицях 4.4, 4.5, 4.6 та 4.7, в осіб
контрольної групи зафіксовано поліпшення показників як статико-кінетичної
рівноваги, так й окремих показників постобертового ністагму, що свідчить
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про задовільний ефект хірургічного лікування пацієнтів у ранні та віддалені
строки після лікування.
Таким чином, за результатами вестибулометричних

обстежень

встановлено, що комплексне лікування хворих на ХГСО з холестеатомою
(використання трьох схем комплексного лікування в поєднанні сануючої
операції з додатковим місцевим включенням в схеми поліфункціонального
інгібітору

протеолітичних

ферментів

(ПІПФ)

-

апротиніну

та

парентерального внутрішньом’язевого введення препаратів, що пригнічують
явища ангіогенезу та процесів гіперпроліферації з неконтрольованою
міграцією кератиноцитів - інтерферону не викликало побічних токсичних
ускладнень щодо функціонування периферичних, а саме, лабіринтних
структур вестибулярного аналізатора. Доведеноно, що у різні (ранні та
віддалені) строки після застосування схем комплексного лікування у всіх
досліджуваних пацієнтів I групи відмічена стійка позитивна динаміка у бік
нормалізації вестибулярної функції. Отримані результати дають можливість
рекомендувати використовування вищенаведених схем
лікування

хворих на

ХГСО з холестеатомою,

комплексного

що призводить до

покращення вестибулярної функції, виявленій при даній

патології на

долікувальному етапі.
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РОЗДІЛ 5
РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
СЕКРЕТОРНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ З РЕТРАКЦІЙНИМИ
КИШЕНЯМИ
5.1 Клінічна характеристика пацієнтів на хронічний секреторний
середній отит з ретраційними кишенями

Обстежено 94 хворих на хронічний секреторний середній отит з
наявністю ретракційних кишень ( II група). Вік досліджуваних складав від 17
до 73 років. Двобічний патологічний процес визначався у 73 пацієнтів,
однобічний процес у 21 пацієнтів. Обов’язковими методами дослідження
хворих

були

отомікроскопічне

дослідження,

аудіометричне

та

вестибулометричне дослідження, високорозрішуюча спіральна комп’ютерна
томографія скроневих кісток (СКТ), ензимологічні дослідження стінки РК,
його вмісту, прилеглих до нього кісткових структур барабанної порожнини,
електронно-мікроскопічне дослідження РК, в разі виникнення рецидиву –
повторне СКТ скроневих кісток, ензимологічні та електронно-мікроскопічні
дослідження рецидивної РК. При розподілі досліджуваних хворих на
підгрупи враховувалося наступне: форма ретракційної кишені, стадії її
розвитку та враховувалися дані про її здатність до самоочищення.
У всіх досліджуваних пацієнтів при отомікроскопічному дослідженні
визначалася атрофічна неповноцінна ослаблена барабанна перетинка із її
зміщенням - медіалізацією в напрямку до промонториальної стінки
барабанної порожнини. При розподіленні хворих на підгрупи нами
враховувалися наступні критерії: топографічний, кількісний та якісний.
Топографічний критерій дозволив розподілити РК по їх локалізації – із
розташуванням в ненатягнутій або в натягнутій частині барабанної
перетинки. Кількісний критерій враховував розміри РК, дозволяв оцінити
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тотальний він або частковий, глибину, розповсюдженість та можливість
контролювання стінок кишені під мікроскопом. Якісний критерій враховував
властивості ретракційних кишень – здатність їх до самоочищення, наявність
деструктивних змін кісточкового апарату середнього вуха – лентикулярного
відростка ковадла, його довгого відростка, супраструктур стремінця. Оцінка
наявності фіксації РК здійснювалася за допомогою проведення проби
Вальсальва – таким чином визначалися мобільність або фіксація РК.
З урахування вищенаведених критеріїв пацієнти були розподілені на
три підгрупи. Першу підгрупу - IIa (n=21) склали пацієнти із наявністю
нефіксованих, мобільних РК із локалізацією як у pars flaccida так і pars tensa.
Другу підгрупу IIb (n=25) склали хворі із фіксованими РК різної
топографічної локалізації із можливістю контролювати кишеню під
мікроскопом та елементами часткової втрати здатності цих кишень до
самоочищення. Третю підгрупу IIc (n=48) склали пацієнти с фіксованим
неконтрольованими РК із повністю втраченою здатністю до самоочищення
(передхолестеатома) та формуванням холестеатоми і грануляцій. Контролем
слугували пацієнти на ХГСО з холестеатомою (n=30).
Всім досліджуваним пацієнтам основних груп проводилося хірургічне
лікування. Всім хворим на першому етапі лікування проводилися заходи, які
могли покращити функцію слухової труби – виконувалася септопластика,
лазерна вазотомія нижніх носових раковин, тонзилектомія, аденотомія. У
окремих хворих проводилося консервативне лікування риносинуситу та
алергічної риносинусопатії.
У досліджуваних хворих за топографічним критерієм у 37 %
спостерігалася РК pars flaccida, а у 63 % - РК pars tensa. Враховуючи
розширену

детальну

класифікацію

РК

за

даними

клінічного

та

отомікроскопічного досліджень із урахуванням топографічних та кількісно-
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якісних критерієв на другому етапі лікування нами проводилися заходи
місцевого характеру.
У хворих всіх груп проводилося очищення РК та слухового проходу від
злущеного епідермісу під мікроскопом з використанням мікроаспіратора.
Тимпанопластика проводилася відстрочено в терміни від 1 до 6 тижнів
після першого етапу лікування. У хворих IIa групи із відсутністю блока
адитуса (за даними СКТ скроневих кісток) виконувалося лікування за
схемою,

яка

включала

виконання

тимпаностомії

з

ендомеатальною

тимпанопластикою. В якості пластичного матеріалу для відновлення
барабанної перетинки використовувся хрящовий аутотрансплантат козелка та
надхрястя. У хворих IIa та IIb груп пацієнти проліковані за схемами, що
включали виконання закритого або відкритого варіантів тимпанопластики із
використанням аутохряща, надхрястя або фаціального аутотрансплантату,
укріпленого

аутохрящем.

При

виконанні

закритого

варіанту

тимпанопластики при наявності блоку адитусу проводили мастоїдотомію із
збереженням задньої кісткової стінки зовнішнього слухового проходу та
збереженням

або

відновленням

латеральної

стінки

аттика,

задню

аттикотомію та задню тимпанотомію з метою відновлення нормального
газообміну в задніх відділах барабанної порожнини. До задніх відділів аттика
та до ретротимпанума підводилися дренажні трубки, через котрі в
післяопераційному періоді протягом 7 діб вводили розчин апротиніну в дозі
1,0 мл (10 000 АТрО). В нижній кістковій стінці зовнішнього слухового
проходу за допомогою електричних борів формувалася канавка, в яку
вкладали субанулярну вентиляційну Т-трубку і залишали її на 6-8 місяців.
При наявності малого склерозованого або диплоетичного соскоподібного
відростку з розповсюдження РК в ретротимпанум видаляється задня кісткова
стінка по ходу розповсюдження РК, видаляється РК, а задня кісткова стінка
відновлюється аутокістковим або аутохрящевим трансплантатом.

22

пацієнтам IIb групи із наявністю деструкції довгого відростку ковадла
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проводилася одномоментна осикулопластика. Пацієнтам цієї групи на
заключному етапі операції в утворену кісткову канавку в нижній стінці
слухового прохода вкладалася Т-подібна трубка під клапоть відновленої
барабанної перетинки із її виводом підшкірно у зовнішній слуховий прохід.
Операційні тампони у пацієнтів досліджуваних груп видалялися через 1
місяць після проведеної операції. Після цього проводилося аудіометричне та
вестибулометричне дослідження. У пацієнтів IIa групи тимпаностомічні
трубки знаходяться у неотимпанальній мембрані до моменту їх самостійного
виходу з неї, що складало від 6 до 15 місяців. У 12 пацієнтів IIb групи Ттрубки видалені в терміни 6 місяців після проведення операції після повної
епідермізації та відсутності ознак ретракції неотимпанальної мембрани.
У 12 пацієнтів IIc групи утворився рецидив ретракційної кишені в
терміни 12-16 місяців після проведення оперативного втручання. У всіх цих
пацієнтів не використовувалася вентиляційна Т-трубка, внаслідок того, що
вважалося, що функція слухової труби перед проведенням операції не
страждала. Однак, внаслідок розвитку повторної ретракції відновленої
неотимпанальної мембрани хворі були реоперовані повторно – з укріпленням
неотимпанального трансплантату фрагментом аутохряща з козелкової
ділянки та одночасним прокладанням вентиляційної Т-трубки в ділянці
нижньої кісткової стінки зовнішнього слухового проходу.

5.2 Результати дослідження слухової та вестибулярної функції до
лікування та у динаміці післяопераційного періоду

Аудіометричне обстеження проводили на аудіометрі «ITERA» (Данія)
за загальноприйнятою
мовних тестів.

схемою за допомогою

порогових

тональних та
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Вестибулометричне обстеження виконували за схемою В.Г.Базарова.
Електроністагмографію
експериментального

(ЕНГ)

ністагмів

спонтанного,
проводили

на

позиційного

та

електроенцефалографі

«Bioscript BST -112» фірми RET (Німеччина) при обертовій пробі Барані.
У роботі

представлені

результати

обстежень слухової та

вестибулярної функцій до лікування, у найближчому періоді після лікування
та у віддаленому періоді пілся лікуванняу 94 осіб з ХССО. У 2 випадках у
пацієнтів IIc групи визначалася фістула лабіринта.
Всім

пацієнтам трьох груп проводили заходи, направлені на

покращення функції слухової труби - катетеризацію, масаж глоткового вічка
слухових труб, септопластику, лазерну вазотомію нижніх носових раковин.
Крім того, проводили під мікроскопом

за допомогою мікроаспіратора

очищення РК та слухового проходу від лускатого епідермісу.
Через 1-6 тижнів

після цього хворим IIa групи виконували

тимпаностомію з ендомеатальною тимпанопластикою. Пацієнтам IIb та IIc
груп виконали закритий
показанням.
використовували

Для

або відкритий варіанти тимпанопластики по

вищеперечисленних

варіантів

тимпанопластики

різні аутотрансплантати для відновлення барабанної

перетинки або для її укріплення.
При аудіометричному обстеженні

у

41

хворого на ХССО

з 94

пацієнтів до лікування зареєстрована I ступінь зниження гостроти слуху за
класифікацією В.Г.Базарова та А.І.Розкладки, а у 53 осіб - II ступінь.
Двобічне зниження слуху відзначалося у 73 осіб, а у решти 21 – однобічне.
Аналіз величин

порогів по повітряній, кістковій провідностях,

кістково-повітряного інтервалу за даними тональної аудіометрії у хворих на
ХССО із РК IIa, IIb, IIc груп до та через 6-14 місяців після тимпанопластики,
представлений на таблицях 5.1, 5.2 та 5.3.
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Таблиця 5.1.
Величини порогів сприйняття звуків по повітряній провідності за даними
тональної аудіометрії у хворих на ХССО з РК трьох підгруп до та через 6-14
місяців після лікування
Ступінь
зниження
гостроти
слуху

Середньостатистичні величини порогів
сприйняття звуків по повітряній провідності за
даними тональної аудіометрії до та через 6-14 місяців
після лікування, дБ

Групи

у діапазоні

у діапазоні (3,0-8,0) кГц

(0,125-2,0) кГц
до

IIa
n=21

р

до

після

р

I (n=15)

22,0±1,5 16,9±0,5 < 0,05

18,5±0,5

19,5±0,5 <0,05

II (n=6)

46,3±1,0 21,1±1,1 < 0,05

48,1± 1,5

33,1±0,5 >0,05

16,6±0,

IIb
n=25

IIc

після

I (n=17)

24,5±2,5 5

< 0,05

36,5±2,8

27,5±0,7 <0,05

ІI (n=8)

47,5±1,0 24,6±0,3 < 0,05

50,2±1,1

37,1±0,3 <0,05

I (n=9)

28,5±0,5 23,3±0,5 < 0,05

19,1±0,3

11,1±0,5 <0,05

49,8±0,7 26,5±0,3 < 0,05

52,2±0,8

39,3±0,6 <0,05

n=48 ІI (n=39)

Примітка: різниця між показниками до та після лікування достовірна
при р<0,05.

За даними приведеної таблиці 5.1, в осіб трьох підгруп у віддаленому
періоді після тимпанопластики відмічено достовірне покращення слуху по
повітряній провідності, як у діапазоні (0,125-2,0) кГц, так у діапазоні
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високих частот (3,0-8,0) кГц. Варто акцентувати, що у ранньому періоді у
діапазоні

високих частот (3,0-8,0) кГц було зареєстроване незначне

зниження слуху у порівнянні з діапазоном частот (0,125- 2,0) кГц.
Таблиця 5.2.
Середньостатистичні величини порогів сприйняття звуків по кістковій
провідності звуків за даними тональної аудіометрії у хворих на ХССО з РК
трьох підгруп до та у терміни 6-14 місяців після лікування

Ступінь
Групи зниження
гостроти
слуху

Середньостатистичні величини порогів сприйняття
звуків по кістковій провідності за даними
тональної аудіометрії до та через 6-14 місяців
після лікування, дБ
у діапазоні (0,125-2,0)

у діапазоні (3,0-8,0) кГц

кГц
до

після

р

до

після

I (n=15)

5,0±0,2

5,1±0,1

> 0,05

10,5±0,5

11,2±0,5 >0,05

II (n=6)

6,9±0,2

6,5±0,3

> 0,05

18,0±0,5

20,3±0,2 >0,05

IIb

I (n=17)

5,2±0,2

5,4±0,3

> 0,05

12,7±0,1

13,7±0,3 >0,05

n=25

II (n=8)

8,5±0,3

8,3±0,3

> 0,05

15,8±1,2

16,8±0,7 >0,05

IIc

I (n=9)

7,2±0,2

6,4±0,2

> 0,05

12,9±0,1

13,6±0,5 >0,05

n=48

II (n=39)

9,5±0,2

8,6±0,3

> 0,05

16,8±1,2

17,1±0,7 >0,05

IIa

р

n=21

Примітка: різниця між показниками до та після лікування не достовірна
при р>0,05.
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Величини порогів по кістковій провідності, які представлені на таблиці
5.2 (див.табл.), в осіб трьох підгруп у терміни (6-14) місяців після лікування
змінились у діапазоні всіх досліджуваних частот (0,125-8,0) кГц незначно
та є статистично недостовірними, що свідчить про те, що звукосприймальна
функція внутрішнього вуха після оперативних втручань у цих термінах після
операції відповідає доопераційному рівню, тобто не порушена. Хоча варто
підкреслити, що у ранньому періоді (впродовж 1 місяця) у осіб трьох груп
після оперативного лікування величини порогів по кістковій провідності у
діапазоні високих частот (3,0-8,0) кГц, були підвищені на (12,0-17,0) дБ,
очевидно, за рахунок реакції

базального відділу внутрішнього вуха

безпосередньо на саме оперативне втручання.
Як вказують дані, приведені на таблиці 5.3 (див.нижче), величини
кістково-повітряного інтервалу (КПІ) по всьому діапазоні досліджуваних
частот (0,125 – 8,0) кГц через (6-12) місяців після лікування в осіб трьох
груп достовірно зменшились. Звертає на себе увагу той факт, що у діапазоні
високих

частот (3,0-8,0) кГц у

ранньому післяопераційному

періоді

(впродовж 1 місяця) величини КПІ були відповідно збільшені. Це, очевидно,
можна пояснити набряком слизової оболонки барабанної порожнини
середнього та гідродинамічними порушеннями у внутрішньому вусі
внаслідок оперативного втручання.
Крім того, відмічено, що у більшості осіб IIa та IIb груп з ХССО із
РК, не ускладненої холестеатомним процесом, у порівнянні з пацієнтами IIc
групи,

пороги

сприйняття слуху по повітряній провідності, а також

величини КПІ до лікування були меншими. Наприклад, 15 із 21 особи IIa
групи були із 1 ст. зниження слуху, а 6 пацієнтів із II ст. У той час у 9 із 48
осіб IIc групи зафіксована 1 ступінь зниження слуху, а решта 39 осіб були із
II ступенем.
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Таблиця 5.3
Середньостатистичні величини кістково- повітряного інтервалу за
даними тональної аудіометрії у хворих на ХСО з РК трьох підгруп до та у
терміни 6-14 місяців після хірургічного лікування
Ступінь

Середньостатистичні величини кістковоповітряного інтервалу за даними тональної
аудіометрії до та через

зниження
Групи

IIa
n=21

слуху

6-14 міс після лікування, дБ
у діапазоні (0,125-2,0)

у діапазоні (3,0-8,0)

кГц

кГц

до

після

р

до

після

р

I (n=15)

22,5±1,6

11,1±0,5

< 0,05 26,5±2,1 16,7±0,5 <0,05

II (n=6)

37,1±1,1

26,6±0,3

< 0,05

43,1±1,5 33,3±0,3 <0,05

I (n=17)

18,5±1,1

10,9±0,2

< 0,05

16,7±0,3 12,5±0,1 <0,05

II (n=8)

37,5±1,0

25,3±0,5

< 0,05

23,1±1,1 17,1±0,5 <0,05

І (n=9)

18,5±1,1

11,9±0,2

< 0,05

16,7±0,5 11,5±0,1 <0,05

II (n=39)

40,7±1,0

21,3±0,5

< 0,05

21,1±1,1 22,1±0,2 <0,05

IIb
n=25

IIc
n=48

Примітка: різниця між показниками до та після лікування достовірна
при р<0,05.
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Отримані дані з табл. 5.3 , очевидно, можна пояснити тим, що у хворих
з ХССО із РК, не фіксованими, не ускладненими передхолестеатомним
процесом звукопровідна функція структур середнього вуха більш збережена.
При вестибулометричному обстеженні у пацієнтів трьох підгруп з
боку ураженого вуха до лікування зафіксовано явища гіперрефлексії у 59
випадків, а у 35 осіб – явища гіпорефрексії експериментального ністагму.
Слід зазначити, що в обстежених хворих трьох груп зафіксована
вестибулярна дисфункція (ВД) за типом периферичного вестибулярного
синдрому за класифікацією І.Б. Солдатова та співавт. (1980) [64] зі
збереженням закону векторіальності. Ці дані представлені на таблицях 5.4
та 5.5.
Як вказують дані приведеної таблиці 5.4, до операції у осіб IIa з
явищами гіперрефлексії експериментального ністагму показники статичної
рівноваги за даними кефалографії у порівнянні з показниками через 6-12
місяців після лікування достовірно зменшились. Зокрема, індекс
кефалографії змінився з (5,6±0,4) до (4,1±0,2) умовних одиниць (р  0,01).
Аналогічні зміни у бік нормалізації відмічено при статистичному
аналізі кінетичної рівноваги, а саме величин показників пищучого та
крокуючого тестів Фукуда як при гіперрефлексії, так і при гіпорефлексії у
хворих трьох підгруп (див.табл.5.4).
Зміни окремих показників постобертового експериментального
ністагму із боку ураженого вуха у хворих на ХССО із РК трьох підгруп до
та у віддаленому періоді після лікування представлені в таблиці 5.5.
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Таблиця 5.4
Середньо-статистичні показники статико-кінетичної рівноваги у
хворих на ХССО з РК трьох підгруп до та у терміни 6-14 місяців після
лікування
Показники статико-кінетичної рівноваги
до та через 6-14 місяців після лікування

Групи

Стан
експер.

Індекс кефалографії,
умов.од.

реакції
До

Після

Відхилення
Ротація тіла при
пищучого тесту , крокуючому тесті
град.
,
град
до

після

до

після

гіпер
І

рефлексія

5,6±0,4

4,1 ±0,2*

9,3±0,2

6,5±0,1*

46,7±0,9

40,0±1,0*

4,8±0,5

3,7±0,3*

7,5±0,9

5,5±0,2*

45,5±1,5

37,0±1,0*

5,3±0,8

4,2±0,2*

8,5±0,6

6,2±0,1*

47,9±2,1

30,5±1,1*

4,4±0,2

3,6±0,2*

6,7±0,3

4,7±0,2*

43,6±1,0

35,3±0,8*

5,8±0,8

4,3±0,2*

8,3±0,6

7,3±0,1*

50,9±1,1

41,5±1,0*

гіпо
рефлексія
гіпер
2

рефлексія
гіпо
рефлексія
гіпер

3

рефлексія

Примітка: *- різниця до та через 6-12 місяців після лікування достовірна
при р  0,01.
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Таблиця 5.5.
Середньостатистичні показники постобертового експериментального
ністагму у хворих на ХССО із РК трьох підгруп до та через 6-14 місяців
після лікування
Параметри постобертового експериментального ністагму
Стан
Гру
пи

через 1 та через 6-14 міс. після лікування

експери Тривалість
м
ністагму, с
реакції
до
після

Частота, Гц

Сер. кут. швидкість
ПФН, град/с

до

до

після

після

гіпер
І

рефлексія

48,5±2,0 40,0± 1,5*

3,1±0,1 3,1±0, 1 57,5±1,5 41,1±1,2*

22,0±1,0 24,5±1,3

2,7±0,2

46,5±1,1 39,8±1,6*

3,3±0,1 3,2±0, 2 51,9±2,1 44,5±1,2*

гіпо
рефлексія

2,7±0, 1 29,5±1,3 30,5±1,3

гіпер
2

рефлексія
Гіпо
рефлексія

23,1 ±1,1 30, 0±1,2* 2,6±0,1 2,6±0,1

27,6±1,8 29,5±1,1

гіпер
3

рефлексія

49,3±1,3 38,1±1,5*

3,3±0,1 3,2±0, 2 51,9±2,1 44,5±1,2*

23,1 ±1,1 28, 0±1,2

2,5±0,1 2,6±0,1

Гіпо
рефлексія

31,6±1,8 32,5±1,1

Примітка. * - різниця до та через 6-12 місяців після лікування достовірна
при р  0,01.
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За

даними

таблиці

5.5,

окремі

показники

постобертового

експериментального ністагму у осіб трьох підгруп через (6-14) місяців після
лікування мали достовірну тенденцію до нормалізації. Зокрема, тривалість
постобертової

ністагмової

реакції

при

гіперрефлексії

до

лікування

дорівнювала у трьох групах (48,5±2,0) с; (46,5±1,1)с та (49,3±1,3) с, а після
лікування в досліджувані терміни відповідно (40,0±1,5) с; (39,8±1,6) та
(38,1±1,5) с.
Аналогічні зміни

при статистичному аналізі зафіксовано зменшення

показників середньої кутової швидкості повільної фази ністагму (ПФН) при
гіперрефлексії експериментального ністагму ( див. табл. 5.5).
Вестибулометричні обстеження свідчать, що у терміни (6-14) місяців
після хірургічного лікування у хворих на ХССО із РК трьох досліджуваних
груп відмічена позитивна динаміка у бік зменшення показників статикокінетичної функції та окремих показників експериментальної постобертової
ністагмової реакції, що вказує на покращення вестибулярної функції.
Таким

чином,

проведені

результати

аудіометричних

та

вестибулометричних обстежень вказують на позитивний функціональний
результат після хірургічного лікування у хворих II групи на ХССО із
різновидами РК через (6-14) місяців післяопераційного періоду, що
проявляється

достовірним покращенням

гостроти

слуху за

рахунок

часткового відновлення звукопровідної функції структур середнього вуха і
збереженням звукосприймальної функції внутрішнього вуха при цьому, а
також покращення вестибулярної функції.
У віддаленому періоді (24-36) міс після лікування представлені
результати обстежень у 94 пацієнтів, яким була проведена вестибулометрія
та аудіометрія.
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Аналіз величин порогів по повітряній, кістковій провідностях,
кістково-повітряного інтервалу за даними тональної аудіометрії у хворих
на ХССО із РК трьох досліджуваних підгруп та групи порівняння з ХГСО
до та після (24-36) місяців після комплексного лікування , представлений
на таблицях 5.6, 5.7 та 5.8.
За даними приведеної табл. 5.6, в всіх досліджуваних осіб у
віддаленому періоді після тимпанопластики відмічено достовірне
покращення слуху по повітряній провідності, як у діапазоні (0,125-2,0) кГц,
так у діапазоні високих частот (3,0-8,0) кГц.
Проте, варто акцентувати, що у ранньому періоді (через 1 місяць) у
діапазоні високих частот (3,0-8,0) кГц було зареєстроване незначне
зниження слуху у порівнянні з діапазоном частот (0,125-2,0) кГц, яке у
динаміці післяопераційного періоду достовірно змінилось в бік покращення.
Так, через (36-48) місяці у 7 хворих IIb групи з другим ступенем
приглухуватості тональні пороги по повітряній провідності зменшились з
(51,5±1,0) до (29,4±0,3) дБ.
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Таблиця 5.6
Величини порогів сприйняття звуків по повітряній провідності за
даними тональної аудіометрії у хворих на ХССО з РК до та у віддаленому
періоді (24-36 міс.) після лікування.

Групи

IIa
n=21
IIb
n=25
IIc
n=48

П

Ступінь

Середньостатистичні величини порогів сприйняття

зниження

звуків по повітряній провідності до та через 24-36

гостроти

місяців після лікування, дБ

слуху

У діапазоні 0,125-2,0 кГц

У діапазоні 3,0-8,0 кГц

до

р

до

після

р

після

I (n=14)

34,0±1,3

17,9±0,2

< 0,05

29,2 ±0,5

21,2 ±0,5

<0,05

II(n=7)

49,1±0,9

23,1±0,5

< 0,05

43,1±0,6

38,1±0,1

<0,05

I (n=8)

35,5±1,5

21,7±0, 7

< 0,05

36,5±2,1

19,5±0,7

<0,05

ІI (n=17)

51,5±1,0

29,4±0,3

< 0,05

50,2±1,2

37,1±0,3

<0,05

I (n=9)

30,5±1,5

20,3±0,5

< 0,05

29,1±0,3

20,3 ±0,3

<0,05

ІI(n=39)

53,8±0,3

26,5±0,3

< 0,05

51,2±0,5

39,3±0,6

<<0,0
5

ІI (n=9)

52,9±0,6

34,3±0,5

< 0,05

41,1±0,3

30,7±0,4

<0,05

III (n=6)

67,0±1,0

48,5±0,3

< 0,05

71,0±0,3

51,0±0,5

<0,05

Примітка: різниця між показниками до та після лікування достовірна при
р<0,05.
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Таблиця 5.7
Середньостатистичні величини порогів сприйняття звуків по кістковій
провідності звуків за даними тональної аудіометрії у хворих на ХССО з РК
до та у віддаленому періоді (24-36 міс.) після лікування.
Величини порогів сприйняття звуків по кістковій
провідності

Ступінь
Групи

лікування, дБ

зниження
гостроти

до та через 24-36 місяців після

У діапазоні (0,125-2,0)

У діапазоні (3,0-8,0)

кГц

кГц

слуху
до

після

р

до

I (n=14)

5,1±0,3

5,0±0,2

> 0,05

10,5±0,5

II (n=7)

6,6±0,2

6,5±0,3

> 0,05

18,0±0,5

12,3±0,2 >0,05

I ( n=8)

5,3±0,2

5,4±0,3

> 0,05

13,7±0,1

13,5±0,3 >0,05

n=25

II(n=17)

8,6±0,3

8,4±0,3

> 0,05

15,8±1,2

15,0±0,2 >0,05

IIc

I (n=9)

7,3±0,2

6,4±0,2

> 0,05

12,9±0,1

13,6±0,1 >0,05

II (n=39)

9,5±0,2

8,6±0,3

> 0,05

15,8±1,2

14,4±0,7 >0,05

II (9 осіб)

7, 3±0,2

6,1±0,5

> 0,05

12,9±0,1

13,1±0,5 >0,05

III (6 осіб)

9,5±0,2

8,6±0,3

> 0,05

16,3±0,7

15,2±0,8 >0,05

IIa
n=21

після

9,2±0,5

р

>0,05

IIb

n=48

П

Примітка: - різниця між показниками до та після лікування
достовірна при р>0,05.

не
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Величини порогів по кістковій провідності, які представлені на таблиці
5.7, в осіб трьох досліджуваних підгруп у віддаленому періоді (24-36 міс.)
після лікування змінились у діапазоні всіх досліджуваних частот (0,1258,0) кГц незначно та є статистично недостовірними. Ці дані свідчать про
те , що звукосприймальна функція внутрішнього вуха після оперативних
втручань у віддаленому періоді відповідає доопераційному рівню, тобто не
змінена. Однак зафіксовано, що у ранньому періоді (через 1 місяць) у осіб
трьох підгруп після лікування величини тональних порогів

у діапазоні

частот (3,0-8,0) кГц, були підвищені на (16,0±0,7) дБ. Цей факт, очевидно,
обумовлений набряком слизової оболонки середнього

та

реакцією

базальних структур внутрішнього вух на саме оперативне втручання, які
впродовж

віддаленого періоду спостереження

зменшились

до меж

доопераційного рівня.
Як вказують дані, приведені в таблиці 5.8 (див.табл. 5.8), величини КПІ
по всьому діапазоні досліджуваних частот (0,125 – 8,0) кГц через (24-36)
місяців після лікування в досліджуваних осіб достовірно зменшились. Але у
ранньому післяопераційному періоді (через 1-3 місяці) у діапазоні частот
(3,0-8,0) кГц величини КПІ інтервалу були збільшені. Це також вказує на
реакцію

слизової

оболонки барабанної порожнини

середнього та

базальних структур внутрішнього вух на оперативне втручання.

Крім того,

відмічено, що у більшості осіб IIa та IIb груп з ХССО із РК, у порівнянні з
IIc групою, пороги сприйняття слуху по повітряній провідності, а також
величини повітряно-кісткового інтервалу до лікування були меншими.

Ці

дані, очевидно, можна пояснити тим, що у хворих з ХССО із РК IIa групи
звукопровідна функція

середнього вуха більш збережена. У 9 осіб групи

порівняння відмічено - II ступінь зниження гостроти слуху, а у 6 – ІIІ ступінь
зі значним КПІ, який вказує на виражені зміни звукопровідної функції
середнього

вуха

внаслідок

холестеатомним процесом.

деструктивних

порушень,

викликаних
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Таблиця 5.8
Середньостатистичні величини кістково- повітряного інтервалу за
даними тональної аудіометрії у хворих на ХССО до та у віддаленому
періоді (24-36 міс.) після лікування.
Ступінь
зниження
Групи

слуху

Величини кістково-повітряного інтервалу за
даними тональної аудіометрії до та через 24-36 міс
після лікування, дБ
У діапазоні (0,125-2,0)

У діапазоні (3,0-8,0)

кГц

кГц

до

після

р

до

після

р

IIa

I (n=14)

29,1±0,4

16,1±0,5

< 0,05 20,5±1,2 12,2±0,3 <0,05

n=21

II (n=7)

41,6±0,9

25,7±0,6

< 0,05

48,1±1,5 25,3±0,6 <0,05

I (n=8)

31,5±1,5

18,9±0,1

< 0,05

26,7±0,3 16,1±0,1 <0,05

II (n=17)

42,5±1,0,

23,3±0,3

< 0,05 33,1±0,9 21,0±0,2 <0,05

I (n=9)

34,8±0,6

14,3±0,4

< 0,05

28,7±0,3 18,3±0,1 <0,05

II(n=39)

44,5±1,0

25,3±0,5

< 0,05

29,1±1,0 20,1±0,5 <0,05

ІI (n=9)

45,1±0,3

29,6±0,1

< 0,05

37,6±0,8 26,4±0,3 <0,05

ІIІ (n=6)

53,5±0,4

40,4±0,7

< 0,05

54,5±0,3 37,2±0,4 <0,05

IIb
n=25

IIc
n=48

П

Примітка: різниця між показниками до та після лікування достовірна
при р<0,05.

При вестибулометричному обстеженні у 50 хворих (53 %) із 94
пацієнтів II груп та у 4 осіб групи порівняння зафіксована вестибулярна
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дисфункція (ВД), яка проявлялась з боку уражених вух явищами
гіперрефлексії експериментального ністагма , а у решти 44 осіб II групи (47
%) та у 11 осіб групи порівняння – явищами гіпорефлексії.

У всіх

обстежених виявлені розлади статичної та кінетичної рівноваги, патологічні
вестибуло-сенсорні, вестибуло-вегетативні реакції, а також кількісні зміни
параметрів

експериментального

векторіальності, які

ністагму

зі

збереженням

закону

характерні для порушень за типом периферичного

вестибулярного синдрому за класифікацією І.Б.Солдатова та співавт. [64].
Ці дані представлені на таблицях 5.9 та 5.10.
Як вказують дані приведеної таблиці 5.9 (див.нижче), у 14 осіб IIa
групи з явищами гіперрефлексії експериментального ністагму показники
статичної рівноваги за даними кефалографії показники через (36-48) місяців
після лікування у порівнянні до операції достовірно зменшились. Зокрема,
індекс кефалографії змінився з (5,7±0,3) до (4,0± 0,2) умовних одиниць (р 
0,01 ).
Аналогічні зміни у бік нормалізації відмічено при
аналізі

статистичному

кінетичної рівноваги, а саме величин показників пищучого та

крокуючого тестів Фукуда як при гіперрефлексії, так і при гіпорефлексії у
хворих чотирьох груп. (див.табл. 5.9).
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Таблиця 5.9
Середньостатистичні показники статико-кінетичної рівноваги у хворих
на ХССО з РК до та у віддаленому періоді (24-36 міс.) після лікування.
Показники статико-кінетичних тестів до та через 24-36
місяців після лікування

Групи

Стан
експер.реа
кції,

Індекс
кефалографії,
умов.од.

до

IIa
n=21

IIb
n=25

IIc
n=48

після

Відхилення
пищучого тесту,
град.
до

після

Ротація тіла при
крокуючому тесті,
град
до

після

Гіперрефлексія
n=14

5,7±0,4 4,0 ±0,2* 9,3±0,2

6,5±0,1*

46,7±0,9 40,0±1,0*

Гіпорефлексіяn=7

4,8±0,5

5,5±0,2*

45,5±1,5 37,0±1,0*

Гіперрефлексія
n=8

5,3±0,8 4,2±0,2*

8,5±0,6

6,2±0,1*

47,9±2,1

Гіпорефлексія
n=17

4,4±0,2

3,6±0,2* 6,7±0,3

4,7±0,2*

43,6±1,0 35,3±0,8*

Гіперрефлексія
n=9

5,8±0,8

4,3±0,2* 8,3±0,6

7,3±0,1*

50,9±1,1 41,5±1,0*

5,5±0,2

4,5±0,1* 6,7±0,3

5,9±0,2*

42,6±0,9 34,5±1,0*

n= 4

5,9±0,3

4,4±0,1* 8,3±0,6

7,1±0,2*

55,9±0,9 42,5±1,0*

Гіпорефлексія
n=11

5,6±0,2

4,5±0,1* 7,6±0,3

6,6±0,2*

42,9±0,3 35,5±0,8*

3,7±0,3* 7,5±0,9

30,5±1,1*

Гіпорефлексія
n= 39
Гіперрефлексія

П

155

Примітка: *- різниця до та

через 24-36 місяців після лікування

достовірна при р  0,01.
Зміни основних кількісних показників постобертового ністагму із боку
ураженого вуха у хворих на ХССО із РК до та у віддаленому періоді (2436 міс.) після лікування представлені на таблиці 5.10.
За

даними

таблиці

5.10,

основні

показники

постобертового

експериментального ністагму при гіперрефлексії у осіб II

групи через

(24-36) місяців після лікування мали достовірну тенденцію до нормалізації.
Зокрема, тривалість постобертової

ністагмової

реакції до лікування

дорівнювала у трьох групах відповідно (48,5,±2,0) с; (47,3±1,0) с та
(54,2±1,5) с, а після лікування – (37,0±1,5) с; (39,9±1,0) та (40,8±1,3)с.
Аналогічні зміни показників середньої кутової швидкості повільної фази
ністагму (ПФН) відмічено при гіперрефлексії експериментального ністагму.
Наприклад, у осіб IIa групи цей показник зменшився із (58,5±1,5) град/с до
(40,1±1,2) град/с (див. табл. 5.10).
Отримані результати вестибулометрії

вказують на позитивну

динаміку у бік нормалізації показників статико-кінетичних тестів, а також
основних
віддаленому

кількісних показників постобертової ністагмової реакції у
періоді

після

четвертій групі порівняння.

лікування у хворих на ХССО із РК та у
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Таблиця 5.10
Показники постобертового експериментального ністагму у хворих на
ХССО із РК до та у віддаленому періоді після лікування.
Стан

Основні параметри постобертового експериментального ністагму
до та через 24-36 міс після лікування.

ГГр експерим
упи

реакції,

Тривалість ністагму, с

Частота, Гц

Сер. кут. швидкість
ПФН, град/с

кількість
після

до

після

гіперрефлексія
48,5±2,0
n=14

37,0± 1,5*

3,1±0,1

3,1±0, 1

58,5±1,5 40,1±1,2*

гіпорефлексія
22,0±1,0
n=7

24,5±1,3

2,7±0,2

2,7±0, 1

29,5±1,8 30,5±1,3

гіперрефлексія
47,5±1,0
n=8

39,9±1,0*

3,3±0,1

3,2±0, 2

51,9±1,3

42,5±1,2*

гіпорефлексія
23,1 ±1,1 30, 0±1,2*
n=17

2,6±0,1

2,6±0,2

27,4±1,6

29,3±1,5

гіперрефлексія
54,2±1,5
n=9

40,8±1,3*

3,3±0,2

3,2±0, 2

51,6±2,0

44,5±1,2*

гіпорефлексія24,1 ±0,9 28, 0±1,2
n=39

2,6±0,2

2,6±0,1

31,6±12

32,8±1,0

гіперрефлексія
52,3±1,1
n= 4

43,1±1,0*

3,3±0,2

3,2±0,1

56,9±1,4

46,5±1,1*

гіпорефлексія
23,6 ±1,0 29, 8±0,6
n=11

2,7±0,2

2,8±0,1

31,6±1,8

32,9±1,5

осіб

1

2

3

4

до

до

після

Примітка. *- різниця до та після лікування достовірна при р  0,01.

Таким чином,

аудіометричні

та

вестибулометричні

свідчать про позитивний функціональний результат

обстеження

після комплексного

лікування у хворих на ХССО із різновидами РК через (24-36) місяців
віддаленого періоду, що проявляється достовірним покращенням гостроти
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слуху за рахунок відновлення звукопровідної функції структур середнього
вуха та збереженням звукосприймальної функції

внутрішнього вуха при

цьому, а також покращенням або нормалізацією вестибулярної функції як
за даними статико-кінетичних тестів, так і за основними

параметрами

постобертової ністагмової реакції.
Аналіз результатів аудіометричних та вестибулометричних обстежень
при тривалому

клінічному спостереженні пацієнтів представлених груп

вказує на стабільність отриманих позитивних функціональних результатів
розроблених схем комплексного лікування, які можна рекомендувати для
впровадження у отіатричну клінічну практику для лікування хворих на
ХССО із різновидами РК.

5.3

Результати

визначення

інформативності

візуалізації

патологічного процесу до лікування та оцінка стану середнього вуха в
динаміці післяопераційного періоду за результатами високорозрішуючої
спіральної комп’ютерної томографії скроневих кісток

Лише клінічні методи обстеження хворих на ретракційні кишені не
можуть задовільнити потреби отоларинголога. Інші традиційні дослідження
(звичайне рентгенографічне дослідження в проекції по Шюллеру) не дають
повної уяви щодо структур середнього вуха, особливо про стан слухової
труби, латеральної стінки аттика (ЛСА) та адитуса, які саме цікавлять
отохірурга. Тому використання сучасних об’єктивних методик обстеження,
зокрема, спіральної комп’ютерної томографії (СКТ) скроневих кісток, є
сучасною та край необхідною ланкою у алгоритмі діагностики хворих на
ХССО з ретракційними кишенями. Крім того, СКТ є інформативною у плані
визначення прогнозу захворювання, вибору методу лікування, а також для
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аналізу ефективності проведеного лікування і розробки подальшої тактики
ведення хворих.
Нами проводився аналіз СКТ-досліджень скроневих кісток у пацієнтам
з ретракційними кишенями до лікування та у дінаміці спостереження після
хірургічного лікування. Високорозрішуюча СКТ проводилася у аксіальній та
коронарній проекціях, товщина зрізу складала 1 мм.
При аналізі СКТ-томограм враховували стан наступних анатомічних
характеристик скроневих кісток пацієнтів:
- розташування

барабанної

перетинки

(нормальне

чи

зміщене

в

медіальному напрямку);
- відстань між барабанною перетинкою в ненатягнутій частині та
медіальною стінкою аттика;
- відстань між барабанною перетинкою та промонторіумом;
- наявність фіксації барабанної перетинки на слухових кісточках чи стінках
барабанної порожнини;
- стан адитусу (наявність чи відсутність блоку);
- пневматизації барабанної порожнини;
- наявність чи відсутність вмісту у барабанній порожнині, характер вмісту;
- стан латеральної стінки аттика;
- пневматизація соскоподібного паростка;
- наявність чи відсутність вмісту у соскоподібному паростку;
- прохідність слухової труби.
Результати СКТ скроневих кісток пацієнтів 1-ї групи хворих з мобільними
контрольованими ретракційними кишенями наведені у таблиці 5.11.
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Таблиця 5.11
Досліджувані показники СКТ скроневих кісток пацієнтів IIa групи з
мобільними контрольованими ретракційними кишенями до лікування.
СКТ знахідки
1

Хворі IIa групи
(n=21)
2

Розташування барабанної перетинки:
-нормальне
-зміщена медіально

21
0

Відстань між барабанною перетинкою та медіальною
стінкою аттика:
-звичайна (3-4 мм)
-зменьшена
Відстань між барабанною перетинкою та
промoнторіумом:
-звичайна (2-3 мм)

19
2

19
2

-зменьшена
Наявність фіксації барабанної перетинки на слухових
кісточках чи стінках барабанної порожнини:
-наявна
-відсутня

0
21

Стан адитусу:
-вільний

21

-заблокований

0

Пневматизації барабанної порожнини:
-збережена

21

-відсутня

0
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Наявність чи відсутність вмісту у барабанній
порожнині:
-наявний

0

-відсутній

21

Стан латеральної стінки аттика:
-збережена

21

-зруйнована

0

Пневматизація соскоподібного паростка:
-пневматизований
19

-диплоетичний

2

-склеротичний

0
Наявність чи відсутність вмісту у соскоподібному
паростку:
-наявний

0
21

-відсутній
Стан слухової труби:
-прохідність збережена

21

-заблокована

0

У 18 осіб II групи проводилося СКТ після проведеного лікування в
терміни

через

24-36

місяців.

У

хворих

IIa

групи

з

мобільними

контрольованими ретракційними кишенями після проведеного лікування за
даними СКТ скроневих кісток спостерігалося повне відновлення нормальної
анатомічної будови середнього вуха, що характерно для здорової людини:
нормальне розташування барабанної перетинки, відстань між барабанною
перетинкою в ненатягнутій її частині та медіальною стінкою аттика складає
(3-4) мм, відстань між барабанною перетинкою та промонторіумом відповідно
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(2-3) мм, фіксація барабанної перетинки на слухових кісточках чи стінках
барабанної порожнини відсутня, адитус не заблокований, вміст у барабанній
порожнині та соскоподібному паростку відсутній, їх пневматизація збережена,
слухова труба вільна та анатомічно прохідна.
Результати СКТ скроневих кісток пацієнтів IIb групи хворих з
фіксованими контрольованими ретракційними кишенями до лікування
наведені у таблиці 5.12.
Таблиця 5.12
Показники СКТ скроневих кісток пацієнтів IIb групи з фіксованими
контрольованими ретракційними кишенями.
СКТ знахідки

Хворі II b групи
(n=25)

1

2

Розташування барабанної перетинки:
-нормальне
-зміщена медіально

4
21

Відстань між барабанною перетинкою в ненатягнутій
частині та медіальною стінкою аттика:
-звичайна (3-4 мм)

18

-зменьшена

7

Відстань між барабанною перетинкою та
промонторіумом:

4

-звичайна (2-3 мм)

21

-зменьшена
Наявність фіксації барабанної перетинки на слухових
кісточках чи стінках барабанної порожнини:
-наявна
-відсутня

23
2
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Стан адитусу:
-задовільний
-заблокований

8
17

Пневматизація барабанної порожнини:
-збережена
-відсутня
Наявність чи відсутність вмісту у барабанній
порожнині:
-наявний

4
21

11
14

-відсутній
Стан латеральної стінки аттика:
-збережена

14

-зруйнована

11

Пневматизація соскоподібного паростка:
-пневматизований

21

-диплоетичний

4

-склеротичний

0

Наявність чи відсутність вмісту у соскоподібному
паростку:
-наявний

15
10

-відсутній
Стан слухової труби:
-анатомічно прохідна
-заблокована

21
4
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Всім хворим (n=25) IIb групи проводилося СКТ дослідження скроневих
кісток у віддаленому періоді (24-36 місяціd) після проведеного лікування. За
результатами проведеного дослідження у хворих IIb групи з фіксованими
контрольованими ретракційними кишенями після проведеного лікування
спостерігається

відновлення нормальної анатомії середнього вуха у 19

хворих (76 %), тобто відмічається нормальне розташування барабанної
перетинки, відстань між барабанною перетинкою в ненатягнутій її частині та
медіальною стінкою аттика складає (3-4) мм, відстань між барабанною
перетинкою та промонторіумом відповідно (2-3) мм, фіксація барабанної
перетинки на слухових кісточках чи стінках барабанної порожнини відсутня,
адитус не заблокований, вміст у барабанній порожнині та соскоподібному
паростку відсутній, їх пневматизація збережена, слухова труба вільна.
У 6 хворих (14 %) IIb групи відмічається зміщення барабанної
перетинки медіально, зменшення відстані між барабанною перетинкою та
медіальною

стінкою аттика та відстані між барабанною перетинкою та

промонторіумом відповідно (2-3) мм, спостерігається звуження слухової
труби, що в комплексі свідчить про наявність ретракційної кишені. Але інші
анатомічні структури у межах норми. Зокрема, немає фіксації барабанної
перетинки на стінках барабанної порожнини та блоку адитуса, тобто є
тенденція до відновлення анатомічно структурованої барабанної перетинки
та вентиляції порожнини середнього вуха.
Результати СКТ скроневих кісток пацієнтів IIc групи хворих з
фіксованими неконтрольованими ретракційними кишенями з розвитком
передхолестеатоми та холестеатоми до лікування наведені у таблиці 5.13.
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Таблиця 5.13.
Показники СКТ скроневих кісток пацієнтів IIc групи з фіксованими
неконтрольованими ретракційними кишенями з розвитком
передхолестеатоми до лікування.
СКТ знахідки

Хворі II групи
(n=48)

Розташування барабанної перетинки:
-нормальне
-зміщена медіально
Відстань між барабанною перетинкою та медіальною
стінкою аттика:
-звичайна (3-4 мм)

8
40

9
39

-зменьшена
Відстань між барабанною перетинкою та
промонторіумом:
-звичайна (2-3 мм)
-зменьшена

18
30

Наявність фіксації барабанної перетинки на слухових
кісточках чи стінках барабанної порожнини:
-наявна
-відсутня

39
9

Стан адитусу:
-задовільний

8

-заблокований

40

Пневматизації барабанної порожнини:
-частково збережена

44
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-відсутня
Наявність чи відсутність вмісту у барабанній
порожнині:
-наявний

4

5
43

-відсутній
Стан латеральної стінки аттика:
-збережена

44

-зруйнована

4

Пневматизація соскоподібного паростка:
-пневматизований

0

-диплоетичний

44

-склеротичний

4

Наявність чи відсутність вмісту у соскоподібному
паростку:
-наявний

7
41

-відсутній
Стан слухової труби:
-анатомічно прохідна

39

-заблокована

9

Після проведення контрольного СКТ-дослідження скроневих кісток у
хворих IIc групи з фіксованими неконтрольованими ретракційними кишенями
з розвитком передхолестеатоми та холестеатоми після проведеного лікування
спостерігається відновлення нормальної анатомії середнього вуха у 36 хворих
(75 %), тобто відмічається нормальне розташування барабанної перетинки,
відстань між барабанною перетинкою в ненатягнутій її частині та медіальною
стінкою аттика складає (3-4) мм, відстань між барабанною перетинкою та
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промонторіумом відповідно (2-3) мм, фіксація барабанної перетинки на
слухових кісточках чи стінках барабанної порожнини відсутня, адитус не
заблокований, вміст у барабанній порожнині та соскоподібному паростку
відсутній, їх пневматизація збережена, слухова труба вільна. У 9 хворих (18,8
%) 3-ї групи у віддаленому періоді відмічається зміщення барабанної
перетинки в медіальному напрямку; зменшення відстані між барабанною
перетинкою в ненатягнутій її частині та медіальною стінкою аттика складає
(3-4) мм та відстані між барабанною перетинкою та промонторіумом
відповідно (2-3) мм, зберігається блок слухової труби, є фіксація барабанної
перетинки на стінках барабанної порожнини та блок адитусу, у 2 хворих
відмічається деструкція латеральної стінки аттика та у 1 хворого – рецидив
холестеатоми.
На рисунку 5.1 наведена СКТ-грама скроневої кістки хворого Б. у
коронарній

проекції з

тимпаностомічною трубкою в ділянці pars tensa

барабанної перетинки, збереженою пневматизацією барабанної порожнини,
аттика, анатомічно збереженою ЛСА та анатомічно нормально розташованою
барабанною перетинкою.
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Рис. 5.1 – СКТ-грама скроневої кістки хворого Б. Коронарна проекція.
Стрілкою вказано положення тимпаностомічної трубки в pars tensa барабанної
перетинки.
На рисунку 5.2 наведена СКТ-грама скроневої кістки хворого Г. у
аксиальній проекції з нефіксованою ретракційною кишенею pars tensa
барабанної перетинки, зі зменшеною пневматизацією барабанної порожнини
(відстань між атрофічною барабанною перетинкою та промонторіальною
стінкою значно зменшена).

Рис. 5.2 – СКТ-грама скроневої кістки хворого Г. Аксиальна
проекція
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На рисунку 5.3 наведена СКТ-грама скроневої кістки хворого К. у
коронарній проекції з фіксованою на промонторіумі ретракційною кишенею
pars tensa барабанної перетинки, зруйнованою латеральною стінкою аттика,
збереженою пневматизацією аттика, зменшенням відстані між ненатягнутою
частиною барабанної перетинки та медіальною стінкою аттика.

Рисунок 5.3 – СКТ-грама скроневої кістки хворого К. Коронарна
проекція. Стрілками вказана фіксація (фіксована РК) pars tensa БП до
промонторіуму.

На рисунку 5.4 наведена СКТ-грама скроневої кістки хворого А. у
коронарній проекції з фіксованою ретракційною кишенею pars flaccida
барабанної перетинки, рецидивною холестеатомою у ділянці аттика,
збереженою пневматизацією барабанної порожнини та аттика.
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Рисунок 5.4 – СКТ-грама хворого А. Коронарна проекція. Рецидив
фіксованої РК ненатягнутої частини БП.
Отже, метод високорозрішуючої спіральною комп’ютерної томографії
є ефективним у плані визначення як первинного патологічного стану так і
ефективності проведеного лікування.

5.4 Результати вивчення активності ензиматичних систем в стінці
ретракційної кишені та перифокальних структурах середнього вуха
Однією з теорій розвитку холестеатоми є теорія дезорганізації
серединного шару барабанної перетинки із розвитком ретракційних кишень
та їх адгезією до виступаючих кісткових структур, що знаходяться в
барабанній порожнині. Стабільні форми ретракційних кишень (фіксовані РК)
у хворих на хронічний секреторний середній отит багатьма дослідниками
вважаються передхолестеатомним станом і в разі відсутності своєчасних
лікувальних заходів призводять до розвитку хронічного середнього отиту з
холестеатомою.
Як відомо, холестеатома середнього вуха є набутим захворюванням (окрім
вродженої форми холестеатоми, що відносно рідко зустрічається). Виникає
ряд питань щодо першого сигналу до розвитку холестеатоми, чинників, що
спричиняють прогресуванню РК і виникнення із неї неконтрольованих
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передхолестеатомних станів; участі в проліферації кератиноцитів, а також
можливості використання різних методів лікування хворих на ХССО з
урахуванням форм та стадій розвитку РК з метою запобігання їх розвитку або
рецидування.
Ризик

розвитку

холестеатоми

зростає

при

наявності

стабільної,

фіксованої, неконтрольованої РК із порушеною здатністю до самоочищення.
В таких випадках відбувається дезорганізація барабанної перетинки,
особливо її анатомічно слабких ділянок – ненатягнутої її частини та задньоверхнього квадранту натягнутої частини із адгезією слабких частин
барабанної перетинки із виступаючими кістковими структурами, що
розташовані в барабанній порожнин. Частіше всього це спостерігається на
рівні довгого відростку ковадла та супраструктур стремінця.
Виходячи з того, що однією з теорій кісткової деструкції при холестеатомі
є ферментативна, а ретракційні кишені контактують з виступаючими
кістковими структурами барабанної порожнини та аттика, становить інтерес
дослідити активність протеїназ в РК. Подібні роботи в доступній вітчизняній
та закордонній літературі відсутні.
Нами проводилося порівняння активності протеїназ в ретракційних
кишенях на різних стадіях їх розвитку і оточуючих кісткових структурах у
хворих на ХССО з такими холестеатомами і кісткової тканини хворих на
хронічний гнійний середній отит, в стінці ретракційної кишені при наявності
рецидиву.
Об’єктом дослідження слугували гомогенати ретракційних кишень та
кісткової тканини 73 хворих на ХССО, кісткової тканини та холестеатомного
матриксу хворих на ХГСО з холестеатомою.

До IIb групи увійшли 25

пацієнтів, у котрих виявляли фіксовані контрольовані РК із здатністю до
самоочищення. IIc групу склали 48 хворих, у яких виявляли фіксовані
неконтрольовані РК із втраченою здатністю до самоочищення і із
формуванням передхолестеатоми. До групи порівняння увійшло 45 хворих на
ХГСО з холестеатомою.
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Сумарну активність трипсиноподібних протеїназ (ПРА) визначали за
швидкістю розщеплення протамін-сульфату і виражали в нмоль аргініну,
який вивільнювався із субстрату за 1 хв 1 мг білка гомогенатів тканин.
Активність калікреїну в об’єктах дослідження визначали за допомогою
хромогенного трипептиду-N-Val-Ley-Arg-пара-нітроаніліду і виражали в
нмоль пара-нітроаніліну (n-НА)/(год ∙мг білка). Активність еластази
досліджували модифікованим нами методом К.М.Веремєєнка і співавт. з
використанням хромогенного субстрату - Suc-(Ala)3-паранітроаніліду і
виражали в нмоль пара-нітроаніліну (n-НА)/(год ∙мг білка). Білок визначали
за методом Lowry і співавт.
Одержані результати біохімічних досліджень наведено в таблиці 5.14
Із даних таблиці 5.14 видно, що активність різних за специфічністю дії
протеолітичних ферментів залежала від об’єкту дослідження: вона найменша
в контрольованій, фіксованій, але здатної до самоочищення РК порівняно з
такою неконтрольованої, фіксованої РК із втраченою здатністю до
самоочищення (передхолестеатома) і холестеатомою у хворих на ХГСО.
Більш виражені зміни щодо активності калікреїну та ПРА відмічено у IIc
групі хворих (РК із формуванням холестеатоми), які перевищували в 1,9 і 1,6
разів відповідно показники IIb групи хворих і незначно відрізнялися від
таких в холестеатомі групи пацієнтів на ХГСО з холестеатомою.
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Таблиця 5.14
Активність протеолітичних ферментів в РК хворих на ХССО та
холестеатомі хворих на ХГСО
Об’єкт
дослідження

I. Хворі на ХССО
РК фіксована,
контрольована із
здатністю до
самоочищення
II b група (n=25)
II. Хворі на
ХССО
РК фіксована,
неконтрольована
із втраченою
здатністю до
самоочищення і
формуванням
холестеатоми
IIc група (n=48)
III. Хворі на
ХГСО з
холестеатомою
(n=45)

Активність
калікреїну,
нмоль n-HA
/год∙мг білка

Активність
еластази,
нмоль n-HA
/год∙мг білка

ПРА,
нмоль аргініну

95,0±16,6

12,0±4,4

19,0±6,0

183,0±35,0
p<0,05

16,0±3,8

30,0±6,8

150,0±24,0

14,0±2,6

24,0±5,6

/хв∙ мг білка

Примітка: р – достовірність різниці між показниками активності
калікреїну в різних групах хворих.
Нами було проведено порівняльну оцінку протеолітичного потенціалу
в кісткових тканинах, що контактують з РК хворих на ХССО і
холестеатомою хворих на ХГСО. Ці дані підсумовані в таблиці 5.15.
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Таблиця 5.15
Активність протеїназ в кістковій тканині хворих на ХССО з різними
формами РК і хворих на ХГСО з холестеатомою
Об’єкт
дослідження

Активність
калікреїну,
нмоль n-HA
/год∙мг білка

Активність
еластази,
нмоль n-HA
/год∙мг білка

ПРА,
нмоль аргініну
/хв∙ мг білка

I. Хворі на ХССО
РК
фіксована,
контрольована із
здатністю
до
самоочищення
IIb (n=25)
II.
Хворі на
ХССО
РК
фіксована,
неконтрольована
із
втраченою
здатністю
до
самоочищення і
формуванням
холестеатоми
IIc (n=48)
III.
Хворі
на
ХГСО
з
холестеатомою
(n=45)
Контроль - хворі
на ХГСО без
холестеатоми
і
РК

149,0±49,0

6,7±2,9

19,0±6,0

229,0±46,0

26,0±5,6
p<0,01

53,0±12,0
p<0,02

209,0±31,0

19,0±4,1
p<0,05

47,0±9,8
p<0,05

0-20

3,4±1,7

6,0±2,4

Примітка: р – достовірність різниці між біохімічними показниками в
різних групах хворих.
При аналізі одержаних результатів (див.табл.5.15) звертає на себе увагу
той факт, що характер змін активності протеїназ в кісткових структурах
середнього вуха різних груп хворих аналогічний тим, що спостерігався в
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гомогенатах РК з різними стадіями розвитку і холестеатоми хворих на ХГСО.
Так, активність калікреїну, ПРА і еластази в кістковій тканині, що
контактувала

з

фіксованими,

контрольованими,

із

здатністю

до

самоочищення РК, була меншою відповідно в 1,5; 2,8 і 3,9 разів порівняно з
такою при неконтрольованих, із втраченою здатністю до самоочищення, РК.
Показники протеолітичного потенціалу кісткової тканини, що знаходилася в
тісному контакті з останньої РК і холестеатоми, мало відрізнялися, але вони в
декілька

разів

перевищували

такі

контрольної

групи

хворих

(без

холестеатоми і РК).
Отже, на основі проведених досліджень можна зробити такі висновки.
В ретракційних кишенях та кістковій тканині, що контактувала з їх стінками,
виявлена активність різних за специфічністю дії протеолітичних ферментів,
величина якої залежала від стадії розвитку РК. При неконтрольованій,
фіксованій

і нездатної до самоочищення РК показники протеолізу були

близькими

до

таких

холестеатоми

хворих

на

ХГСО,

але

значно

перевищували такі в РК із збереженою здатністю до самоочищення. Значне
підвищення активності калікреїну, трипсиноподібних протеїназ (ПРА) і
еластази в РК і кісткових структурах, що з нею контактували, може бути
фактором ризику розвитку холестеатоми і супроводжуватися резорбцією
підлеглих кісткових структур. Для уникнення розвитку холестеатоми із РК
поряд із своєчасно проведеним хірургічним лікування доцільним є
застосування хворим лікарських засобів, зокрема інгібіторів, які пригнічують
активність виявлених протеїназ, що беруть участь в руйнування кісткових
структур хворих на ХГСО.
Представлені в розділі результати досліджень опубліковано:
15.

Сребняк И.А. Энзиматическая активность в ретракционных карманах у

пациентов хроническим средним отитом // Российская оториноларингология.
- № 5 (60). – 2012. – С. 117-120.

175

16.

Сребняк И.А. Обоснование показаний в лечении пациентов с

ретракционными карманами // Отоларингология. Восточная Европа. - № 1. –
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РОЗДІЛ 6
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ РІДКИХ ФОРМ
ХОЛЕСТЕАТОМИ
Розділ 6.1 Вроджена холестеатома скроневої кістки
Вроджена холестеатома (первинна, генуїнна) відноситься до рідкісних
утворень скроневої кістки. Вроджена холестеатома (ВХ) характеризується
наявністю білої маси - кератинизованого сквамозного епітелію позаду цілої,
неушкодженої барабанної перетинки у пацієнтів, в анамнезі захворювання
котрих протягом життя були відсутні епізоди із запальним захворюванням
середнього вуха. Також у цієї категорії пацієнтів в анамнезі життя мають
бути відсутні дані щодо черепно-мозкових травм або яких-небудь
хірургічних втручань на середньому вусі. Згідно з вродженою теорією
розвитку, холестеатома розвивається з ембріональних залишків сквамозного
епітелію, внаслідок порушення процесів міграції під час розвитку скроневої
кістки (Michaels L., 1988) [258, 259]. За теорією автора, ці ембріональні
залишки частіше всього розташовуються в передніх відділах барабанної
порожнини.
Вроджена холестеатома (ВХ)

– рідкісне захворювання скроневої

кістки, котре за даними окремих авторів зустрічається у 2-24 % випадків від
всіх холестеатом [14, 48, 59, 151, 156- 161, 193, 219, 225, 228, 234, 245, 256,
258, 259, 283, 296, 363]. ВХ може утворюватися в барабанній порожнині,
зовнішньому

слуховому

проході,

соскоподібному

паростку,

піраміді

скроневої кістки [111, 159, 296, 363]. Двобічна ВХ середнього вуха
зустрічається менше ніж в 3 % випадків [117, 118]. Скарги пацієнтів залежать
від локалізації та розповсюдження ВХ. Перебіг захворювання може буди
безсимптомним,

частіше

визначаються

прогресуючого

порушення

слуху

скарги

пацієнтів

(кондуктивної

або

у

вигляді
змішаної

приглухуватості). При ВХ піраміди скроневої кістки у пацієнтів можуть
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розвиватися парез мімічної мускулатури обличчя, головний біль, різні
ступені та характер зниження слуху від кондуктивної приглухуватості (КП)
до сенсоневральної глухоти (СНГ), інтракраніальні ускладнення [285].
Золотим стандартом діагностики вважається високорозрішуюча спіральна
комп’ютерна томографія скроневих кісток із наявністю м’якотканинного
компоненту з чітким контуром в барабанній порожнині та ознаками
ерозивно-деструктивних змін слухових кісточок або при неушкодженому
деструктивним процесом ланцюгу слухових кісточок [159, 161, 228]. У
випадках складної діагностики доцільне виконання магнітно-резонансної
томографії головного мозку.
27 пацієнтів з ВХ середнього вуха та скроневої кістки віком від 2 до 46
років були обстежені та прооперовані у відділі мікрохірургії вуха та
отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка
НАМНУ» з 1999 по 2013 роки. Віддалений період спостережень складав від 7
до 124 місяців, в середньому 38 місяців. Вивчалися основні клінічні
симптоми, отомікроскопічні дані, дані аудіометричного дослідження слуху,
радіологічні

та хірургічні знахідки, вивчалася ензиматична активність

холестеатомного матрикса та підлеглої кісткової тканини, котрі вилучалися
інтраопераційно.
Об’єктом

біохімічних

досліджень

слугували

гомогенати

холестеатомного матриксу та прилеглої кісткової тканини у 27 хворих із
вродженою холестеатомою та 30 пацієнтів із набутою холестеатомою.
Вивчалася активність одних із основних протеолітичних ферментів, здібних
викликати деструкцію гликопротеїдного каркасу органів та тканин та,
зокрема, кісткової тканини – калікреїна та еластази.
Про активність еластази судили по інтенсивності розщеплення
хромогенного синтетичного пептиду Suc-Ala3-паранітроаніліда та виражали
в нмоль пара-нітроаніліну, що відщепився від субстрату за 1 годину під дією
1 мг білка тканини. Активність калікреїну визначали за допомогою
трипептиду N-Val-Ley-Arg-n-НА та виражали в нмоль n-НА/(год.мг білка).
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Діагноз ВХ базувався на діагностичних критеріях, запропонованих
Levenson із співавторами (1989), до котрих відносилися наявність білого
кольору утворення в барабанній порожнині за наявності цілої неушкодженої
барабанної перетинки; отомікроскопічно незмінені pars flaccida та pars tensa
барабанної перетинки; відсутність в анамнезі даних щодо отореї або
перфорації

барабанної перетинки; відсутність в анамнезі отохірургічних

втручань; відсутність в анамнезі даних щодо перенесеного середнього отиту
[245]. Не включалися випадки, коли холестеатома розвивалася внаслідок
атрезії зовнішнього слухового проходу, холестеатоми барабанної перетинки
та холестеатоми мосто-мозочкового кута.
Межею для визначення локалізації ВХ в барабанній порожнині
вважали руків’я молоточка – розрізняли розташування у передніх (передньоверхній квадрант) та задніх (задньо-верхній квадрант, задній аттик) відділах.
Стадія ВХ визначалася, використовуючи класифікацію, запропоновану Potsic
із співавторами (2002) [157].
В залежності від стадії ВХ, рентгенологічних знахідок та хірургічних
особливостей

пацієнтам

тимпанопластики,

виконувалися

ендомеальна

закриті

та

відкриті

тимпанопластика,

варіанти

петрозектомія;

осикулопластика виконувался як одноетапно, так і відстрочено.
Вік досліджуваних пацієнтів складав від 2 до 46 років, середній вік
складав 13,4. Пацієнтів чоловічої статі було 21, жіночої – 6; гендерне
співвідношення

складало

3,5:1.

Дані

рентгенологічних

знахідок

за

результатами комп’ютерної томографії скроневих кісток згідно класифікації
Potsic et al. дозволили встановити наступне: 1 стадія ВХ – в 3 випадках, 2
стадія – у 2 випадках, 3 стадія – у 18 пацієнтів, 4 стадія – в 4 випадках.
Інтраопераційно у пацієнтів визначався тип холестеатоми: відкритий
(структурований матрикс різної товщини, що стілиться по підлеглій кістці) та
закритий (епітеліальна перлина або холестеатома у міхурі). Середній вік
пацієнтів з відкритим та закритим типом холестеатоми складав 12,8 та 22,7
років відповідно. У всіх пацієнтів з ВХ спостерігався однобічний процес.
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Отомікроскопічна картина стану барабанної перетинки представлено
в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1
Отомікроскопічна картина стану барабанної перетинки
Видима частина

Тип ВХ
Закритий тип

Відкритий тип

Всього

Не візуалізується

3

1

4

Передньо-верхній

2

1

3

14

2

16 (59,3 %)

3

1

4

квадрант
Задньо-верхній
квадрант
Два

та

більше

квадранта
За даними табл. 6.1 у 22 (81,5 %) пацієнтів визначався закритий тип
ВХ, відкритий тип - у 5 пацієнтів (18,5 %). У 16 пацієнтів ВХ візуалізувалася
в ділянці задньо-верхнього квадранту барабанної перетинки.
Основні симптоми вродженої холестеатоми в залежності від її типу
представлено в таблиці 6.2.
За даним табл. 6.2 у 24 (88,9 %) пацієнтів визначалася кондуктивна
приглухуватість, в 3 випадках – сенсоневральна глухота.
За

результатами

СКТ

скроневих

кісток

пневматизований

соскоподібний паросток визначався у 24 (88,9 %) пацієнта, диплоетичний – у
3.
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Таблиця 6.2
Симптоми вродженої холестеатоми
Клінічні
симптоми

Тип ВХ
Закритий тип

Відкритий тип

Всього

2

1

3

19 (70,4 %)

5

24 (88,9 %)

15 (55,5 %)

1

16 (59,3 %)

2

1

3

Парез VII

2

1

3

Лабіринтит

0

0

0

Інтракраніальні
ускладнення

0

0

0

Соціальноадекватний слух
Кондуктивна
приглухуватість
Тиск, розпирання
у вусі
СНГ

Дані щодо локалізації ВХ наведено в таблиці 6.3.
Таблиця 6.3
Локалізація вродженої холестеатоми.
Локалізація ВХ
Барабанна порожнина
Барабанна
порожнина
+
ретротимпанум + аттик
Барабанна
порожнина
+
соскоподібний паросток
Верхівка піраміди скроневої
кістки
Множинна локалізація

Тип ВХ
Закритий

Відкритий

Всього

3

0

3

10 (37 %)

1

11 (40,7 %)

4

1

5

3

1

4

2

2

4

Як видно з таблиці 6.3, у 11 пацієнтів (40,7 %) ВХ обмежено займала
барабанну порожнину, ретротимпанум та аттик, причому в цих випадках в
значній кількості випадках визначався закритий тип холестеатоми.
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Деструкція ланцюга слухових кісточок відмічалася у 22 пацієнтів (81,5
%), у інших 5 пацієнтів – ланцюг слухових кісточок був неушкодженим і
рухомий. Для видалення холестеатоми, при медіальному або змішаному по
відношенню до слухових кісточок її розповсюдженням, виконувалася
дезартикуляція ковадло-стремінцевого суглоба та ковадло-молоточкового
суглоба, після чого пацієнтам видалялися холестеатома, ковадло та голівка
молоточка і, одночасно із сануючим етапом операції, виконувалася
оссикулопластика
Результати біохімічних досліджень щодо ензиматичної активності
холестеатомного матриксу та підлеглої до нього кісткової тканини наведені в
таблиці 6.4.
Отримані дані (див. табл. 6.4) свідчать про наявність різниці в
активності протеїназ у двох досліджуваних груп пацієнтів. Так, активність
калікреїна

(К.Ф.

3.4.21.31)

та

еластази

(К.Ф.3.4.21.36

(37))

в

холестеатомному матриксі хворих із вродженою холестеатомою в 3,3 та 3,5
разів була нижчою, ніж активність цих ферментів у пацієнтів із набутою
холестеатомою на фоні хронічного гнійного середнього отиту. Аналогічна
закономірність, але менш виражена, відмічалася і в кістковій тканині обох
груп пацієнтів: активність калікреїну та еластази в 1,4 та 2 рази знижена у
пацієнтів першої групи в порівнянні із такою пацієнтів другої групи.
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Таблиця 6.4
Активність протеїназ в холестеатомному матриксі та кістковій тканині
пацієнтів із вродженою та набутою холестеатомою.
Об’єкт

Активність калікреїну,

Активність еластази,

нмоль n-НА/год∙мг білка

нмоль n-НА/год∙мг білка

45,0 ± 13,8 p<0,001

4,0 ± 1,5 p<0,001

146,0 ± 49,0

9,8 ± 2,3

матрикс

150,0 ± 24,0

19,0 ± 3,0

кістка

209,0 ± 31,0

20,0 ± 3,5

0-20

-

дослідження
Вроджена
холестеатома:
матрикс
кістка
Набута
холестеатома:

Контроль
Хворі

на

ХГСО,
мезотимпанит:
Кістка

Примітка: р – достовірність відмінностей між показниками в групі із
вродженою та набутою холестеатомою.
Результати клінічного обстеження, котрі свідчать про менш агресивний
перебіг

захворювання

при

вродженій

холестеатомі

співпадають

із

результатами біохімічних досліджень: активність калікреїну та еластази –
протеолітичних ферментів, що беруть участь в деградації кісткових структур
середнього

вуха,

була

більш

низькою

у

пацієнтів

з

вродженою

холестеатомою. Механізм деструкції підлеглих кісткових структур, за
результатами отриманих нами біохімічних досліджень, вірогідніше всього
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пояснюється механічним тиском вмісту холестеатомного міхура, а не є
наслідком ензиматичної активності холестеатомного матриксу.
Розділ 6.2 Холестеатома зовнішнього слухового проходу
Характерною

особливістю

холестеатоми

вважається

скупчення

кератинізованого сквамозного епітелію в нетиповому для нього місці, котре
в межах скроневої кістки може виявлятися в середньому вусі, піраміді
скроневої

кістки

та

зовнішньому

слуховому

проході.

Основним

патогенетичним субстратом при холестеатомі є деструкція підлеглої
кісткової тканини [318]. Частіше всього холестеатома утворюється в межах
середнього вуха і є одним із ускладнень хронічного гнійного середнього
отиту. До рідкісних локалізацій холестеатоми відноситься холестеатома
зовнішнього слухового проходу (ХЗСП). Частота її виникнення складає
приблизно

1

випадок

на

1000

нових

пацієнтів

із

отіатричними

захворюваннями [105, 150]. Етіологія та патогенез холестеатоми до
теперішнього часу точно не встановлені [190, 191].

Вперше ХЗСП була

описана в 1850 році Toynbee [349]. З того часу до початку 80-х років XX
сторіччя вона прирівнювалася до обтуруючого кератозу. В 1980 році
Piepergerdes із співавт. вперше довели різницю цих патологічних станів.
[286]. Дослідники стверджували, що обтуруючий кератоз є результатом
скупчення великої кількості десквамованого кератину в межах зовнішнього
слухового проходу на відміну від ХЗСП, характерною ознакою котрої була
інвазія сквамозного епітелію з розвитком періостеїту в кісткових стінках
зовнішнього слухового проходу. Іншими авторами доведено, що обтуруючий
кератоз є захворюванням шкіри зовнішнього слухового проходу, котре може
руйнувати барабанну перетинку та розповсюджуватися в барабанну
порожнину і завжди супроводжується явищами запального процесу [92].
Цими ж авторами доведено, що при ХЗСП із розповсюдженням в клітини
соскоподібного паростка, барабанна перетинка в більшості випадків інтактна
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та неушкоджена, а патологічний процес розповсюджується в клітини
соскоподібного

паростка

шляхом

деструктивно-літичного

руйнування

задньої кісткової стінки зовнішнього слухового проходу. Corbridge із співав.
(1996) стверджують, що причиною ОК є порушення епітеліальної міграції з
епітеліального шару барабанної перетинки та шкіри зовнішнього слухового
проходу, в той час, як інші автори вказують, що причиною цієї хвороби є
надмірне утворення епітеліальних клітин [92, 162, 232]. Фактори, котрі могли
б приводити до цих порушень, наразі невідомі.
До теперішнього часу не встановлена причина деструктивного впливу
ХЗСП на підлеглі кісткові структури.

Нами вивчалися особливості

клінічного перебігу ХЗСП, даних ензиматичної активності холестеатоми та
підлеглої до неї кісткової тканини 11 пацієнтів ХЗСП в порівнянні із
ензиматичною активністю інкапсульованої (20 пацієнтів) та інвазивної
дифузної агресивної холестеатоми (18 пацієнтів).
В

проведеній

роботі

використовували

класифікацію

ХЗСП,

запропоновану Naim та співавторами (2005), яка базується на гістологічних
знахідках та клінічних симптомах [149]. Відомо, що причиною вродженої
ХЗСП частіше всього є вроджена аномалія розвитку зовнішнього вуха стеноз або атрезія зовнішнього слухового проходу, однак причини
виникнення первинно набутою ХЗСП досі не відомі.
Нами вивчалася активність холестеатомного процесу у пацієнтів із
ХЗСП на основі даних клінічного обстеження, отомікроскопічних знахідок,
даних комп’ютерної томографії скроневої кістки, даних біохімічного
дослідження активності протеолітичних ферментів в секреті з вуха,
холестеатомному матриксі та підлеглій тканині пацієнтів при набутій ХЗСП.
11 пацієнтів із ХЗСП віком від 19 до 47 років проліковані у відділі
мікрохірургії вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології
ім.проф.О.С.Коломійченка

НАМНУ»

з

2000

по

2013

роки.

Серед

досліджуваних визначено 9 пацієнтів жіночої статі, 2 – чоловічої. Серед
можливих причин виникнення ХЗСП в 2 випадках у пацієнтів була черепно-

185

мозкова травма в анамнезі, в 2 випадках – ятрогенна причина після
виконання тимпанопластики, в 1 випадку – екзостози зовнішнього слухового
проходу, в 6 випадках – первинно набута. Проведено аналіз основних
характеристик ХЗСП та результатів лікування.
Класифікація

за

стадіями

здійснювалася

згідно

результатів

комп’ютерної томографії скроневих кісток, ото мікроскопічної картини та
даних клінічного дослідження. Стадія I – холестеатома локалізована в
зовнішнього слухового проходу (n=5), стадія II

- холестеатома займає

зовнішній слуховий прохід та вражає барабанну перетинку із збереженням її
серединного шару (n=4), стадія III – холестеатома розташована в
зовнішньому слуховому проході із деструкцією підлеглої кістки та
розповсюдженням в клітини соскоподібного паростка, барабанна порожнина
інтактна (n=2), із стадією IV – розповсюджена холестеатома з ураженням
скроневої кістки, в нашій групі обстежених не було жодного пацієнта
В лікуванні пацієнтів із ХЗСП основними способами лікування були
наступні: при стадії I – консервативне лікування (2 випадки), каналопластика
(3 пацієнта); при стадії II – каналопластика в поєднанні із тимпанопластикою
(4 пацієнта); стадія III – каналопластика в поєднанні із мастоїдотомією (2
пацієнта),

при

ураженні

барабанної

перетинки

–

виконується

тимпанопластика. При наявності ХЗСП стадії IV рекомендовано виконувати
хірургічні втручання, в залежності від місця її розташування.
Об’єктом

біохімічних

досліджень

слугували

гомогенати

холестеатомного матриксу та прилеглої кісткової тканини у 11 хворих із
ХЗСП та 38 пацієнтів із холестеатомою середнього вуха (20 пацієнтів із
інкапсульованою холестеатомою та 18 пацієнтів із інвазивною дифузною
холестеатомо). Вивчалася активність одних із основних протеолітичних
ферментів, здатних викликати деструкцію гликопротеїдного каркасу органів
та тканин та, зокрема, кісткової тканини – калікреїна (К.Ф.3.4.21.31) та
еластази (К.Ф. 3.4.21.36 (37)). Також визначалася активність еластази та
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катепсину В (К.Ф.3.4.22.1) в секреті з вуха та слизовій оболонці порожнин і
соскоподібного паростка.
11 пацієнтів із ХЗСП були розподілені за стадіями та складали 5
пацієнтів із стадією I, 5 пацієнтів із стадією II, 2 пацієнта із стадією III.
Жодного пацієнта із стадією IV в досліджуваній групі пацієнтів не
спостерігалося. Оторея, приглухуватість та біль у вусі відмічалися у всіх
пацієнтів. У 9 пацієнтів спостерігалося ураження нижньої кісткової стінки
зовнішнього слухового проходу, у 2 пацієнтів – поєднане ураження нижньої
та задньої кісткових стінок. Причиною виникнення ХЗСП у в 6 випадках –
ХЗСП виникла спонтанно (первинно набута), в 2 випадках – в анамнезі
черепно-мозкова

травма,

в

2

випадках

–

вірогідно

ятрогенна

(тимпанопластика в анамнезі), у 1 пацієнта були екзостози зовнішнього
слухового проходу. Лише 1 пацієнт вказував на наявність в анамнезі випадку
з розвитком дифузного зовнішнього отиту. У всіх випадках спостерігався
однобічний процес.
Для визначення ензиматичної активності ХЗСП та підтвердження
літичної дії протеолітичних ферментів холестеатомного матриксу на підлеглу
кісткову тканину вивчалася активність катепсину В, калікреїну та еластази.
Отримані дані щодо активності вивчаємих ферментів в секреті з вуха,
холестеатомному матриксі, підлеглій кістковій тканині, слизовій оболонці (у
випадках розповсюдження холестеатоми в клітини соскоподібного паростка)
порівнювалися із активністю цих ферментів при хронічному гнійному
середньому отиті при наявності інкапсульованої (20 пацієнтів) та дифузної
агресивної інвазивної холестеатоми (18 пацієнтів) представлено в таблиці 6.5.
Як видно з табл. 6.5 (див. табл.), при ХЗСП визначається високий
ензиматичний потенціал, чим може пояснюватися її деструктивний вплив на
підлеглу кісткову тканину. Особливо це стосується активності ферментів –
калікреїну та еластази, які призводять до деградації основного білку
сполучної тканини – колагену.
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Таблиця 6.5
Активність протеїназ в секреті з вуха, кістковій тканині, холестеатомному
матриксі та слизовій оболонці пацієнтів із холестеатомою зовнішнього
слухового проходу та на хронічний гнійний середній отит із холестеатомою.
Об’єкт

Протеази

дослідження

Секрет з вуха

Катепсин В

Патологічні стани
ХЗСП

Інкапсульована

Інвазивна

(n=11)

холестеатома

холестеатома

(n=20)

(n=18)

64,8 ± 4,1

22,5 ± 4,3

83,0 ± 10,0
p <0,01

Слизова

Еластаза

52,2 ± 21,4

48,0 ± 14

56,0 ± 5,7

Еластаза

47,0 ± 7,1

28,0 ± 2,4

52,0 ± 6,1

Калікреїн

389,0 ±82

119,0 ± 21,0

444,0±100

оболонка
Підлегла кістка

p<0,01
Еластаза

78,5 ± 6,8

20,0 ± 3,5

31,0±9,3

Холестеатомний Калікреїн

211,0±38

150,0 ± 24,0

238,0±71

матрикс

21,0 ± 2,1

12,0 ± 4,0

22,0±4,9

Еластаза

Примітка: р – достовірність різниці показників в групах хворих з
ХЗСП, інкапсульованою та інвазивною холестеатомами.
Основним

принципом

лікування

ХЗСП

вважається

хірургічне

видалення холестеатоми та некротичної підлеглої кістки із максимальним
збереженням нормальної здорової шкіри зовнішнього слухового проходу
[190, 191, 325]. Точні межі для видалення ураженої кістки зовнішнього
слухового проходу визначаються за результатами комп’ютерної томографія
скроневих кісток із точною оцінкою зон некрозу та кісткової ерозії. При
виявленні

стадії

I

ХЗСП

при

наявності

обмеженої

холестеатоми
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рекомендується проведення місцевого лікування у вигляді видалення
холестеатомних лусок за допомогою електроаспіратора з наступним
використанням вушних крапель [150], використання рідини Бурова [127] або
хірургічного лікування – каналопластики [150, 190, 358].
При ураженні барабанної перетинки каналопластику слід поєднувати із
тимпанопластикою та вважається доцільним при стадії II ХЗСП [325]. В разі
розповсюдження холестеатоми в клітини соскоподібного паростка доцільно
виконувати каналопластику в поєднанні із мастоїдотомією (притаманне при
стадії III). В цьому випадку реконструкцію ураженої кістки зовнішнього
слухового проходу слід виконувати, використовуючи кісткову пасту (bone
dust). При стадії IV ХЗСП при расповсюдженні холестеатоми в напрямку
fossa glenoidalis або середньої черепної ямки – холестетому деякі автори
видаляли різними доступами (доступом через середню черепну ямку або
доступом через cкулову кістку) [318].
Всі пацієнти із ХЗСП були прооперовані – виконана ендауральна
каналопластика, з повним видаленням ураженої шкіри в ділянці нижньої
кісткової стінки в 6 випадках, з подальшою пластикою вільним шкіряним
клаптем по Тиршу. В 2 випадках виконувалася реконструкція задньої
кісткової стінки кістковим пилем, змішаним із кров’ю пацієнтів (bone dust). В
3 випадках вдалося зберегти шкіру пацієнтів на більшій ділянці кісткового
відділу зовнішнього слухового проходу з обмеженою пластикою вільним
шкіряном клаптем по Тиршу. Віддалений період спостереження за
досліджуваним хворими із ХЗСП складав в середньому 28,1 місяць. В 1
випадку у пацієнтки із стадією III ХЗСП через 14 місяців після операції
виникла резидуальна холестеатома у вигляді обмеженої холестеатомної
перлини. Холестеатомна перлина була видалена в амбулаторному порядку,
після чого пацієнтка місцево використовувала поліфункціональний інгібітор
протеолітичних ферментів протягом 1 місяця. В 1 випадку у пацієнта в
терміни 19 місяців після операції спостерігався розвиток стенозування
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зовнішнього слухового проходу, внаслідок чого пацієнт був реоперований з
виконанням каналопластики.
Використання класифікації Naim за стадіями можливо тільки на
передопераційному етапі для визначення меж кісткової деструкції при
наявності отомікроскопічно підтвердженої ХЗСП, але унеможливлюється у
післяопераційному періоді для визначення рецидивного або резидуального
процесу.
Таким чином, встановлено високу ферментативну активність протеаз,
котрі беруть участь в деградації кісткової тканини при холестеатомі
(калікреїну, еластази, катепсину В), чия активність в холестеатомному
матриксі та підлеглій кістковій тканині при ХЗСП майже не відрізнялася від
такої при інвазивній дифузній холестеатомі середнього вуха. На наш погляд,
консервативне

лікування

можливо

лише

при

наявності

обмеженої

холестеатоми або, як підготовчий захід, перед проведенням каналопластики.
При деструктивному ураженні підлеглої кісткової тканини, підтвердженого
даними комп’ютерної томографії скроневих кісток показано лише хірургічне
лікування – каналопластика із максимальним збереженням неураженою
холестеатомою шкіри зовнішнього слухового проходу. При ознаках
ураження шкіри необхідно проводити її видалення із одноетапним
виконанням пластики вільним шкірним клаптем, що дозволить мінімізувати
можливий відсоток рецидивування холестеатоми. За результатами наших
досліджень, доведено високу інформативність визначення катепсину В як
маркеру активності холестеатомного процесу та прогнозування перебігу
захворювання. Визначення катепсину В в секреті з вуха при ХЗСП може
вважатися маркером активності та агресивності холестетеатомного процесу і
повинно враховуватися для оцінки перебігу патологічного процесу як до
проведення

лікування

так

у

віддаленому

періоді.

Використання

поліфункціонального інгібітора протеолітичних ферментів при локальному
лікуванні обмеженої ХЗСП може вважатися перспективним внаслідок
запобігання деструктивного впливу ензимів матриксу на підлеглу кісткову
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тканину із виключенням необхідності виконання хірургічного втручання. Для
спостереження пацієнтів у віддаленому післяопераційному періоді та
виявлення

рецидивної

або

резидуальної

холестеатоми

доцільно

використовувати КТ скроневих кісток в поєднанні з магнітно-резонансною
томографією головного мозку в режимі дифузійно зважених зображень.
Розділ 6.3 Інтрапірамідна холестеатома
Серед патологічних станів піраміди скроневої кістки холестеатома
займає 4-9 % всіх випадків [158, 234, 328]. Вона може бути як вродженою,
так і набутою [169]. Вроджена холестеатома піраміди скроневої кістки
утворюється з епітеліальних зачатків, котрі опинилися в піраміді скроневої
кістки в результаті аномалії ембріональної закладки та розвитку першої
жаберної дуги [59, 93, 104, 254, 258, 296]. Набута холестеатома починає
рости з тимпано-мастоїдального відділу скроневої кістки (місця свого
утворення) в медіальному напрямку в сторону верхівки піраміди, обростаючи
капсулу завитки, або проходячи крізь неї [208, 220, 254].
Відмінності

між

вродженою

та

набутою

інтрапірамідною

холестеатомою часто буває важко встановити. При отомікроскопії обидві
форми холестеатоми виглядають однаково [48, 285]. Незважаючи на різне
походження, при деструкції піраміди скроневої кістки та середнього вуха
клінічно встановити відмінності між вродженою та набутою природою
холестеатоми думку Yanagihara та Matsumoto (1981), не завжди можливо
[363]. І вроджена, і набута холестеатоми піраміди можуть вести себе
агресивно, призводячи до деструкції прилеглої кістки, розташовуючись
поблизу життєво (ствол мозку, внутрішня сонна артерія, луковиця яремної
вени, середні та задня черепні ямки) та функціонально (завитка, лабіринт,
лицевий нерв) важливих структур. При плануванні хірургічного втручання
враховують розташування холестеатоми та її співвідношення з цими
структурами.
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M.Sanna et al. (1993) поділяють холестеатоми піраміди в залежності від
їх

відношення

до

лабіринту

на

п’ять

видів:

супралабіринтну,

інфралабіринтну, масивну лабіринтну, інфралабіринтну, інфралабіринтну з
апікальним розповсюдженням та апікальну [285]. В основі цією класифікації
полягають локалізація та розповсюдження холестеатоми. В 1969 році
Glasscock М. вперше описав доступ через середню черепну ямку до піраміди
скроневої кістки. Цей доступ і в теперішній час з успіхом застосовується в
тих випадках, коли виникає необхідність зберегти слух, наприклад, при
видаленні супралабіринтної холестеатоми, котра розповсюджується в
напрямку верхівки піраміди [197, 284, 317].
запропонував

декілька

типів

В 1977

інфратемпоральних

році Ugo Fisch
доступів,

котрі

забезпечують адекватний підхід до каменистої частини внутрішньої сонної
артерії [192]. В 1978 році William House et al. описали транскохлеарний
доступ до верхівки піраміди та скату [210, 211]. Зважений підхід до вибору
раціонального

доступу

в

більшості

випадків

дозволяє

виконати

макроскопічне повне видалення холестеатоми. Разом з тим ускладнення та
наслідки

хірургічних

втручань

при

холестеатомі

верхівки

піраміди

залишаються великою проблемою [168, 313]. Чим можна пояснити
деструктивний вплив холестеатоми піраміди на оточуючи кісткові структури
– ензиматичною активністю холестеатомного матриксу або деструкцією під
впливом тиску вмісту холестеатомного міхура лишається

невивченим

питанням патогенезу інтрапірамідної холестеатоми.
В

цьому

фрагменті

роботи

представлені

результати

вивчення

ензиматичної активності холестеатомного матриксу, підлеглої кісткової
тканини та пери фокальних структур у хворих з інтрапірамідною
холестеатомою, представлені результати хірургічного лікування хворих з
холестеатомою

верхівки

піраміди

скроневої

кістки.

Метою

нашого

дослідження також було вивчення ускладнень та наслідків хірургічних
втручань та запропонувати шляхи їх попередження.
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Обстеженню підлягали 25 пацієнтів із холестеатомою піраміди
скроневої кістки, котрі знаходилися на лікуванні у відділі мікрохірургії вуха
та

отонейрохірургії

ДУ

«Інститут

отоларингології

ім.проф.

О.С.Коломійченка НАМНУ» з 1999 по 2013 роки. Критерієм включення
пацієнтів слугувало наявність холестеатоми кругом капсули завитки або
лабіринту, котра розповсюджувалася в медіальному напрямку до верхівки
піраміди, що підтверджувалося під час операції. 6 пацієнтів до звертання в
наше відділення були оперовані раніше в інших клініках з приводу
хронічного гнійного середнього отиту. Пацієнти були обстежені, включаючи
збір анамнезу, скарг, ото мікроскопію, СКТ скроневих кісток та МРТ
головного мозку, в окремих випадках (n=5) в режимі дифузійно зважених
зображень (DWI). Після операції всі пацієнти регулярно проходили
обстеження кожні 6 місяців протягом перших 3 років, потім 1 раз на рік
протягом ще 3 наступних років.
Середній період спостережень складав 29 місяців. З метою виявлення
можливої резидуальної холестеатоми всім пацієнтам щорічно виконувалася
МРТ з метою контроля за облітерованою порожниною в скроневій кістці.
Останні 2 роки широко використовується МРТ в режимі дифузійно зважених
зображень як з метою визначення резидуальної холестеатоми, так і у
первинних хворих при підозрі на наявність інтрапірамідної холестеатоми. В
разі необхідності виконували МРТ дослідження в режимі fat suppression,
тобто подавлення сигналу від жирової тканини, котрою було облітеровано
вухо.
При оцінці результатів лікування звертали увагу на такі ускладнення як
наявність

ліквореї,

резидуальної

порушення

холестеатоми

та

функції
отореї

черепних
з

нервів,

операційної

наявність
порожнини.

Доопераційну та післяопераційну функцію лицевого нерва оцінювали по
шкалі

House-Brackmann’а [House J., Brackmann D., 1985; Борисенко О.Н.,

Сушко Ю.А., Сребняк И.А. и соавт., 2003].
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На основі доопераційного обстеження за допомогою СКТ (рис. 6.1)
визначалися з доступом та об’ємом хірургічного втручання.

Рисунок 6.1 – СКТ хв.Л. з холестеатомою правої піраміди скроневої
кістки (стрілкою вказано м’якотканинний компонент в ділянці піраміди
скроневої кістки с деструктивними змінами).
Частіше всього в якості хірургічного доступу виконували радикальну
мастоїдотомію з наступною лабіринтектомією (транслабіринтний доступ).
Операційну порожнину повністю облітерували з ушиванням зовнішнього
слухового проходу наглухо за методом Rambo, або виконували часткову
облітерацію.
Нами було прооперовано 25 пацієнтів (18 чоловіків та 7 жінок)

з

холестеатомою піраміди скроневої кістки віком від 18 до 54 років (середній
вік 28,3 роки).
Всі 25 пацієнтів мали скарги на зниження слуху, у 13 (52 %) пацієнтів
відмічалася повна глухота, у 18 пациентов (72 %) відмічалася оторея, у 16 (64
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%) – шум у вусі, у 8 (32 %) - запаморочення, у 10 (40 %) – парез лицевого
нерву та у 8 (32 %) – головний біль. В своїй роботі ми користувалися
модифікованою класифікацією M.Sanna et al. (рис. 6.2-6.5). Більше всього
було хворих з інфралабіринтною холестеатомою – 13 (52 %). У 3 (12 %) була
ретролабіринтна холестеатома, у 5 (20 %) – масивна лабіринтна та у 4 (16 %)
– супралабіринтна.

Рис. 6.2 – Інфралабіринтна холестеатома (13 пацієнтів (52 %)).

Рис. 6.3 – Ретролабіринтна холестеатома (3 пацієнта (12 %)).
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Рис. 6.4 – Масивна лабіринтна холестеатома ( 5 пацієнтів (20 %)).

Рис. 6.5 – Супралабіринтна холестеатома (4 пацієнтів (16 %)).
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Рис. 6.6 – Апікальна холестеатома (0 пацієнтів)
Вибір

хірургічного

доступу

визначався

локалізацією

та

розповсюдженням холестеатоми. У 9 (36 %) пацієнтів була виконана
розширена радикальна мастоїдотомія, у 8 з них вона була доповнена
лабіринтектомією (транслабіринтний доступ). У 9 (36 %) пацієнтів була
виконана субтотальна петрозектомія, при цьому видалялася кісткова капсула
завитки та лабіринту (транскохлеарний та транслабіринтний доступи) без
розкриття верхівки піраміди. У 7 (28 %) була виконана тотальна
петрозектомія із розкриттям верхівки піраміди скроневої кістки та наступною
облітерацією операційної порожнини смужками абдомінального жиру з
одночасним

ушиванням

зовнішнього

слухового

проходу.

Залежність

хірургічного доступу від виду холестеатоми піраміди скроневої кістки
представлено в таблиці 6.6. У всіх пацієнтів виконано макроскопічно
тотальне видалення холестеатоми.
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Таблиця 6.6
Залежність хірургічного доступа від вида холестеатоми.
Вид
холестеатоми

Доступ
ТрансСубтотальна
Тотальна
лабіринтний петрозектомія петрозектомія
5
3
3

РМЕ

Інфралабиринтна
Ретролабіринтна
Масивна
лабиринтна
Супралабіринтна
Всього

5

4
9

3

4

1

9

4

В залежності від розповсюдженості інфралабіринтої холестеатоми
виконувався різний об’єм хірургічного втручання. В тому випадку, коли
холестеатома розташовувалася між капсулою завитки та цибулиною яремної
вени, видалити її вдавалося за допомогою радикальної мастоїдектомії,
збережуючи цілісність лабіринту (в 5 випадках). При апікальному
розповсюдженні інфралабіринтої холестеатоми, медіальніше капсули завитки
в 5 випадках, була виконана субтотальна петрозектомія, а ще в 3 випадках –
тотальна петрозектомія.

Видалення холестеатоми, що розташовувалася

позаду капсули лабіринта (ретролабіринтної), виконували за допомогою
транслабіринтного доступу.

Холестеатому, котра розповсюджувалася

доверху понад капсулою завитки, видаляли за допомогою розширеної
радикальної

мастоїдектомії, розкриваючи холестеатомний міхур та

видаляючи холестеатому під повним візуальним контролем. При масивній
лабіринтній холестеатомі, коли спостерігалися значні деструктивні зміни
капсули

лабіринту,

виконували

субтотальну

петрозектомію,

а

при

апікальному її розповсюдженні – тотальну петрозектомію. Випадків з чистою
апікальною холестеатомою в наших випадках не спостерігалося.
Функція лицевого нерва в двох випадках у хворих з інфралабіринтою
холестеатомою покращилася: до операції вона становила V ступінь по
класифікації House-Brackmann’a, а після видалення холестеатоми за
допомогою субтотальної петрозектомії та декомпресії лицевого нерва
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відповідала III ступені. В трьох випадках у хворих з масивною лабіринтною
холестеатомою функція лицевого нерва погіршилася: до операції вона була
в межах норми (I стадія), а після операції спостерігалося незначне порушення
функції лицевого нерва (II стадія). У 8 хворих вдалося після операції
зберегти функцію лицевого нерва в межах норми (I стадія). Функція лицевого
нерва у хворих з холестеатомою піраміди скроневої кістки представлена на

Кількість хворих

діаграмі (див. рис. 6.7).

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
I

II

III

До операції

IV

V

VI

Після операції

Рис. 6.7 Функція лицевого нерва по класифікації House-Brackmann’a у
хворих з холестеатомою піраміди скроневої кістки до та після операції у
віддаленому періоді.
У 7 (28 %) пацієнтів після радикальної мастодектомії виконано широку
меатоконхопластику
трепанаційної

для

післяопераційного

контролю

за

станом

порожнини та доглядом за нею. 11 (44 %) пацієнтам з

трепанаційною порожниною великих розмірів, котрі перенесли радикальну
мастоїдектомію, або лабіринтектомію, або субтотальну петрозектомію окрім
широкої

меатоконхопластики

виконувалася

часткова

облітерація
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трепанаційної

порожнини

правлячій ніжці.

м’язево-періостальним

клаптем

на

нижній

І 7 (28 %) хворим, котрим була виконана тотальна

петрозектомія, виконана тотальна облітерація трепанаційної порожнини
смугами абдомінального жиру з ушиванням наглухо зовнішнього слухового
проходу за методом Rambo. Хворі після тотальної петрозектомії мали
інтраопераційну лікворею, що виникла з боку внутрішнього слухового
проходу, та потребували щільної облітерації для внутрішнього слухового
проходу та слухової труби, а також встановлення на 7 діб вакуумного
дренажу в трепанаційній порожнині.
Щорічно всі пацієнти проходили клінічне обстеження, СКТ та МРТ
контроль з метою виявлення резидуальної холестеатоми (див. рис. 6.8, 6.9). В
двох випадках були виявлені ознаки резидуальної холестеатоми.

Рис. 6.8 – МРТ головного мозку в режимі T2W1 хв.Пл. з масивною
холестеатомою піраміди скроневої кістки зліва до операції. Холестеатома
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займає всю проекцію піраміди скроневої кістки та розповсюджується в
медіальному напрямку на частину ската.

Рис. 6.9

МРТ головного мозку того ж хв. Пл. через 1 рік після

операції. Операційна порожнина заповнена смугами абдомінального жиру.
Ознак резидуальної холестеатоми не спостерігається.
Холестеатома піраміди скроневої кістки може бути як вродженою, так і
набутою. В залежності від свого походження має характерні ензимологічні
характеристики

щодо

активності

протеолітичних

ферментів.

Вибір

хірургічного доступу залежить від локалізації холестеатоми по відношенню
до капсули лабіринту та визначається за даним СКТ скроневих кісток та МРТ
головного мозку. Хірургічна тактика полягає в тотальному макроскопічному
видаленні холестеатоми та збереженні цілісності лицевого нерва. Зберегти
слух в тих випадках, коли холестеатома розповсюджується медіальніше
капсули лабіринту, не видається можливим.
Представлені в розділі результати досліджень опубліковано:
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РОЗДІЛ 7
УЛЬТРАСТУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛЕГЛОЇ КІСТКОВОЇ
ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ХРОНІНЧИЙ ГНІЙНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ
З ХОЛЕСТЕАТОМОЮ ТА РЕТРАКЦІЙНОЇ КИШЕНІ У ХВОРИХ НА
ХРОНІЧНИЙ СЕРЕДНІЙ ОТИТ ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОННОЇ
МІКРОСКОПІЇ

7.1 Особливості кристалічної решітки кісткової тканини у хворих з
холестеатомою
З анатомічної точки зору в кістковій тканині виділено дві основні
частини – органічну та мінеральну. Органічна складова кістки складається з
трьох компонентів: клітин (остеобластів, остеоцитів та остеобластів), в яких
знаходяться фосфоліпіди, протеїн, нуклеопротеїн, калій та частково магній;
колагенових та еластичних волокон, які вміщують в собі амінокислоти,
сульфати та фосфати; клеючої або цементуючої речовини, яка складається, в
основному, із гексоз у вигляді мукополісахаридів та різноманітних
сукупностей гексоз, протеїну у вигляді глікопротеїну.
Мінеральна складова кісткової тканини, в свою чергу, складається із
двох частин: 1) – кристалічного компоненту, що являє собою кристали
гідроксиапатиту з основною хімічною формулою [CaOH·Ca4(PO4)3]2; 2) –
некристалічного мінерального компоненту.
Як відомо, кісткова тканина аналогічна природньому фосфатуоксиапатиту. Тому слід вважати, що фосфатна частина кістки, яка вміщує
іони PO43-, буде давати полоси поглинання, що співвідносяться частотам
коливання даного іона. Будь-яка зміна будови або міцності зв’язків змінює
частоти

коливання

і

відносно

цьому

будуть

зміщуватися

полоси
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інфрачервоного спектру молекули. Зміщення полоси можливі також за
рахунок зміни оточення молекули, в наших випадках – іону PO43- в кристалі
фосфату. В інфрачервоному спектрі кістки виявляються інтенсивні полоси
поглинання, які зв’язані валентними коливаннями з іоном PO43- в області
900-1500 см-1 та 500-650 см-1 (деформаційні коливання) та полоси
поглинанняаніона СO32- - 880, 1430 та 1460 см–1, а також полоси
поглинання, які відносяться до коливань білкової частини кістки (1660, 1540,
1240 см–1).
Спектрографічні дослідження нами виконувалися на базі Інститута фізики
напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України у відділі фізикотехнологічних проблем, провідникової та інфрачервоної технології, згідно
виконання сумісної науково-дослідної роботи.
Спектральний аналіз давно застосовується в хімії та матеріалознавстві для
визначення кількості елементів. Інфрачервона та раманівська спектроскопія
багатоатомних молекул є потужним аналітичним методом. Кожному
молекулярному зв`язку відповідає набір коливальних смуг, за яким можна
ідентифікувати молекули чи визначити її структуру. Методи спектрального
аналізу стандартизовано, інформація про характерні

лінії більшості

елементів та більшості молекул знаходиться в комп’ютерних базах даних,
що значною мірою прискорює аналіз та ідентифікацію хімічних речовин. Для
визначення структури біологічних молекул вивчають їх спектри поглинання.
Кістка є специфічною формою сполучної тканини, що побудована з
мікроскопічних кристалів фосфатів кальцію всередині матриксу з колагену
(переважно колаген першого типу). Кісткові кристали мають розмір (20 + 7)
нм

і складаються переважно з гідроксиапатитів загальної формули

Са10(PO4)6(OH)2 [6]. Кисле рН розчиняє гідроксиапатит, а кислі протеази, що
їх секретує остеокласт, руйнують колаген [52]. Продукти деградації
ендоцитуються

остеокластами.

Продукти

розпаду

колагену

містять

піридинолові структури, які можна вимірювати у сечі як показник швидкості
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резорбції кістки. При розчиненні гідроксиапатиту в умовах кислого
середовища фосфати кальцію дисоціюють

до суміші двох-

та

одновалентних іонів (HPO42-і H2PO4-), а також до залишків пірофосфорної
кислоти. Останні мають більший коефіцієнт розчинності, ніж солі
ортофосфорної кислоти, тому краще вимиваються із кісток [82]. Неорганічні
компоненти кісткової тканини становлять тільки близько чверті об’єму
кісток, решту становить органічний матрикс, який на 90-95 % складається з
колагену. До складу кісток також входить білок, котрий має міцний зв’язок з
кристалами гідроксиапатиту.
Інфрачервоні спектри поліамідів мають чіткі характеристичні смуги
амідних груп. Ці смуги прийнято розрізняти, як Амід І, Амід ІІ та Амід ІІІ.
При дослідженні коливань нелінійного фрагменту OCN, який є моделлю
вторинної амідної групи, смуга коливання якої проявляються при 1650 см -1
позначають як Амід І, а смугу з характеристичними коливаннями при 1550
см-1 – як Амід ІІ. Ці смуги відносяться до антисиметричних та симетричних
валентних коливань OCN-групи. В результаті взаємодії симетричних
валентних коливань OCN-групи з деформаційними коливаннями NH-групи в
інфрачервоному діапазоні спектра проявляються смуги Амід ІІ (1545см-1) та
Амід ІІІ (1240-1266 см-1).
Смуги поглинання Амід V (690-712 см-1) та Амід VI (579-620 см-1)
пов`язані з неплоскими деформаційними коливаннями груп NH та С=О,
перпендикулярними до площини амідних груп не завжди реєструються
внаслідок їх слабкої інтенсивності.
Смуги поглинання Амід І та Амід ІІ є характерними смугами трансамідних груп завдяки їх стійкому положенню (1640 и 1545 см -1) та значній
інтенсивності. Точне положення смуги Амід ІІ є різним для α- та γмодифікації поліамідів. Смуга коливань Амід І відповідає валентним
коливанням групи C=O при якому змінюється довжина зв’язку С=О (тому
часто її називають карбонільною). В смугу коливань Амід ІІ дають внесок
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коливання різних груп: NH-деформаційні коливання (50 %), CN-валентні
коливання (40 %) та C=O-валентні коливання (10 %).
Весь фосфор плазми крові здатен проникати крізь мембрани клубочків
та фільтруватися в ниркових канальцях. При перевищенні вмісту кальцію у
плазмі, останній теж виділяється із сечею. Тому при спектральному аналізі
сечі солі ортофосфорної та пірофосфорної кислот можна ідентифікувати за
появою відповідних їм смуг поглинання в інфрачервоних спектрах та
визначити

їх

концентрацію

за

інтенсивністю

смуги

поглинання

з

урахуванням площі відповідної смуги [5].
Неорганічний компонент кісткової тканини обумовлює присутність в
ІЧ-спектрах смуг, що є характерними для карбонатів (СО3)2- - 880, 1430, 1460
см-1, та ортофосфатів (РО4)3- - 570, 610, 1030, 1050, 1080 см-1. Найпростішим
конденсованим фосфат-іоном є діфосфат–іон (пірофосфат-іон), сформований
сполученням загальними вершинами двох тетраедрів РО4. Частоти, що
характеризують

зв`язок

Р-О-Р,

в

спектрах

більшості

діфосфатів

спостерігаються у спектральному інтервалі 700-740, 920-940, 960-980 см-1 [5,
83].
Багато авторів зазначають присутність пірофосфатних смуг поглинання
в молекулярних ІЧ-спектрах при розвитку онкозахворювань. Дослідження
ІЧ-спектрів поглинання кісткових тканин і сухих проб сечі дає змогу
зафіксувати зміну складу цих речовин на протязі розвитку онкозахворювань
[97, 165, 170, 174].
Для приготування сухої проби сечі у хворих збирали сечу за добу.
Спочатку її випаровували до в'язкого стану за допомогою нагрівання при
температурі 1000С, потім цю масу сушили в термостаті при температурі
1500С впродовж декількох годин. Для проведення досліджень IЧ-спектрів
один грам сухого залишку добової сечі протягом 10 хв. розтирали в
ебонітовій ступці, 0,2 грами отриманого порошку ретельно змішували з 50
мкл вазелінового масла. Цією масою заповнювали кювету з KBr.
Для приготування зразків кісткових тканин їх ретельно промивали 4 %
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перекисом водню, щоб позбавитись залишків крові. Потім ці зразки декілька
раз промивали у дистиляті, після чого підсушували на фільтрувальному
папері. Щоб позбавитись залишків води, зразки сушили за допомогою
вакуумної відкачки при високому вакуумі. Підготовані таким чином зразки
ретельно розтирали

в ебонітовій ступці протягом 10 хв, 0,2 грами

отриманого порошку ретельно змішували з 50 мкл вазелінового масла.
Отриманою масою заповнювали кювету з KBr.
Дослідження молекулярних спектрів проводили в спектральному
діапазоні 700-2000 см-1 з використанням автоматизованого устаткування на
основі ИКС-31. Математичне забезпечення реалізувало статистичну обробку
вимірювань, а також необхідний кількісний аналіз. Відносна ефективність
вирізнених смуг, яка пропорційна їх площі, є мірою концентрації речовини в
зразках, що досліджуються.
Нами проведено дослідження інфрачервоних спектрів сухого залишку
добової сечі та тканин (кістка, екзостози, холестеатома) 40 хворих із
холестеатомою та 10 практично здорових осіб відповідного віку (контроль) .
Спочатку було проведено спектральний аналіз сухих зразків добової
сечі.
При порівнянні смуг поглинання в інфрачервоній області спектра
сухого залишку сечі здорових осіб та хворих на ХГСО з холеастеатомою у
останніх виявлено зменшення інтенсивності смуг поглинання на ділянці 740760 см-1 характерних для дигідрофосфату кальцію (CaH2P2O7). На ділянці
спектру 760-780 см-1 спостерігається незначне зростання інтенсивності смуг
поглинання
Водночас

пірофосфатів
піки

в

області

тетрагідрофосфату
730-735

см-1,

(Ca3H2(P2O7)2
обумовлені

характерними для аніону PO43-, зменшуються (рис. 7.1).

*

4H2O).

коливаннями,
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Рис. 7.1 – Інфрачервона спектроскопія сечі хворого А. на ХГСО з
холестеатомою
Зменшення інтенсивності смуг поглинання характерних для фосфатіону PO43- можна пояснити зменшенням відносного вмісту основних форм
фосфатів у плазмі крові та сечі. Одночасне збільшення інтенсивності смуг
поглинання пірофосфатів, ймовірно, пов’язане з переходом фосфорних
залишків кісткової тканини в більш розчинні пірофосфатні форми внаслідок
дії остеокластів. Таким чином, у хворих виявлено незначну тенденцію до
зменшення виділення з сечею основних фосфатів та підвищення в ній вмісту
залишків пірофосфорної кислоти (див. табл. 7.1).
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Таблиця 7.1
Вміст орто- та пірофосфатів (в ум. од.) у зразках сечі хворих та в групі
контролю, М +m
Солі кальцію

Хворі з
холестеатомою
(n = 40)

Група контролю,

0,51 + 0,02

(n = 10)
0,545 + 0,01

CaH2P2O7

0,54 + 0,03

0,582 + 0,008

Ca3H2(P2O7)2 * 4H2O

0,90 + 0,04

0,83 + 0,01

Са3PO4

-

Проте ці зміни незначні і немає підстав пояснювати їх наявністю
процесу остеопорозу в кісткових тканинах хворих.
Потім було проведено дослідження препаратів кісткових структур
середнього вуха хворих на ХГСО, екзостозів та холестеатомного матриксу.
Найбільш характерні молекулярні спектри наведено на рис. 7.2, 7.3.
На спектрах кісток спостерігається значне збільшення внеску амідних
груп порівняно зі спектрами кісток здорових людей. Досить інтенсивна смуга
поглинання Амід ІІІ присутня в цих спектрах при частотах 1230 см-1. На
спектрах кісток контрольної групи інтенсивність цієї смуги незначна.
Співвідношення вмісту мінеральних та органічних компонент для здорових
та хворих пацієнтів представлено в таблиці 7.2.
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Таблиця 7.2
Вміст фосфатів та амідних груп (в ум. од.) у зразках кісткових тканин
хворих із холестеатомою та в групі контролю, М ± m
Досліджувані
Хворі

Фосфати,

Амід І,

Амід ІІ,

Амід ІІІ,

900-1100 см-1

1650 см-1

1550 см-1

1230 см-1

17.2+ 0,8

12.8+ 0,7

1.8+ 0,4

9.15+ 0.6

8.1+ 0.5

5.0+ 0.2

із 51.3+ 5.3

холестеатомою
Група

92.1+ 4.3

контролю
Для спектрів екзостозів характерне значне підвищення вмісту амідних
груп на фоні

зниження вмісту мінерального компоненту (фосфати). Для

молекулярних спектрів холестеатоми спостерігається зовсім незначний вміст
фосфатів (див. табл. 7.3).
Таблиця 7.3
Вміст фосфатів та амідних груп (в ум. од.) у холестеатомах та
екзастозах, М ± m
Патологічні

Фосфати,

Амід І,

Амід ІІ,

Амід ІІІ,

процеси

900-1100 см-1

1650 см-1

1550 см-1

1230 см-1

екзостози

45.0±3.8

28.5+3.4

16.2+2.4

2.8+0.5

холестеатоми

7.5+1.6

26.9+2.8

13.8+1.7

8.6+1.4
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Рис. 7.2. – Інфрачервона спектроскопія кістки хворого К. із екзостозом
зовнішнього слухового прохода
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Рис. 7.3 - Інфрачервона спектроскопія кісткової тканини хворого на
ХГСО із холестеатомою, із екзостозом зовнішнього слухового проходу
(нормальна кісткова тканина – контроль)
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При дослідженні фрагментів підлеглої до холестеатоми кістки за
допомогою метода інфрачервоної спектроскопії встановлено, що у випадках
з інкапсульованою холестеатомою відносне зменшення фосфатів пов’язано із
зниженням інтенсивності полоси 1030 см-1, в окремих випадках аж до її
зникнення, а збільшення інтенсивності полос в зоні білків обумовлено
підвищенням вмісту амідних груп I, II, III. У випадках з інвазивною
холестеатомою спостерігалось повне руйнування оксиапатиту з переходом
останнього в монофосфат, внаслідок чого в спектрі з’являлася чітка полоса в
ділянці 880 см-1 .

7.2 Особливі характеристики підлеглої до холестеатоми кісткової
тканини за даними електронно-мікроскопічного дослідження

Кристали фосфатів кальцію забезпечують кістковій тканині твердість та
міцність. У випадку їх зменшення або відсутності, наприклад, при рахіті,
міцність кісткової тканини знижується і вона зазнає деформації.
Існують роботи, що свідчать про окремі зміни механічної міцності
кісткової тканини

померлих від лейкозу та у хворих із системним

остеопорозом [53, 196]. У хворих, померлих від лейкозу, найбільш значні
порушення міцності кісток визначено у ребрах та довгих трубчастих кістках
поблизу хрящових зон, де межа міцності була самою низькою. В цих самих
зонах авторами за допомогою рентген структурного аналізу вдалося виявити
розупорядкованість атомів у кристалах фосфатах кальція кістки, на основі
чого було зроблено припущення про структурні порушення в елементарній
комірці гідроксиапатиту при лейкозі.
Під електронним мікроскопом колагенові волокна кісткової тканини, що
контактує із холестеатомним матриксом, мають приблизно такий самий
вигляд, як волокна сухожиль гіалінового або волокнистого хряща.
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Вважаючи,

що

відмінності

між

волокнистими

тканинами

можуть

проявлятися лише у хімічному складі тих компонентних ланцюгів, що їх
утворюють.
Для електронномікроскопічних досліджень фрагменти м’яких тканин
холестеатоми хворих префіксували в 2 % розчині

глютаральдегіду

на

фосфатному буфері при рН=7,2 - 7,4 протягом 2 - 3 год, після чого тканину
подрібнювали до 1 мм3 і фіксували в цьому ж розчині протягом 24 - 48 год,
а далі в 1 % розчині тетраоксу осмію за Міллонінгом протягом 1 год. Після
цього дегідратували в етанольних розчинах з підвищення концентрації (50 –
100 %) за методом Карупу В.Я. (1984). Потім шматочки тканини обробляли
ацетоном всуміші 1:1 з епоном 812 та аралдитом протягом 18-24 год. Після
цього шматочки переносили в поліетиленові капсули з епоном 812 та
аралдитом і полімеризували при температурі 35 0С,45 0С, 60 0С по 12- 18 год.
Отримані блоки різали на ультрамікротомі ЛКБ-8801 Å. Зрізи
товщиною до 2000 Å фарбували толуїдиновим синім і продивлялись під
оптичним мікроскопом.
Отримані в подальшому ультратонкі зрізи товщиною 500 - 700 Å
монтували на электролітичні сіточки без підкладок, контрастували цитратом
свинцю за Рейнольдсомта ураніл-ацетатом.
Шматочки фрагментів кістки середнього вуха хворих із холестеатомою
фіксували в 2 % розчині глютаральдегіду на фосфатному

буфері при

рН=7,2 - 7,4 протягом 24 - 72 год. Потім проводили декальцінацію в рідині
Еванса, Крайняна. Коли кістка протикалась голкою, декальцинацію
закінчували, після чого промивали, подрібнювали до 1 мм3 і повторювали всі
процедури так, як і при обробці м’яких тканин.
Проглядання і фотографування зрізів проводили в електронному
мікроскопі ЭМВ 100-АК, при напрузі 75 кіловольт та збільшенні в діапазоні
10 - 40 тисяч крат.
Кісткова тканина - складна біологічна система, що безперевно
перебудовується завдяки сумісній дії остеокластів та остеобластів.
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Остеокласти – це кісткові клітини типу макрофагів. Вони, як і інші
макрофаги, розвиваються з моноцитів. Ці клітини здатні прокладати глибокі
ходи в матеріалі компактної кістки, утворюючи порожнину, в яку
проростають кровоносні судини, а її стінки покриваються остеобластами.
Останні

синтезують

кістковий

матрикс,

який

заповнює

порожнину

залишаючи невеликий канал для кровоносних судин після чого більшість
остеобластів

виявляються

немовби

замурованими

в

матриксі

і

перетворююься на остеоцити, які згідно теорії J.Termine (1981) самі не
секретують матрикс і не руйнують його, але їм належить важлива роль в
регуляції активності клітин, які це роблять.
Вивчалися

особливості

будови

кісткової

тканини

на

ультраструктурному рівні у хворих з інкапсульованою та інвазивною
формами холестеатоми середнього вуха.
В результаті проведених досліджень встановлено наступне.
Для інкапсульованої холестеатоми характерною була наявність
остеобластів – клітин, які секретують кістковий матрикс та їх попередників остеогенних клітин з чіткою ультраструктурною організацією ядра і
цитоплазми. Нерідко виявлялися розрідження навколо зовнішньої ядерної
мембрани. Кісткова тканина без особливих змін (див. рис. 7.4).
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Рис. 7.4 Інкапсульована холестеатома.

Остеобласти та остеогенні

клітини з чіткою ультраструктурною організацією ядра і цитоплазми.
Виявляються розрідження навколо зовнішньої ядерної мембрани. Кісткова
тканина без особливих змін. Електронограма х 11000.
В той же час остеокласти інкапсульованої та інвазивної форм
холестеатоми за своєю структурною організацією і активністю відрізнялись.
Так,

остеокласти

інкапсульованої

холестеатоми

безпосередньо

контактували з поверхнею кістки. Хроматин в ядрах розташовувалися
дифузно по всій каріоплазмі і тільки невеличкі глибки гетерохроматину
виявлялись перинуклеарно ( див. рис 7.5).

Рис. 7.5 Інкапсульована холестеатома. Деструктивно-дистрофічні
процеси в кістковій тканині: остеокласти безпосередньо контактують з
поверхнею кісткового матриксу. Електронограма х 12000
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В ядрах остеобластів інвазивної холестеатоми виявлялася конденсація
хроматину в перинуклеарному просторі, хаотичне розміщення колагену та
уламків резорбованої кісткової тканини (див. рис. 7.6).
Остеоцити в кістковій тканині інкапсульованої холестеатоми мали, як
правило,

нормальну будову (див. рис. 7.7); а в цитоплазмі інвазивної

холестеатоми

остеоцити

мали

витягнуту

форму

з

деструктивними

елементами (див. рис. 7.8).

Рис. 7.6 – Інвазивна холестеатома. Деструктивно-дистрофічні процеси
в кістковому матриксі. Конденсація хроматину в перинуклеарному просторі
ядер остеокластів. Хаотичне розміщення колагену та уламків резорбованої
кісткової тканини. Електронограма х 12000.
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Рис. 7.7 Інкапсульована холестеатома. Виявляються остеоцити в
лакунах кісткового матриксу і мають структуру, подібну до неушкодженої
кісткової тканини. Електронограма х 12000.

Рис. 7.8 Інвазивна холестеатома. Деструктивно-дистрофічні зміни
остеобластів, наявність електронно світлих вакуолей та електронно світлих
ділянок в їх цитоплазмі. Електронограма х 12000.
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Проведений

порівняльний

аналіз

ультраструктурної

організації

інкапсульованої та інвазивної форм холестеатоми свідчить про значні зміни
метаболізму та структурної організації як на клітинному, так і на
субклітинному рівні при інвазивній формі. Характерними особливостями при
цьому є наявність виражених резорбційних процесів кісткової тканини, що
безпосередньо контактує з периматриксом холестеатоми, при інвазивній її
формі.

7.3 Особливості структури колагена в холестеатомному матриксі
Фізіологічні

функції

макромолекул

екстрацеллюлярного

матриксу

(колагену, фібронектину, інтегринів та глюкозаміногліканів) пов’язані з
клітинної

адгезією,

клітинною

міграцією,

клітинним

ростом

та

диференціацією. Якісні та кількісні зміни екстрацеллюлярного матриксу
можуть відбуватися внаслідок індукції цитокінами, котрі впливають на
метаболізм сполучнотканинних клітин. Деструкція підслизового шару
внаслідок хронічної інфекції в порожнинах середнього вуха та некроз клітин
є початком каскаду загоєння рани. При цьому процесі фібробласти сполучної
тканини та макрофаги відіграють ключову роль. Цитокіни забезпечують
реепітелізацію дефекту слизової оболонки та формування рубцевої тканини,
водночас діють на інтактний сквамозно-клітинний шар зовнішньої поверхні
барабанної перетинки. В цей час може відбуватися активна проліферація
неушкодженого

епітелального

шару.

Персистуючий

довготривалий

запальний процес може бути причиною активної проліферації клітин
периматриксу, проліферації фібробластів та епітелію.
Вони мають такий самий вигляд, як волокна сухожилків, гіалінового і
волокнистого хряща. Відмінності між волокнистими тканинами можуть
проявлятися лише у хімічному складі тих компонентних ланцюгів, що їх
утворюють.
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Проводилися
матриксу,

який

ультраструктурні
вилучався

дослідження

інтраопераційно

у

холестеатомного

хворих

на

ХГСО

з

холестеатомою, слизової оболонки антромастоїдальної порожнини та
фрагментів нормальної шкіри завушної ділянки.
Ультраструктурне

розташування

базальної

мембрани

в

холестеатомному матриксі подібно її розташуванню у нормальній шкірі, але
водночас визначаються характерні зміни у lamina fibroreticularis та lamina
densa (рис. 7.9).

Рис.

7.9

Зона

базальної

мембрани

холестеатомного

матриксу.

Безпорядно розташовані колагенові фібрили та ультратонкі фібрили. У
базальній мембрані визначаються зони протрузії, в lamina densa – зони
редуплікації та локальних анатомічних переривів. Електроннограма х 9 500.
Відмічалися зміни структури колагену та фіброектину в ділянці
основної мембрани холестеатомного матриксу в порівнянні із нормальною
шкірою завушної ділянки та слизової оболонки антромастоїдальної
порожнини. Визначалася імунореактивність колегену типу IV в основній
мембрані

нормальної

холестеатомного

шкіри,

матриксу

в

той

час

як

спостерігалася

імунореактивності із наявністю локальних розривів.

в

основній
відсутність

мембрані
його
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7.4 Ультрастуктурні особливості будови ретракційної кишені та
підлеглої кісткової тканини у хворих на ХССО з ретракційними
кишенями
Вивчалися ультраструктурні особливості ретракційної кишені у хворих
на хронічний секреторний середній отит та будова підлеглої до кишені
кісткової тканини при дослідженні матеріалу як при первинному процесі, так
і при рецидиві захворювання. Забір матеріалу здійснювали інтраопераційно.
Шматочки

фрагментів

неповноцінної

барабанної

перетинки

(ретракційних кишень) хворих на ХСО, вилучених інтраопераційно,
префіксували в 2 % глютаральдегіду на фосфатному буфері при рН=7,2 - 7,4
протягом (2-3) годин, після чого тканину подрібнювали до 1 мм3 і фіксували
в цьому ж розчині протягом (24-48) годин, а далі в 1 % розчині тетраоксу
осмія за Міллонінгом протягом 1 години. Наступним етапом - дегідратували
в етанолах підвищенням концентрації (50-100) %. Потім шматочки тканини
обробляли ацетоном в суміші 1:1 з епоном 812 + аралдит протягом (18-24)
години. Після цього шматочки переносили в поліетиленові капсули з епоном
812 + аралдит і полімеризували при температурі 35, 45, 60 °С по (12-18)
годин. Отримані блоки різали на ультрамікротомі ЛКБ-8801 Å. Зрізи
товщиною до 2000 Å фарбували толуїдиновим синім і продивлялись під
оптичним мікроскопом. Отримані в подальшому ультратонкі зрізи товщиною
(500 – 700) Å монтували на електролітичні сіточки

без підкладок,

контрастували цитратом свинцю за Рейнольдсом та уранил-ацетатом.
Шматочки фрагментів підлеглої кістки середнього вуха та стінки
ретракційної кишені хворих на ХСО фіксували

в 2 % розчині

глютаральдегіду на фосфатному буфері при рН=7,2 - 7,4 протягом (24 –
72) год. Потім проводили декальцінацію в рідині Еванса, Крайняна. Коли
кістка

протикалась

голкою, декальцинацію

закінчували.

Після

чого

промивали, подрібнювали до 1 мм3 і повторювали всі процедури так, як і при
обробці м’яких тканин.
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Проглядання і фотографування зрізів проводили в електронному
мікроскопі ЕМВ 100-АК, при напрузі 75 кВ та збільшенні в діапазоні 10 - 40
тисяч крат.
Первинне електронно-мікроскопічне дослідження проводилося у 94
пацієнтів, матеріал у котрих вилучався інтраопераційно. У всіх фрагментах
досліджуваного матеріалу різних видів та форм РК спостерігалася в більшій
або меншій ступені виражена атрофія lamina propria. У пацієнтів із клінічно
визначеними фіксованими неконтрольованими РК із повністю втраченою
здатністю до

самоочищення

та формуванням передхолестеатоми та

холестеатоми в досліджуваному матеріалі визначалися кератиноцити з
кератинолітичною активністю в бік підлеглої кісткової тканини та ознаками
запалення поряд розташованої слизової оболонки барабанної порожнини.
Дослідження проводилося у 7 випадках раніше прооперованих
пацієнтів, при наявності рецидиву холестеатоми у вигляді холестеатомної
обмеженої

перлини

неконтрольованої

та

рецидиву

ретракції.

В

ретракційної

результаті

кишені

проведеного

у

вигляді

дослідження

встановлено наступне: сквамозний епітелій (ектодермального походження)
та слизова оболонка внутрішньої поверхні неповноцінної барабанної
перетинки (ендодермального походження) знаходяться поряд, контактуючи
напряму один з одним із повною відсутністю сполучнотканинного шару, в
нормі

представленого

фібробластами.

При

проведенні

кореляції

із

клінічними знахідками такі електронно-мікроскопічні характеристики більш
вираженими

були

у

пацієнтів

із

фіксованим

неконтрольованими

ретракційними кишенями. У хворих з фіксованими контрольованими
кишенями подібні зміни носили локальний острівчастий характер. При
дослідженні матеріалу відмічалася локальна дезінтеграція із витонченням та
розволокненням lamina propria барабанної перетинки.
В стінках ретракційних кишень були виявлені
епітеліальні

клітини

та

сполучнотканинні

патологічно змінені

структури

фрагментів
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неповноцінної барабанної перетинки,

що

свідчать про розвиток

грануляційної тканини та явищ неоваскуляризації. Новостворені капіляри
вистелені

крупними

ендотеліальними

клітинами

з

великим

ядром

видовженої, рідше округлої форми і вираженими інвагінаціями (див. рис
7.10).

Рис. 7.10 – Фрагмент барабанної перетинки пацієнта із фіксованою
неконтрольованою ретракційною кишенею. В новоутвореному капілярі
виявляється ендотеліальна клітина з великим ядром видовженої форми і
вираженими інвагінаціями. Електроннограма х 12000.
В цитоплазмі ендотеліоцитів виявляється пластинчастий комплекс,
мітохондрії , везикули і піноцитозні бульбашки,

тоненькі вирости

плазматичної мембрани та філаменти, що свідчить про високу функціональну
активність цих клітин.
Важливо підкреслити, що при дослідженні фрагментів ретракційних
кишень практично не виявлялись клітини плоскоклітинного епітелію, та
субепітеліальний шар, що зазвичай характерно для патологічно незміненої
барабанної перетинки.
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В значній кількості виявлялись активні фібробласти, що очевидно
можна віднести за рахунок розвитку адгезивних процесів (рис.7.11).

Рис. 7.11 – Електронограма розвитку грануляційної тканини у хв. Х. з
фіксованою ретракційною кишенею. Виявляються фібробласти з активним
ядром

і

«молодими»

колагеновими

волокнами

біля

внутрішньої

цитоплазматичної мембрани). Електронограма х 9000.
В стінці ретракційної кишені виявлялись функціонально активні
фібробласти з великою кількістю

везикул та інтрацитоплазматичними

фрагментами волокон, в більшості випадків оточених мембраною. В їх
цитоплазмі виявляється добре розвинений ШЕР, вузькі канальці і цистерни
якого іноді розширені, просвіт їх заповнений дрібнозернистим або
фібрилярним матеріалом із щільними ділянками, часто мають вигляд кілець,
стрічок або різних концентричних фігур (див. рис. 7.12).
При фіксованій неконтрольованій РК також спостерігалася наявність
лімфоцитів

та макрофагальних клітин,

що

відображають

розвиток

запальних та літичних процесів. В цих препаратах привертало нашу увагу
виявлення

великої кількості змінених кератиноцитів, що характерні для

розвитку холестеатоми.
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Рис. 7.12 - Часто виявляються клітини з численими ліпідними
краплями, мієліновими фігурами. Цілісність плазмалемми часто порушена.
Відзначається екзоцитоз гранул у міжклітинний простір.

Рис. 7.13 Електронограма рецидиву фіксованої ретракційної кишені (у
сполучній тканині в полі зору виявляються еозинофіли). Електронограма х
12000.
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Рис. 7.14 – Електронограма пацієнта з фіксованою неконтрольованою
ретракційною кишенею із формуванням холестеатоми (виявляються клітини
з жировими включеннями в цитоплазмі). Електронограма х 12000.

Рис. 7.15
кишенею.

Електронограма пацієнта з фіксованою ретракційною

Мітохондрії

ендотеліальної

клітини

митохондріальним матриксом. Електронограма х 12000.

з

просвітленим
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Рис. 7.16

Електронограма пацієнта з фіксованою ретракційною

кишенею (капіляр з вираженою активністю ядра і великою кількістю мікроворсинок ендотеліальної клітини). Електронограма х 12000.

Рис. 7.17 – Електронограма пацієнта з фіксованою ретракційною
кишенею

(велика

кількість

клітинних

елементів

цитоплазматичної клітини). Електронограма х 12000.

крові

в

просвіті
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Рис. 7.18 – Дезорганізація, розволокнення та розрив колагенових
волокон

в стінці фіксованої неконтрольованої ретракційної кишені.

Елетронограма х 12000.

При дослідженні підлеглої кісткової тканини у пацієнтів із фіксованою
неконтрольованою ретракційною кишенею (стінки патологічної порожнини,
елементи зруйнованих слухових кісточок) в стереомікроскопі, майже у всіх
хворих виявлялись виражені ерозивні зміни як по краю кістки, так і в ділянці
кровоносних судин і лише в випадках із фіксованими контрольованими РК
спостерігалися незначні ерозивні зміни ( див. рис. 7.19).
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Рис. 7.19 - Незначні ерозивні зміни в ділянці підлеглої кістки при
фіксованій контрольованій РК. Мікрофото. Стереомікроскопія. Об. 1,6
коефіціет масштабування 7,5.

Рис. 7.20. Виражена ерозія кістки в області кровоносних судин у
пацієнта С. із фіксованою неконтрольованою РК із втраченою здатністю до
самоочищення.

Мікрофото.

масштабування 10.

Стереомікроскопія.

Об.

1,6

Коефіцієнт
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Рис.

7.21 - Виражена ерозія

краю у пацієнта В. із фіксованою

неконтрольованою РК (остеоліз). Мікрофото. Стереомікроскопія. Об. 1,6
Коефіцієнт масштабування 5.

Таким чином, аналіз ультраструктури фібробластів показав, що у
хворих з фіксованою ретракційною кишенею відбувається достовірне
збільшення об'ємної щільності гіпертрофованих мітохондрій. Цей факт
відображає посилення енергетичних метаболічних процесів в фібробластах,
що позитивно позначаються на процесах регенерації.
Збільшення об'ємної щільності ШЕР, поряд зі зміною ультраструктури
його цистерн і заповненням їх дрібнозернистим вмістом свідчить про
посилення

внутрішньоклітинних

транспортних

процесів

у хворих

з

фіксованою ретракційною кишенею. Виявляється при цьому гіперплазія
рибосом, як прикріплених до мембран ШЕР, так і вільних рибосомальних
розеток, відображає, насамперед, що посилення транспортних процесів
пов'язано з білково-синтетичною функцією клітин.
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Чисельні капіляри, котрі сформовані з великих ендотеліальних клітин,
проявляють функціональну активність: ядра в таких клітинах великі,
витягнутої

форми,

з

інвагінаціями.

Цитоплазма

багата

органелами,

розвинений ШЕР, виражений пластинчастий комплекс, багато мітохондрій,
піноцитозних бульбашок, присутні тонкі вирости плазматичної мембрани,
іноді філаменти.
Виявляються макрофаги з високою функціональною активністю, про
що свідчать цитоплазматичні відростки і інвагінації цитоплазми. У
цитоплазмі макрофагів поряд з лізосомами, мітохондріями і невеликою
кількістю ШЕР, відзначається присутність фагоцитарних вакуолей і сидероз.
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РОЗДІЛ 8
ВІКОВІ АСПЕКТИ ХОЛЕСТЕАТОМИ СЕРЕДНЬОГО ВУХА

Перебіг захворювання

у дорослих і

пояснюється більша частота виникнення

дітей

відрізняється, чим

рецидивної

і резидуальної

холестеатоми у дітей [3, 12, 17, 25, 26, 37, 38, 43, 48, 49, 78, 81, 86, 94, 113,
129, 130, 132, 134, 138, 139, 141, 142, 151, 157, 176, 177, 193, 200, 242, 244,
291, 293, 297, 312, 314, 319, 323, 369].
З метою виявлення особливостей перебігу ХГСО з холестеатомою в
залежності від віку хворих на основі клінічних, ультраструктурних та
біохімічних досліджень проведено обстеження 87 пацієнтів з ХГСО з
холестеатомою, із них 26 дітей (4-17 років) і 61 дорослий (19-64 роки).
Оцінювали
холестеатоми

такі

показники:

(інкапсульована,

вік,

анатомопатологічна

інвазивна),

ступінь

форма

пневматизації

соскоподібного паростку, стан слизової оболонки середнього вуха, стан
слухових кісточок. Виявлені наступні клінічні особливості перебігу
захворювання. Основними симптомами холестеатоми середнього вуха у всіх
пацієнтів

були

зниженння

слуху

і

оторея.

Кондуктивна

форма

приглухуватості визначалася у всього дитячого контингенту пацієнтів та у 46
дорослих,

у

15

дорослих

пацієнтів

визначалася

змішана

форма

приглухуватості. У 14 (53,8%) пацієнтів із 26 у віці від 4 до 17 років і у 18
(29,5 %) дорослих осіб із 61 спостерігався двобічний ХГСО з холестеатомою.
Деструкція задньо-верхнього квадранту pars tensa барабанної перетинки із
вростанням

холестеатомного

епідермісу

в

ретротимпанум

частіше

визначалася у дітей, а у дорослих – крайова перфорація в ділянці parsflaccidaз
вростанням холестеатоми в аттик. У дитячому віці холестеатома у більшості
випадків асоціювалась із наявністю товстоїгрануляційно зміненої слизової
оболонки барабанної порожнини. За даними спіральної комп’ютерної
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томографії у дітей соскоподібний паросток був збільшених розмірів, із
наявністю часткової деструкції міжклітинних перетинок, а у дорослих він був
малих розмірів із ознаками склерозу, наявністю антруму із м’якотканинним
вмістом і не мав вираженої клітинної будови. Інтраопераційне визначення
форми і розміру холестеатоми показало, що у дитячого контингенту хворих
холестеатома розповсюджувалася до верхівки соскоподібного паростка і у 15
випадках мала ознаки дифузної інвазивної холестеатоми. У дорослих частіше
визначали інкапсульовану холестеатому.
Відомо, що основним патогенетичним ушкодженням при холестеатомі
середнього вуха є деструкція підлеглої до холестеатомного матриксу
кісткової тканини (міжклітинних перетинок соскоподібного паростку, стінок
барабанної порожнини, слухових кісточок) [227]. Однією з найбільш
визнаних

теорій

кісткової

деструкції

при

холестеатомі

є

теорія

ензиматичного остеолізису [181, 329]. Виходячи з того, що деякі автори
підтримують

ферментативну

теорію

руйнування

кісткових

структур

середнього вуха, що є характерним при розповсюдженому холестеатомному
процесі, завданням біохімічних досліджень була оцінка протеолітичного
потенціалу в ексудаті, холестеатомному матриксі і оточуючих його
структурах середнього вуха в залежності від віку хворих.
Біохімічні дослідження проводили на клінічному матеріалі 34 хворих
на ХГСО з холестеатомою віком від 19 до 64 років і 20 дітей (4-17 років).
Об’єктом дослідження слугували ексудат, гомогенати холестеатомного
матриксу,

підлеглої

кісткової

тканини

і

слизової

оболонки

антромастоїдальної порожнини.
Сумарну активність нейтральних протеїназ (НП) визначали за
швидкістю розщеплення протамін сульфату методом К.М.Веремєєнка і
виражали в нмоль аргініну, який відщеплювався від субстрату за 1 хв під
дією 1 мг білка НП тканин [11]. Активність калікреїну (К.Ф. 3.4.21.31)
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визначали за допомогою хромогенного трипептиду Н-Д-Val-Leи-Argпаранітроаніліду [19], а еластази (К.Ф.3.4.21.36. (37)) – Suc-(Ala)3-паранітроаніліду [10]. Активність ферментів виражали в нмоль пара-нітроаніліну
(п-НА)/год.мг білка.
Одержані результати наведені в таблиці 8.1. Із неї видно, що активності
всіх досліджуваних ферментів залежали від об’єкта дослідження, віку
хворих. В групі дорослих пацієнтів активність калікреїну і еластази в секреті
із середнього вуха незначно відрізнялися від такої дітей. В холестеатомі
хворих дитячого віку активність калікреїну і НП знижувалась на рівні
тенденції, а еластази була статистично достовірно нижчою, ніж в
холестеатомі дорослих. Як видно з наведених даних таблиці 8.1, найбільша
різниця між показниками протеїназ відмічена в кістковій тканині, підлеглій
до холестеатоми, і

слизовій оболонці дітей, хворих на ХГСО з

холестеатомою, порівняно з такими дорослих пацієнтів. Так, активність
калікреїну, НП і еластази в кістковій тканині дітей перевищувала відповідно
в 1,9 і 1,8 рази аналогічні дані дорослих пацієнтів. В слизовій оболонці
середнього вуха дітей активність калікреїну в 2, еластази в 1,5 і нейтральних
протеїназ в 3,3 рази була вищою ніж в групі дорослих хворих. Слід відмітити,
що кістковій тканині і слизовій оболонці хворих на хронічний мезотимпанит
(ХГСО без холестеатоми) притаманна незначна активність досліджуваних
ферментів.
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Таблиця 8.1
Активність протеїназ в секреті з середнього вуха, холестеатомному матриксі
та перифокальних структурах середнього вуха у дорослих і дітей, хворих на
ХГСО з холестеатомою
Групи

Активність

Активність

обстежених

калікреїну,

еластази, нмольп- нмоль

нмольп-

НА/(год.мг білка) аргініну/(хв.мг

НА/(год.мг білка)
1

2

Активність

НП,

білка)
3

4

1.Хворі на ХГСО
з холестеатомою
віком від 19 до 64
років
Об’єкт
дослідження:
секрет з вуха

85,0±14,0

39,0±9,1

-

холестеатома

100,0±12,7

19,0±3,0

12,0±2,9

слизова оболонка

110,0±24,0

20,0±5,0

32,0±10,7

кісткова тканина

128,0±18,4

14,0±2,0

30,0±3,5

секрет з вуха

118,0±16,0

41,0±10,0

-

холестеатома

86,0±19,6

7,0±1,5 p<0,05

10,2±2,1

слизова оболонка

250,0±50,0 p<0,05

30,0±4,3

108,0±25,0 p<0,05

кісткова тканина

251,0±47,0 p<0,05

25,0±5,0 p<0,05

61,0±13,5 p<0,05

2. Хворі на ХГСО
з холестеатомою
віком від 4 до 17
років
Об’єкт
дослідження:
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1

2

3

4

слизова оболонка

0-20

0

0-10

кісткова тканина

0-12

0

0-12

3 Хворі на ХГСО
без холестеатоми
Об’єкт
дослідження:

Примітка: р – достовірність відмінностей між показниками у пацієнтів
дорослого та дитячого віку.
Співставлення

результатів

клінічних

даних,

даних

спіральної

комп’ютерної томографії з біохімічними даними показали, що наявність у
дітей в більшій мірі грануляційно зміненої слизової оболонки середнього
вуха, деструкції кісткових структур, а також більш інтенсивного запалення
на фоні високої активності протеолітичних ферментів, здатних руйнувати
основний білок кісткової тканини – колаген, можна пояснити розвиток більш
активної агресивної форми холестеатоми, яка частіше зустрічається у хворих
дитячого віку.
Окремий розділ роботи присвячено вибору методів лікування, який
залежав

від

результатів

клінічних,

рентгенологічних

і

біохімічних

досліджень.
У 15 пацієнтів-дітей виконували відкритий варіант тимпанопластики з
частковою облітерацією трепанаційної порожнини м’язево-периостальним
клаптем завушної ділянки на нижній живлячій ніжці, а у 11 – закритий
варіант тимпанопластики з обов’язковим проведенням ревізії (second-look
procedure) через 8-10 місяців після першої операції з одномоментною
відстроченою осикулопластикою. У пацієнтів дорослого контингенту
проводили як відкриті, так і закриті варіанти тимпанопластики, а також
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виконували консервативно-радикальні операції з облітерацією трепанаційної
порожнини. Для пригнічення протеолітичного потенціалу холестеатомного
матриксу і підлеглих до нього тканин всім хворим місцево інтраопераційно
вводили поліфункціональний інгібітор протеолітичних ферментів (ПІПФ) –
апротинін, а після закритого варіанту тимпанопластики його вводили
протягом 7 діб через дренажні трубки до трепанаційної порожнинин.
Резидуальну холестеатому виявлено у 6 (23%) з 26 дітей після проведення
закритого варіанту тимпанопластики, причому під час хірургічної ревізії в
холестеатомі і прилеглих до неї тканинних структурах визначалась низька
активність протеїназ. У дорослих резидуальну холестеатоми виявили у 7
(11%) із 61 пацієнтів.
Таким чином, отримані результати показали, що перебіг ХГСО,
ускладненого холестеатомою, залежить від віку хворих. Для дітей, на відміну
від дорослих, притаманна наявність товстої грануляційно зміненої слизової
оболонки середнього вуха, значною деструкцією кісткових структур,
прилеглих до холестеатоми, більше виражене запалення, внаслідок чого
спостерігали більший процент розвитку приглухуватості (53,8 % проти 29,5%
у дорослих). Встановлений паралелізм між активністю та агресивністю
холестеатомного процесу, особливо виражений у пацієнтів віком від 4 до 17
років, і активністю ферментів – калікреїну, нейтральних протеїназ, еластази,
які здатні прямо або опосередковано руйнувати кісткові структури
середнього вуха.
Безперечно, за наявності холестеатоми середнього вуха, методом
лікування є виключно хірургічний метод із виконанням, в залежності від
умов, різних варіантів сануючих операцій з тимпанопластикою в один або в
два етапи. Враховуючи активний перебіг холестеатомного процесу та його
виражений місцевий протеолітичний потенціал, консервативні методи
лікування (ізольована загальна та місцева антибіотикотерапія, промивання
аттика, механічне видалення

грануляцій та холестеатомних

мас із
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зовнішнього слухового проходу і барабанної порожнини) є неприпустимими.
При вперше визначеній холестеатомі оперативне лікування повинно
плануватися відразу, а серед методів лікування слід використовувати
комбіноване лікування із поєднанням операції, як основного сануючого етапу
з місцевим використанням полі функціонального інгібітора протеолітичних
ферментів (апротиніну) з метою запобігання розвитку резидуальної
холестеатоми, а в разі її виникнення значно зменшити активність
холестеатоми, що не буде призводити до деструктивного впливу на оточуючі
структури середнього вуха.

Представлені в розділі результати досліджень опубліковано:

22.

Сребняк І.А. Клініко-лабораторні особливості холестеатоми середнього

вуха в залежності від віку пацієнтів / І.А. Сребняк // Журн. вушних, носових і
горлових хвороб. - № 6. – 2014. – С. 12-16.
23.

Сребняк І.А. Активність протеїназ в ексудаті з середнього вуха та

холестеатомі до та після комплексного лікування / І.А. Сребняк // Журн.
вушних, носових і горлових хвороб. - № 1. – 2015. – С. 14-20.

237

РОЗДІЛ 9

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПІРАЛЬНОЇ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ ТА МРТ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В
ДІАГНОСТИЦІ ПЕРВИННОЇ ТА РЕЗИДУАЛЬНОЇ
ХОЛЕСТЕАТОМИ

Актуальність вивчення можливостей використання променевих методів
діагностики захворювань скроневої кістки обумовлена зростаючими
потребами отіатрії: великої кількості пацієнтів із ускладненими формами
хронічного гнійного середнього отиту, вродженими аномаліями будови,
пухлиноутворенням. Своєчасна та компетентна топографо-анатомічна та
диференціальна діагностика захворювань цієї локалізації є досить
складною

проблемою,

яка

потребує

комплексного

клінічного

та

радіологічного дослідження [16, 18, 22, 23, 36, 56, 58, 62, 268].
Аналіз фахових публікацій свідчить про істотні недоліки підходів до
обстеження хворих із захворюваннями скроневих кісток. Серед них: не
виправдована тривалість діагностики, помилкове трактування отриманих
даних, внаслідок чого – помилковий діагноз, несвоєчасне проведення
оперативних втручань, значна кількість діагностичних помилок у
топографо-анатомічному

поширенні

захворювань,

недостатня

цілеспрямована рання диференційна діагностика патологічних процесів
скроневої кістки [16, 62].
Використання традиційних рентгенологічних проекцій (рентгенографія
скроневих кісток в проекції по Шюллеру) в діагностиці

гострих та

хронічних захворювань скроневої кістки, особливо ускладнених їх форм,
виявилося недостатньо інформативним. Використання цих методик
унеможливлює

оцінити

та

зробити

припущення

щодо

характеру
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патологічного процесу в різних відділах скроневої кістки. Зокрема, при
цьому неможлива візуалізація м’якотканинних структур та вмісту
барабанної

порожнини,

неминучі

порушення

співвідношень

між

структурами зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха. Тому
значення таких анатомічно точних радіологічних методів візуалізація, як
СКТ скроневих кісток та МРТ головного мозку для практичної діяльності
отоларингологів важко переоцінити [257].
О.І.Зелікович (2004) стверджує, що діагноз холестеатоми середнього
вуха за даними СКТ скроневих кісток можна встановити за певними
рентгенологічними ознаками, а саме: деформація аттика внаслідок
деструкції його латеральної стінки, наявність м’якотканинного компоненту
в аттику, адитусі, антрумі, наявність патологічної порожнини

в

склерозованій антромастоїдальній порожнині, каріозні зміни слухових
кісточок,

наявність

м’якотканинного

компоненту

медіальніше

та

латерально від слухових кісточок [23]. Автор також вказує на можливість
встановити каріозні зміни в стінках барабанної порожнини, включаючи
верхню та лабіринтну її стінки. Однак, описані зміни, можуть
спостерігатися при розповсюдженій холестеатомі і тоді, в кореляції з
клінічними та отомікроскопічними знахідками, встановлення

діагнозу

холестеатоми не представляє труднощів. Значно складніше, лише за
даними

СКТ

скроневих

кісток,

встановити

діагноз

обмеженої

холестеатоми, без виражених деструктивних та каріонекротичних змін,
при вродженій холестеатомі та цілій барабанній перетинці при відсутності
скарг з боку ураженого вуха, при інтрапірамідних холестеатомах [355].
Вивчені

діагностичні

можливості

СКТ

скроневих

кісток

при

хронічному гнійному середньому отиті (ХГСО) – 259 пацієнтів із
холестеатомою (196 з набутою холестеатомою, 27 із вродженою
холестеатомою, 11 із холестеатомою зовнішнього слухового проходу, 25 із
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інтрапірамідною холестеатомою), 94 пацієнтів із ретракційними кишенями
та 30 пацієнтів із нехолестеатомною формою ХГСО (контроль).
СКТ зміни в структурах середнього вуха умовно поділялися на три
групи: 1) стан соскоподібного паростка – склерозований, диплоетичний,
пневматизований; 2) продуктивні зміни в структурах середнього вуха; 3)
деструктивні зміни стінок зовнішнього слухового проходу, слухових
кісточок, стінок барабанної порожнини, антромастоїдальної порожнини,
піраміди скроневої кістки.
При аналізі даних СКТ 259 пацієнтів із холестеатомою склеротичні
зміни в соскоподібних паростках були виявлені 57 пацієнтів (22,7 %) і
спостерігалися тільки у пацієнтів з набутою холестеатомою. Диплоетичний
тип будови соскоподібного паростка визначався у 113 пацієнтів (43,6 %),
серед котрих 97 пацієнтів (37,4 %) із набутою холестеатомою, 3 (1,15 %) –
з вродженою холестеатомою, 13 (5 %) – з інтрапірамідною холестеатомою.
Клітинний тип будови соскоподібного паростка визначався у 89 пацієнтів
(34,3 %) – у 42 пацієнтів (16,2 %) з набутою холестеатомою, у 24 (9,3 %) –
з вродженою холестеатомою, у 11 пацієнтів (4,2 %) із холестеатомою
зовнішнього слухового проходу та у 12 пацієнтів (4,6 %) з інтрапірамідною
холестеатомою. При оцінці виявлення змін в соскоподібному паростку у
пацієнтів визначені наступні закономірності: із 196 пацієнтів (100 %) з
набутою холестеатомою середнього вуха у 57 пацієнтів (29 %) виявлені
склеротичні зміни в соскоподібному паростку, диплоетичний тип будови
соскподібного паростку – у 97 пацієнтів (49,6 %), клітинний тип будови – у
42 пацієнтів (21,4 %). При оцінці стану соскоподібного паростку у 27
пацієнтів (100 %)

з вродженою холестеатомою визначені наступні

закономірності: у 24 пацієнтів (88,8 %) визначено клітинний тип будови, а
у 3 (11,2 %) – диплоетичний; в досліджуваній групі хворих не визначалося
жодного випадку зі склерозованим типом будови соскоподібного паростка.
У всіх 11 пацієнтів із холестеатомою зовнішнього слухового проходу
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визначався клітинний тип будови соскоподібного паростка. Із 25 пацієнтів
(100 %) з інтрапірамідною холестеатомою у 13 (52 %) визначався
диплоетичний тип будови соскоподібного паростка, у 12 (48 %) –
клітинний тип його будови.
При нехолестеатомній формі ХГСО (хронічному мезотимпаниті)
склеротичних змін в комірках соскоподібного паростка в жодному випадку
не спостерігалося, потовщення між коміркових перетинок на фоні
зниженої

пневматизації

(диплоетичний

соскоподібний

паросток)

відмічалося у 23 пацієнтів (76 %); у 7 випадках (24 %) – відмічалася
клітинна будова соскоподібного паростка. Продуктивні зміни в структурах
середнього вуха проявлялися порушенням пневматизації повітроносних
ділянок: соскоподібних паростків – в 23 випадках (76 %), кісткової частини
слухової труби – в 25 випадках (83 %). Нерівномірне заповнення просвіту
комірок патологічним субстратом із щільністю від +20 до +50 (ОХ) без
ознак

деструктивних

змін

в

ділянках

міжклітинних

перегородок

спостерігалися у 25 пацієнтів (83 %). Потовщення слизової оболонки
стінок барабанної порожнини відмічалося у 25 пацієнтів (83 %). В 6
випадках (20%) визначався продуктивний вміст в верхніх відділах
барабанної порожнини – епітимпанумі, в 4 випадках (13,3 %) – в
гіпотимпанумі. Блок адитусу потовшеною слизової оболонкою відмічався
в 19 випадках (63,3 %), чим могла обумовлюватися порушена вентиляція
клітин соскоподібного паростка. В 18 випадках (60 %) виявлена деструкція
довгого відростка коваделка. Деструктивних змін з боку кісткових стінок
барабанної порожнини, покрівлі барабанної порожнини, аттика та антруму
не визначалося.
Щільність патологічного субстрату (м’якотканинного компоненту) в
порожнинах середнього вуха достовірно не відрізнялася у хворих з
холестеатомою

та

при

нехолестеатомній

формі

ХГСО,

тому

денситометричні дані не є визначальними для виявлення холестеатоми.
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Запідозрити у пацієнта наявність холестеатоми за даними СКТ скроневих
кісток дозволили непрямі ознаки: локалізація патологічного процесу та
характер деструктивних змін у структурах скроневої кістки. Найбільш
частіше при набутій холестеатомі визначалася деструкція латеральної
стінки аттика (див. рис. 9.1), слухових кісточок, задньої кісткової стінки
зовнішнього слухового проходу.

Рис. 9.1 СКТ хв. Л з набутою холестеатомою правого середнього вуха.
Коронарна

проекція.

Білою

стрілкою

вказано

на

м’якотканинний

компонент в аттику, займає весь простір навкруги головки молоточка та
тіла

коваделка

(вказано

жовтою

стрілкою,

визначаються

ознаки

деструкції). Відмічається деструкція латеральної стінки аттика барабанна
порожнина та гіпотимпанум з непорушеною пневматизацією.
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Рис. 9.2 СКТ хв. Н. з набутою холестеатомою лівого середнього вуха
до

лікування.

Аксіальна

проекція

(білою

стрілкою

вказано

на

м’якотканинний вміст в барабанній порожнини с деструктивними змінами
слухових кісточок, м’тканинний компонент розташований медіально та
латерально по відношенню до слухових кісточок; чорною стрілкою вказано
на патологічну порожнину в соскоподібному паростку з м’якотканинним
вмістом та частковою деструкцією міжклітинних перегородок)

При вродженій холестеатомі кісткової деструкції латеральної стінки
аттика не спостерігалося в жодному випадку, однак у більшості пацієнтів
визначалися

ознаки

деструкції

слухових

кісточок

із

наявністю

патологічного м’якотканинного компоненту в барабанній порожнині,
ретротимпанумі, початкових відділах кісткової частини слухової труби – її
тимпанальному отворі (див. рис. 9.3).
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Рис. 9.3 СКТ хв. А. (коронарна проекція) з вродженою холестеатомою
середнього вуха зліва. Стрілкою вказано на м’якотканинний компонент
позаду руків’я молоточка та між ним і латеральною стінкою аттика, займає
середні відділи барабанної порожнини, контактуючи із медіальною
стінкою барабанної порожнини та тимпанальною порцією лицевого нерва.
Збережена цілісність барабанної перетинки, повітряність клітин верхівки
піраміди скроневої кістки, аттика, гіпотимпанума, антрума та клітин
соскоподібного паростка
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Рис. 9.4 - СКТ хв. В. з вродженою холестеатомою середнього вуха
справа.

Коронарна

проекція.

Стрілкою

вказано

на

обмежений

м’якотканинний компонент, що знаходиться на медіальній стінці
барабанної порожнини, позаду за цілою барабанною перетинкою; слухової
кісточки без ознак деструкції; латеральна стінка аттика ціла, аттик
заповнений повітрям без патологічного вмісту.

Рис. 9.5 СКТ хв. К. з двобічною вродженою холестеатомою. Коронарна
проекція. Стрілками м’котканинній компонент в аттику з двох сторін, ціла
барабанна перетинка справа із повітроносною барабанною порожнинею,
деструкція лабіринтної стінки та слухових кісточок зліва, розширення
адитусу з двох сторін із наявністю в ньому м’якотканинного компоненту.
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При холестеатомі зовнішнього слухового проходу у пацієнтів
деструктивні зміни відмічалися частіше в ділянці його нижньої
кісткової стінки, та задньо-нижньої стінок (див. рис. 9.6).

Рис. 9.6 СКТ хв. Ф. з холестеатомою зовнішнього слухового проходу
зліва з ознаками деструктивних змін в ділянці задньо-нижніх стінок
зовнішнього слухового проходу зліва, барабанна порожнина вільна,
заповнена повітрям, кістковий відділ слухової труби прохідний, без
патологічного

вмісту,

клітини

соскоподібного

паростка

заповнені

повітрям. Аксіальна проекція.

При холестеатомі піраміди скроневих кісток визначалися деструктивні
ознаки в ділянці медіальної стінки барабанної порожнини, в проекції
тимпанальної порції лицевого нерва та колінчастого вузла, верхньої стінки
аттика та антрума, в окремих випадках визначалася деструкція ендосту
латерального напівколового каналу (див.рис. 9.7, 9.8, 9.9).
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Рис. 9.7 СКТ скроневої кістки хв. Л. с наявністю м’якотканинного
компоненту в скроневій кістці справа із деструкцією слухових кісточок,
лабіринту, міжклітинних перегородок в проекції соскоподібного паростка,
розповсюдженням патологічного м’якотканинного компоненту у кістковий
відділ слухової труби справа та утворенням великої патологічної
порожнини. Аксіальна проекція.

Рис. 9.8 СКТ лівої скроневої кістки хв. К. з інтрапірамідною
холестеатомою, з наявністю м’якотканинного компоненту (патологічного
субстрату) позаду лабіринта, з ураженням колінчастого вузла лицевого
нерва

и

деструкцією

покрівлі;

верхівка

повтроносними клітинами. Аксіальна проекція.

піраміди

представлена
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Рис. 9.9. СКТ хв.Ф. з інтрапірамідною холестеатомою лівої скроневої
кістки. Коронарна проекція. Стрілкою вказано на м’якотканинний
компонент в проекції піраміди скроневої кістки з утворенням гігантської
патологічної

порожнини

з

деструкцією

кортикальною

слою

соскоподібного паростка та його верхівки, кісткового каналу лицевого
нерва в тимпанальній та мастоїдальній порціях,

залишкові клітини в

ділянці синодурального кута із збереженими міжклітинними переділками,
частково заповнені патологічним вмістом, деструкція лабіринту.

Застосування комплексу обстежень СКТ скроневих кісток та МРТ
головного мозку до та після контрастування дозволило провести
диференційну діагностику холестеатоми з позамозковими пухлинами.
Точність СКТ у візуалізації холестеатом у хворих на ХГСО становить
92,9 %, чутливість – 91,3 %, специфічність – 94,6 % (Скорохода А.О.,
2010). За даними автора найпроблемнішою є диференційна діагностика
нехолестеатомних форм ХГСО з питомою вагою помилкових висновків –
52,4 %. СКТ ознаками наявності холестеатоми на тлі ХГСО із частково
збереженою

візуалізацією

є:

візуалізація

в

аттику

невеликого

м’якотканинного утвору; розповсюдження м’якотканинного утвору з
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аттика в соскоподібний паросток, що супроводжується розширенням входу
в антрум [56, 62]
Як відомо, в межах скроневої кістки існують місця, візуалізація котрих
утруднена навіть при проведенні хірургічної санації з використанням
сучасних оптичних пристроїв або спеціалізованих мікродзеркал [91]. До
таких важкодоступних для ревізії місць відносяться ретротимпанум,
передній аттик, кістковий відділ слухової труби, синодуральний кут,
ретрофаціальні

та

термінальні

клітини

соскоподібного

паростка.

Недостатня інформація щодо стану цих «темних місць» скроневої кістки
на доопераційному етапі, особливо у випадках клітинної будови
соскоподібного паростка може призводити до неповної санації при
розповсюдженій дифузній холестеатомі, що призводитиме до розвитку
резидуального процесу.
Нормальна

анатомічна

будова

скроневих

кісток

вивчалася

у

контрольній групі із 30 пацієнтів. При проведенні СКТ скроневих кісток у
обстежених хворих з виведенням темних місць порівнювалися зображення
на симетричних рівнях, що дало можливість визначити оптимальні
проекції для їх точної візуалізації з оцінкою їх стану (див.табл. 9.1)
Згідно даних таблиці 9.1 (див. табл.), встановлено наступне – аксіальна
проекція СКТ найбільш інформативна для оцінки стану кісткового вічка
слухової

труби

та

початкових

відділів

її

кісткового

відділу,

ретротимпанальних просторів (тимпанального синусу), тимпанальної та
лабіринтної частини лицевого нерву. Коронарна (фронтальна) проекція є
найбільш інформативною для оцінки стану переднього аттика, ділянки
колінчастого вузла лицевого нерва, синодурального кута, періфаціальних
та термінальних клітин при клітинній будові соскоподібного паростка.
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Таблиця 9.1
Оптимальні проекції для оцінки стану «темних місць» скроневої кістки
Анатомічна структура

СКТ, проекція
Аксіальна

Коронарна
(фронтальна)

1

2

3

+

-

Аттик, передні відділи

+

+

Ретротимпанум,

лицевий

+

-

частина

+

±

порція

+

+

Колінчастий вузол

±

+

Синодуральний кут

±

+

Перифаціальні клітини

-

+

Термінальні клітини

-

+

Кісткове
труби,

вічко

слухової

початкові

відділи

кісткового відділу

синус
Лабіринтна
лицевого нерва
Тимпанальна
лицевого нерва

Удосконалення

хірургічного

лікування

хворих

на

ХГСО

з

холестеатомою за останні півстоліття привело до значних успіхів, однак
відсоток розвитку рецидивної та резидуальної холестеатоми після вдалого
хірургічного лікування навіть з отриманням позитивного функціонального
результату з часом може становити за даними різних авторів від 10 до 63 %
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[139,

142,

145,

тимпанопластики

166]
відсоток

При

використанні

виникнення

відкритого

вторинної

варіанту

рецидивної

або

резидуальної холестеатоми за даними провідних отохірургів світу майже
втричі менше, ніж при використанні закритих варіантів і становить (8-10)
%, що вперш за все пов’язано з кращим доступом до ретротимпанального
простору, однак функціональні результати таких операцій дещо гірші.
Високорозрішуюча спіральна комп’ютерна томографія скроневих
кісток та магнітно-резонансна томографія головного мозку вважаються
основними анатомічно точними радіологічними методами візуалізації
патологічних станів в межах скроневої кістки. За допомогою СКТ можна
припустити щодо наявності холестеатоми з визначенням її локалізації,
розміру, вогнища деструктивних змін та поширеності патологічного процесу.
Цей метод діагностики повністю інформативний для хірурга щодо
визначення способу хірургічного видалення холестеатоми, однак при
наявності в межах скроневої кістки іншого м’якотканинного компоненту у
вигляді

грануляцій,

рідини,

пухлини,

рубцевої

тканини

провести

диференційну діагностику неможливо. В таких випадках виконують МРТ
головного мозку. За даними МРТ-дослідження головного мозку холестеатома
представляється як гомогенне утворення гіпоінтенсивне в Т1-режимі та
гіперінтенсивне в Т2-режимі. Іноді МРТ-дослідження головного мозку
виконують з попереднім внутрішньовенним підсиленням. В окремих
випадках – в режимі подавлення жиру (fat-suppression).
В випадках первинно виконаного закритого варіанту тимпанопластики
з

метою

визначення

резидуального

процесу

у

вузьких,

погано

контрольованих, «темних» місць скроневої кістки, через 8-10-12 місяців
прийнято виконувати повторні операції – т.н. second-look операції.
Casselmann в 2007 році запропонував використовувати дифузійне неєхо
планарне МРТ-дослідження головного мозку [257]. За допомогою цього
дослідження визначається молекулярна дифузія води в межах скануючої
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тканини. Холестеатома при виконанні цього дослідження відповідає сигналу
високої інтенсивності [175].
Дифузія – це основний фізичний процес, котрий відбувається в ході
метаболічних реакцій клітини. Перше дифузійно-зважене зображення було
побудоване в 1985 році. В клінічну практику дифузійна МРТ прийшла разом
із МРТ-сканерами III покоління. Для отримання томограм в режимі
дифузійно-зважених зображень використовують ехо-планарні імпульсні
послідовності «спинове ехо» EPI з двома дифузійними градієнтами однакової
амплітуди та тривалості. Для кількісної оцінки дифузійних властивостей
води в тканині будують параметричні дифузійні карти, на котрих колір
кожного пік селу відповідає визначаємому коефіцієнту дифузії. На
дифузійній карті тканини із високою швидкістю дифузії води мають окрас в
червоно-білих тонах, тканини з низькою швидкістю дифузії – в синьо-чорних
відтінках.
Клінічне використання МРТ в режимі дифузійно-зважених зображень
обумовлено наступними причинами. Зниження швидкості коефіцієнту
дифузії, що вимірюється в тканинах головного мозку – чутливий індикатор
ішемічних порушень та ступеню важкості ішемії. На сьогоднішній день
використання дифузійно-зважених зображень – один з найбільш швидких та
високоспецифічних методів діагностики ішемічного інфаркту головного
мозку на ранніх стадіях його розвитку (до 6 годин), коли існує «терапевтичне
вікно»

для

використання

тромболізису та

часткового

або

повного

відновлення кровоточу в уражених тканинах мозку. В гострій фазі мозкового
інсульту на дифузійно-зважених зображеннях зона ураження мозку має
типовий високий МР-сигнал, тоді як нормальні тканини мозку виглядають
темними. На картах коефіцієнта дифузії, що вимірюється – зворотня картина.
Карти визначеного коефіцієнту дифузії стали засобом діагностики ішемії та
динамічного спостереження за розвитком гострого порушення мозкового
кровообігу та наступної хронічної дегенерації тканин, що викликані ішемією.
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Неінвазивність та швидкість використання дифузійно-зважених зображень
зумовлюють першочергове значення методу в первинній діагностиці
ішемічного ураження мозку. Враховуючи те, що проведення МРТ в режимі
дифузійно зважених зображень виконують без введення контрастної
речовини, дослідження є безпечним для використання у тяжких хворих та
при спеціалізованих обстеженнях розвитку мозку у дітей, починаючи з
внутриутробного періоду. В останньому випадку дифузійна МРТ дозволяє
отримати

додаткові

якісні

(візуалізовані)

та

кількісні

тканинні

характеристики, відкриває нові можливості для дослідження мікроструктури
мозку в процесі його розвитку.
Дифузійно зважені зображення та дифузійні карти дають додаткову
діагностичну інформацію для диференціювання новоутворень головного
мозку, котрі мають подібні прояви на Т1 та Т2-МРТ (гліоми, пухлини з
кільцевидним накопиченням контрастної речовини), перитуморального
набряку (вазо генний або цитотоксичний), надають дані про наявність або
відсутність внутрішньо пухлинних кіст та ін.
Неоціниму інформацію за досить короткий час сканування дифузійно
зважені зображення дають при діагностиці запальних уражень головного
мозку та хребта (абсцеси мозку, емпієма). Гнійний вміст абсцесу
характеризується високим МР-сигналом та легко візуалізується на будьякому

етапі

лікування,

включно

із

післяопераційним.

Особливості

структурної організації деяких новоутворень головного мозку, зокрема
менінгітом та неврином, дають можливість при використанні дифузійнозважених зображень з високою достовірністю прогнозувати гістологічний
тип пухлини ще перед операцією. На основі даних цього методу точно
диференціюють епідермоїдні та арахноїдальні кісти.
Враховуючи вищенаведене, ми вивчали можливості використання МРТ
в режимі дифузійно зважених зображень в діагностиці як первинного
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холестеатомного процесу (в кореляції з даними СКТ скроневих кісток) (див.
рис. 9.9 - 9.12), так і при визначенні можливих рецидивів до проведення
загально відомих повторних – second-look операцій, метою котрих є саме
визначення резидуальних форм патологічного процесу (див.рис. 9.13 - 9.17).

Рис. 9.10 МРТ головного мозку хв.Ф. в T2W1 – в проекції скроневої
кістки зліва визначається гіперінтенсивний гомогенний сигнал (вказано
стрілкою) із достатньо чіткими контурами, котрий не має інтракраніального
розповсюдження. Аксіальна проекція
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Рис 9.11 МРТ головного мозку хв. Ф. – гіперінтенсивний сигнал з
проекції скроневої кістки зліва без інтракраніального розповсюдження.

Рис. 9.12 – МРТ головного мозку в режимі дифузійно-зважених
зображень хв.Ф. (DWI) з холестеатомою скроневої кістки і соскоподібного
паростка зліва. Гіперінтенсивний сигнал відповідає гігантській холестеатомі
скроневої кістки. Аксіальна проекція.
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Особливий інтерес МРТ головного мозку в режимі дифузійно-зважених
зображень має при визначенні первинного холестеатомного процеса при
вродженій холестеатомі та вродженому стенозі або атрезії зовнішнього
слухового проходу, визначенні резидуального холестеатомного процесу у
раніше

прооперованих

пацієнтів

із

холестеатомою,

особливо

при

використанні облітеративних технік (різні варіанти мастоїдопластики,
особливо з використанням м’якотканинних матеріалів), що за допомогою
інших методів променевої візуалізації (СКТ скроневих кісток, МРТ
головного мозку в Т1 та Т2 режимах, а також із внутрішньовенним
підсиленням

унеможливлює

виявлення

як

первинного

патологічного

процесу, так і рецидиву холестеатоми та потребує, при підозрі на її наявність,
виконувати тільки повторні second-look операції (див. рис. 9.13 - 9.17).

Рис. 9.13 СКТ-грама хв. К., котра була раніше прооперована з двох
сторін (відкритий варіант тимпанопластики з мастоїдопластикою справа), в
трепанаційній порожнини справа визначається м’якотканинний компонент
(вказано стрілками). Аксіальна проекція
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Рис. 9.14

СКТ-грама скроневих кісток хв. К., котра була раніше

прооперована з двох сторін (відкритий варіант тимпанопластики з
мастоїдопластикою справа), в трепанаційній порожнини справа визначається
м’якотканинний компонент (вказано стрілками). Коронарна проекція.

Рис. 9.15

МРТ головного мозку хв.К, котра була раніше прооперована

з двох сторін (відкритий варіант тимпанопластики з мастоїдопластикою
справа), в Т1W1 визначається обмежений гіпоінтенсивний сигнал з проекції
трепанаційної порожнини. Аксіальна проекція.
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Рис. 9.16 МРТ головного мозку тієї ж хв.К, котра була раніше
прооперована з двох сторін (відкритий варіант тимпанопластики з
мастоїдопластикою

справа),

в

Т2W1

визначається

обмежений

гіперінтенсивний сигнал з проекції трепанаційної порожнини. Аксіальна
проекція.
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Рис. 9.17 МРТ головного мозку в режимі дифузійно зважених
зображень (DWI) тієї ж хв. К., котра раніше була прооперована – в проекції
правої

скроневої кістки визначається гіперінтенсивний сигнал, котрий

відповідає резидуальній холестеатомі; що було підтверджено під час
виконання реоперації.

Особливу діагностичну складність представляють випадки вродженої
холестеатоми в поєднанні з вродженою атрезією або стенозом зовнішнього
слухового проходу (див. рис. 9.18 – 9.21), випадки з можливим виникненням
рецидиву холестеатоми у пацієнтів, котрі були прооперовані раніше, в інших
клініках, з використанням облітеративних технік (див. рис. 9.22 – 9.25) та
випадки раніше прооперованих пацієнтів з первинною інтрапірамідною
холестеатомою, виконаною петрозектомією, з облітерацією трепанаційної
порожнини смугами абдомінального жиру та ушиванням зовнішнього
слухового проходу наглухо, за методом Рембо (див. рис. 9.26 – 9.29 та рис.
9.30).

259

Рис. 9.18 СКТ-грама хв. Ков. з вродженою холестеатомою скроневої
кістки та вродженим стенозом зовнішнього слухового проходу справа
(стрілкою вказано на м’якотканинний компонент в барабанній порожнині,
гіпотимпанумі та глибоких відділах зовнішнього слухового проходу,
пневматизация кісткового відділу слухової труби та клітин соскоподібного
паростка збережена). Аксіальна проекція.

Рис. 9.19 СКТ-грама тієї ж хв.Ков. Коронарна проекція. Білою стрілкою
вказано на кістковий стеноз зовнішнього слухового проходу, жовтою
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стрілкою – на м’якотканинний компонент в глибоких відділах слухового
проходу та барабанній порожнині.

Рис. 9.20 – МРТ головного мозку тієї ж хв. Ков. в режимі T2W1. Справа
визначається обмежений гіперінтенсивний сигнал з проекції барабанної
порожнини. Аксіальна проекція.
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Рис. 9.21 МРТ головного мозку тієї ж хв. Ков. в режимі дифузійнозважених зображень (DWI). Стрілкою вказано гіперінтенсивний сигнал в
проекції барабанної порожнини справа, котрий відповідає холестеатомі, що
пізніше було підтверджено під час хірургічного втручання.

Рис. 9.22. СКТ-грама хв. Д., котрий був прооперованій в іншій клініці
справа з використанням облітераційної техніки (справа в проекції антруму
стрілкою вказано на м’якотканинний компонент, соскоподібний паросток
зниженої пневматизації; зліва – в барабанній порожнині визначається
м’якотканинний компонент (вказано стрілкою)). Коронарна проекція.
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Рис. 9.23 СКТ-грама того ж хв. Д., раніше прооперованого на правому
вусі в іншій клініці, короткою стрілкою вказано на відсутню латеральную
стінку аттика (чи під час попередньої операції, чи холестеатомна деструкція);
довгою стрілкою – на м’якотканинний компонент в барабанній порожнині та
антрумі справа. Коронарна проекція.

Рис. 9.24 – МРТ головного мозку в режимі T2W1 того ж хв.Д., стрілкою
вказаний гіперінтенсивний сигнал з проекції барабанної порожнини та
соскоподібного паростка. Аксіальна проекція.
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Рис. 9.25 МРТ головного мозку в режимі дифузійно-зважених
зображень (DWI) того ж хв. Д. – відсутній патологічний сигнал с проекції
соскоподібних відростків та барабанної порожнини з двох сторін, який би
відповідав

холестеатомі.

У

пацієнта

був

діагностований

двобічний

секреторний середній отит та проведено шунтування барабанної порожнини
справа.
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Рис. 9.26 СКТ-грама хв.Б., котрий був прооперований 10 років назад з
приводу

інтрапірамідної

м’якотканинний

компонент

холестоми
в

зліва.

проекції

Стрілкою

трепанаційної

відмічено
порожнини,

неоднорідної структури. Аксіальна проекція.

Рис. 9.27 МРТ головного мозку того ж хв. Б. в режимі T1W1. Стрілками
вказано на неоднорідний сигнал, переважно гіпоінтенсивний з проекції
трепанаційної порожнини. Аксіальна проекція.
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Рис. 9.28 МРТ головного мозку того ж хв. Б. в режимі T2W1. Стрілками
вказано на гіперінтенсивний сигнад з проекції трепанаційної порожнини
зліва. Аксіальна проекція.

Рис. 9.29 МРТ головного мозку того хв. Б. в режимі дифузійнозважених зображень – визначається гіперінтенсивний сигнал великих
розмірів в проекції трепанаційної порожнини зліва, який відповідає
резидуальній холестеатомі, що було підтверджено під час реоперації.
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T2WI

T1WI

DWI

Рис. 9.30 МРТ головного мозку в режимах T2W1, T1W1 та режимі
дифузійно зважених зображень (DWI)
прооперована

–

виконана

хв.Б., котра 15 років назад була

радикальна

мастоїдотомія

з

видаленням

холестеатоми зліва, з наявністю резидуального процесу в ділянці основи
черепа. На T2W1 – визначається гіперінтенсивний сигнал в ділянці основи
черепа зліва; на

T1W1- гіпоінтенсивний сигнал з чіткими контурами в

проекції основи черепа зліва; на DWI – сигнал, котрий співвідноситься з
резидуальним холестеатомним процесом.
Проведено радіологічну оцінку ефективності лікування 106 хворих на
хронічний гнійний середній отит з холестеатомою. У 65 пацієнтів первинно
виконувався закритий варіант тимпанопластики, в 31 випадках – відкритий
варіант

тимпанопластики,

в

10

випадках

–

мастоїдотомія

з

мастоїдопластикою. В терміни через 12-36 місяців досліджуваним хворим
виконувалася СКТ скроневих кісток в динаміці та МРТ в режимі дифузійнозважених зображень (DWI). Резидуальна холестеатома за результатами
тільки МРТ в режимі дифузійно зважених зображень визначена у 19
пацієнтів (17,9 %). За результатами проведених радіологічних досліджень
вторинна резидуальна холестеатома була визначена тільки за результатами
МРТ в режимі дифузійно-зважених зображень у 11 пацієнтів (10,4 %) після
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закритого варіанту тимпанопластики, що в подальшому потребувало
проведення повторної операції з одномоментною оссикулопластикою. За
даними СКТ скроневих кісток у цих пацієнтів визначався м’якотканиний
компонент в ділянці ретротимпануму (у 8 пацієнтів) та в проекції барабанної
порожнини (3 пацієнта), однак чітко диференціювати його характер не
представлялося можливим, без додаткового МРТ дослідження в режимі
дифузійно-зважених зображень. У 8 пацієнтів (7,5%) після відкритого
варіанту тимпанопластики визначено резидуальну холестеатому в ділянці
переднього аттика (4 випадків), тимпанальному вічку слухової труби (2
випадки), мастоїдальній порожнині позаду м’язевоперіостального клаптя,
котрий використовувався для зменшення розмірів трепанаційної порожнини
(1 пацієнт), у 1 пацієнта в ділянці синодурального кута

та у 1 пацієнтки в

ділянці основи черепу після раніше виконаної радикальної мастоїдотомії за
допомогою МРТ дослідження в режимі дифузійно-зважених зображень, що
потребувало проведення повторної операції.
За

результатами

проведених

досліджень

встановлено

високу

інформативність СКТ скроневих кісток у верифікації стану та вмісту «темних
місць» скроневих кісток у всіх досліджуваних хворих. Однак, встановлення
холестеатомного процесу зі специфічністю 98 % можливо тільки в поєднанні
з МРТ головного мозку в режимі дифузійно зважених зображень.
В комплексній діагностиці вторинної резидуальної холестеатоми
використання СКТ скроневих кісток в поєднанні с МРТ дослідженням в
режимі дифузійно-зважених зображень дозволяє диференційовано визначити
характер патологічного процесу та провести своєчасне хірургічне втручання.
МРТ головного в режимі дифузійно-зважених зображень характеризується
високим відсотком чутливості дослідження та його специфічності (98 %) та
має бути методом вибору в діагностиці резидуальних холестеатом. Особливу
інформативність та цінність цей метод має у випадках визначення
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резидуальних холестеатом у пацієнтів, котрим раніше були проведені
сануючі втручання на скроневій кістці із мастоїдопластикою.
Представлені в розділі результати досліджень опубліковано:

24.

Сребняк І.А. Місце комп’ютерної томографії вискової кістки при

виборі способу хірургічного втручання у хворих на хронічний гнійний
середній отит з холестеатомою / І.А. Сребняк // Журн. вушних, носових і
горлових хвороб. - № 2. – 2003. – С. 74-78.
25.

Сребняк І.А., Терницька Ю.П., Скорохода А.О. Спіральна комп’ютерна

томографія та дифузійна магнітно-резонансна томографія в діагностиці
резидуальної холестеатоми // Матеріали щорічної традиційної осінньої
конференції

Українського

наукового

медичного

товариства

лікарів-

оториноларингологів «Новітні технології в діагностиці та лікуванні
хронічний запальних та онкологічних захворювань ЛОР-органів» (30
вересня-1 жовтня 2013 р.). – Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2013.
- №5-с. - С. 204.
26.

Сребняк

Діагностична

І.А.,

Сушко

Ю.О.,

інформативність

Борисенко

променевих

О.М.,Скорохода
методів

А.О.

дослідження

холестеатоми скроневої кістки // Матеріали XII з’їзду оториноларингологів
України (18-20 травня 2015 р., Львів). – С.235.
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ЗАКЛЮЧЕННЯ

Клінічна

частина

роботи

містить

дані

про

259

пацієнта

з

холестеатомою скроневої кістки, з котрих - 196 первинних хворих на ХГСО з
набутою холестеатомою, 27 хворих з вродженою генуїнною холестеатомою
скроневої кістки, 25 хворих з інтрапірамідною холестеатомою, 11 хворих з
холестеатомою зовнішнього слухового проходу та 94 хворих на ХССО з
різними формами ретракційних кишень, які були прооперовані у відділенні
мікрохірургії вуха та отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології ім.
проф. О. С. Коломійченка НАМН України».
196 хворих на ХГСО із холестеатомою (I група) були проліковані
розробленою нами схемою комплексного лікування, яка включала в себе
поєднання хірургічного лікування та призначення інгібітору активності
протеолітичних

ферментів

(апротиніну),

у

випадках

із

інвазивною

холестеатоми – інтерферону. Пацієнти були розподілені на підгрупи в
залежності від схеми лікування. 60 пацієнтів на ХГСО із холестеатомою
склали групу порівняння. Цим пацієнтам застосовувалася традиційна тактика
лікування. Другу групу порівняння склали 20 пацієнтів на ХГСО без
холестеатоми (мезотимпанит), котрим виконувалася тимпанопластика з
антродренажем.
136 пацієнтів на ХГСО з холестеатомою проліковані за розробленими
схемами лікування.
Хворі були розподілені на три підгрупи – Ia (n=54), котрі були
проліковані за схемою 1; Ib (n=61) – проліковані за схемою 2; Ic (n=21) – за
схемою 3. Під час проведення операції із видаленням холестеатоми у всіх
пацієнтів визначалася її анатомопатологічна форма. Так із 136 пацієнтів,
котрі були в подальшому проліковані за схемами комплексного лікування, у
112 визначалася інкапсульована форма холестеатоми, у 24 – інвазивна форма.
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Схеми комплексного лікування виглядали наступним чином. Схема 1
включала

оперативне

втручання

(різні

варіанти

ендомеатальних

та

ендауральних сануючих втручань, модифікована консервативно-радикальна
мастоїдотомія,

відкритий

варіант

тимпанопластики)

з

місцевою

інтраопераційною аплікацією апротиніну в дозі 2 мл (20 000 АтрО). Схема 2
–

оперативне

втручання

(закритий

варіант

тимпанопластики)

з

інтраопераційним введенням розчину апротиніну в трепанаційну порожнину
з подальшим введенням розчину апротиніну через дренажні трубки місцево
протягом 7-10 діб (по 1 мл - 10 000 АтрО). Схема 3 – схема 2 (закритий
варіант

тимпанопластики,

консервативно-радикальна

мастоїдотомія,

відкритий варіант тимпанопластики) із застосуванням внутрішньом’язового
введення розчину інтерферона (лаферобіону) протягом 7-10 діб (500 000 ОД
на одне введення).
За схемою 1 проліковано 54 пацієнти (група Ia), за схемою 2 – 61
пацієнт (група Ib) та за схемою 3 проліковано 21 пацієнт (група Ic).
Контрольну групу склали 60 пацієнтів на хронічний гнійний середній отит з
холестеатомою, вибір способу оперативних втручань в котрих базувався на
основних принципах отмікрохірургії вуха та даних СКТ (24 хворим
проведено закритий варіант тимпанопластики та 36 – відкритий варіант
тимпанопластики, у 21 з котрих виконана мастоїдопластика).
Основним етапом комплексного лікування було проведення сануючої
операції.

Вибір способу оперативного втручання у обох груп хворих

грунтувався на основних принципах отохірургії, а саме враховувалися
ступінь пневматизації соскоподібного відростку, особливості перебігу
холестеатомного

процесу,

анатомопатологічна
холестеатомного

стан

форма

процесу.

протилежного
холестеатоми,

Хворим

із

вуха,

вік

хворого,

розповсюдженність

інкапсульованою

формою

холестеатоми (n=112) проведено різні види сануючих операцій, а саме - 3
пацієнтам Ia групи – відкритий варіант тимпанопластики, 67 пацієнтам –
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закритий варіант тимпанопластики (6 пацієнтів Ia групи та 61 пацієнт Ib
групи).

14 пацієнтам Ia групи виконувалася консервативно-радикальна

операція. З 28 пацієнтів Iа групи в 3 випадках проведено эндомеатальну
аттикотомію та у 25 пацієнтів -ендауральну аттико-адито-антротомію з
тимпанопластикою та реконструкцією латеральної стінки аттика та задньої
кісткової стінки зовнішнього слухового проходу.
При мікробіологічному дослідженню виділень з вуха у хворих з
холестеатомою визначався такий мікробіологічний пейзаж: у хворих з
інкапсульованою формою холестеатоми при бактеріологічному дослідженні
частіше визначався St. aureus (в 59 %), St. epidermidis – у 11 %, у 6 % хворих
при дослідженні виділень з вуха ріст мікробів не визначено. У 10 хворих з
інвазивною формою холестеатоми при мікробіологічному дослідженні
секрету з середнього вуха виділено Ps. aeruginosae, у 8 пацієнтів Pr. mirabilis
та в 6 випадках – Pr. vulgaris.

Мікроорганізми виявляли на поверхні

холестеатом, а також секрету барабанної порожнини та соскоподібного
паростку.

Методом

растрової

електронної

мікроскопії

на

поверхні

холестеатом, які видалялися під час оперативного втручання, були виявлені
бактеріальні

біоплівки,

а

бактеріологічними

дослідженнями

виділені

мікроорганізми різних видів (Staphylococcus еpidermidis, Pseudomonas
аeruginosa, Staphylo-coccus aureus, Staphylococcus saprophyticus, Escherichia
coli, Enterobacter cloacae, Micrococcus spp., Citrobacter spp., Corynebacterium
spp.). Співставлення бактеріологічних та електронно-мікроскопічних даних
підтвердило

гіпотезу,

що

бактеріальні

стандартними культуральними методами.

біоплівки

не

виявляються

Бактеріологічне дослідження

холестеатом, видалених під час операцій, слід проводити з метою
покращення діагностики та етіотропного призначення антибіотикотерапії у
післяопераційному періоді.
Інтраопераційно у пацієнтів визначалася анатомо-патологічна форма
холестеатоми. Так, у 112 (82,4 %) визначалася інкапсульована форма
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холестеатоми, у 24 (17,6 %) – інвазивна форма. В групі порівняння
визначалася подібна закономірність по інтраопераційному виявленню
анатомопатологічної

форми

холестеатоми

–

інкапсульована

форма

холестеатоми зустрічалася частіше. Серед цих пацієнтів у 41 (68,3 %)
інтраопераційно визначалася інкапсульована форма холестеатоми, у 19
(31,6%) – інвазивна форма
Морфологічні та функціональні результати комплексного лікування
оцінювали в динаміці лікування (136 пацієнтів) та 60 пацієнтів контрольної
групи (в терміни 6-14 місяців та 36-48 місяців після лікування).
При проведенні оцінки морфологічного результату комплексного
лікування враховувалися дані отомікроскопічного дослідження – стан
операційної порожнини, фасціального клаптя, наявність або відсутність
виділень з вуха, терміни повного закінчення процесу епідермізації
трепанаційної порожнини, наявність або відсутність рецидивної або
резидуальної холестеатоми. В терміни 6-8-12-14 місяців після сануючого
етапу операції хворим проводився наступний етап хірургічного втручання,
метою якого була необхідність ревізії порожини з подальшим виконанням
етапних

функціонально-реконструктивних

втручань

з

відновленням

осикулярного механізма середнього вуха та покращення функціональних
результатів. З метою виявлення резидуальної холестеатоми 106 пацієнтам
виконували МРТ головного мозку в режимі дифузійно-зважених зображень.
При виявленні рецидивної або резидуальної холестеатоми проводилася
санація операційної порожнини, застосовувалася одна із розроблених схем
лікування, оцінювався

макроскопічний

стан

виявленої холестеатоми,

проводилося біохімічне ензиматичне дослідження секрету з середнього вуха,
холестеатомного матриксу та підлеглої

кісткової тканини, а також

електронно-мікроскопічне дослідження резидуальної холестеатоми.
За

даними

клінічних

та

отомікроскопічних

досліджень

повна

епідермізація фасціального клаптя у хворих Ia (n=34) та Ib груп (n=61),
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пролікованих за схемами 1 та 2, та у хворих контрольної групи, яким було
проведено закритий варіант тимпанопластики (n=24) спостерігалась в
терміни 4-6 тижнів після оперативного втручання. У 20 пацієнтів з групи Ia,
котрим виконана консервативно радикальна мастоїдотомія (n=14) та
відкритий варіант тимпанопластики (n=6) повна епідермізація операційної
порожнини та фаціального клаптя спостерігалася через 7-8 тижнів. У хворих
з групи Ic, пролікованих за схемою 3, з частковою мастоїдопластикою (n=12)
повна епідермізація трепанаційної порожнини спотерігалася через 7-9 тижнів
– у 9 пацієнтів (75 %), через 12 тижнів – у 2 пацієнтів (16,6 %), а у 1 пацієнта
з інвазивною холестеатомою протягом 6 місяців повної епідермізації так і не
відбулося, що потребувало виконання реоперації. У 9 пацієнтів Ic групи,
котрим виконувався закритий варіант тимпанопластики, повна епідермізація
неотимпанальної мембрани спостерігалося в ті ж терміни, що і в пацієнтів Ib
групи, котрі були проліковані за схемою 2 та котрим для видалення
холестеатоми виконувався закритий варіант тимпанопластики. У хворих
контрольної групи, яким було виконано відкритий варіант тимпанопластики
повна епідермізація операційної порожнини у 9 пацієнтів відбулася в терміни
7-8 тижнів, у 22 пацієнтів – через 12-15 тижнів, у 3 пацієнтів – після 15
тижня, а у 2 пацієнтів виникла хвороба трепанаційної порожнини із
звуженням входу в трепанаційну порожнину та необхідності проведення
меатоконхопластики з частковою облітерацією операційної порожнини.
У 19 пацієнтів (13,9 %) I групи під час проведення ревізії в терміни 614 місяців було виявлено резидуальну холестеатому: у 11 пацієнтів Ib групи
та у 8 пацієнтів з Ic групи. При обстеженні цих хворих у віддаленому періоді
повторна рецидивна або резидуальна холестеатома виявлена у 3 пацієнтів
(2,2 %) у вигляді обмежених розмірів холестеатомної перлини. У всіх цих
випадках повторної холестеатоми була неактивна за даними біохімічних
ензиматичних та електронно-мікроскопічних досліджень.
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При оцінці клінічних та морфологічних результатів сануючих операцій у
хворих контрольної групи second-look – операції були виконані у всіх 24
пацієнтів після 1 етапу закритого варіанту тимпанопластики у терміни 6-14
місяців після першої операції та у 11 (45,8 %) з них інтраопераційно виявлено
рецидивну

або

резидуальну

холестеатому.

Під

час

виконання

оссикулопластики у хворих контрольної групи у віддаленому періоді
резидуальна холестеатома виявлена у 9 пацієнтів (15 %).
Функціональні результати проведеного лікування оцінювали у пацієнтів
обох груп у терміни 6-14 місяців та у віддаленому періоді: 36-48 місяців. У
пацієнтів I групи встановлено середньостатистичне зменшення

величини

КПІ у діапазоні частот 0,5-4,0 кГц на 10-15 дБ після лікування в осіб із I
та II ст. зниження слуху, а в осіб із III ст. - на 20-25 дБ, що вказує на
покращення звукопровідної функції внаслідок поєднання сануючих операцій
з реконструктивними слуховідновлювальними етапами. Зокрема, в осіб Ia
групи із I ст. зниження слуху до лікування КПІ cкладав (28,5±2,8) дБ, а після
комплексного лікування у віддаленому періоді – (15,1±0,5) дБ. В осіб із III ст.
зниження слуху до лікування інтервал становив (56,1 ±0,7) дБ, а після
комплексного лікування у віддаленому періоді становив (36,1 ±0,7) дБ.
При оцінці стану вестибулярного аналізатора у хворих I групи встановлена
вестибулярна дисфункція за типом периферичного вестибулярного синдрому
за класифікацією І.Б.Солдатова та співавт. (1980) : явища гіперрефлексії I та
II ст. у 70 випадках, а у 66 осіб – явища гіпорефлексії експериментального
ністагму.
Окремі показники постобертального експериментального ністагму при
гіперрефлексії у осіб Ia, Ib та Ic після використання схем комплексного
лікування у ранні строки мали достовірну тенденцію до нормалізації.
Зокрема, тривалість постобертального ністагму при гіперрефлексії до
лікування в осіб трьох підгруп становила відповідно (45,0±1,0) с; (51,5±1,8) с
та (54,7±1,1) c, а після комплексного лікування відповідно – (30,0±1,0);
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(42,8±1,5)с та (42,5±1,3) с (p<0,01). Аналіз результатів показав, що через 1
місяць після
погіршення

лікування з використанням схем комплексного лікування
вестибулярної функції як за показниками статико-кінетичної

рівноваги, так і за показниками окремих параметрів вестибулярних реакцій
при обертовій

стимуляції

не відмічено. У віддалених строках після

комплексного лікування (36-48 міс.) відмічена нормалізація статичної та
кінетичної рівноваги, а також окремих показників експериментальних
вестибулярних реакції.
Результати біохімічних досліджень отримано на клінічному матеріалі
136 хворих на ХГСО з холестеатомою, із них у 24 була діагностована
інвазивна

форма

холестеатоми,

у

112

–

інкапсульована.

Об'єктом

дослідження були ексудат і гомогенати тканин, котрі одержували із
холестеатомного

матриксу,

слизової

оболонки

антро-мастоїдальної

порожнини і підлеглих кісткових структур середнього вуха хворих.
Встановлено високу активність ферменту - еластази в сироватці крові
хворих із холестеатомою, що в 2,3 рази перевищувала таку у пацієнтів без
холестеатоми (р < 0,01). Різниця цього показника в групі хворих на ХГСО без
холестеатоми та контролі була статистично недостовірною.
При

вивченні

активності

еластази

в

перифокальних

тканинах

середнього вуха та холестеатомі у хворих на ХГСО встановлено, що
активність ферменту в усіх досліджуваних об’єктах була вищою у хворих з
холестеатомою, ніж за її відсутності. Так, в слизовій оболонці та кістковій
тканині у пацієнтів на ХГСО з холестеатомою її показники перевищували
такі у хворих без холестеатоми - відповідно в 3,3 та 2,1 разів. Цей свідчить
про те, що холестеатомний процес може впливати на активацію специфічних
протеїназ в слизовій оболонці, котрі спроможні розщеплювати білки
сполучнотканинного матриксу підлеглих кісткових структур середнього
вуха.
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Для визначення зв’язку між активністю еластази та агресивністю
холестеатоми було вивчено активність цього ферменту в секреті з середнього
вуха,

матриксі

холестеатоми

та

оточуючих

тканинах

у

хворих

з

інкапсульованою та інвазивною формами холестеатоми. З отриманих даних
можна заключити, що найбільш висока активність притаманна слизовій
оболонці, найменша – холестеатомі пацієнтів як з інкапсульованою, менш
активною холестеатомою, так і інвазивній холестеатомі. Порівняння
величини цього показника у пацієнтів показало, що при агресивній
(інвазивній) холестеатомі він був вищим в ексудаті та перифокальних
структурах середнього вуха, ніж при інкапсульованій (менш агресивній)
холестеатомі. Так, при інвазивній холестеатомі

активність еластази

підвищувалася в 2,3 рази в ексудаті з вуха, в 1,8 разів в слизовій оболонці, в
5,2 рази в матриксі холестеатоми та в 2,2 рази в кістковій тканині в
порівнянні з такою при інкапсульованій холестеатомі.
Таким чином, сукупність отриманих нами даних дозволяє зробити
висновок про те, що еластаза є одним з факторів, котрий може обумовлювати
та істотно впливати на агресивність холестеатомного процесу. Це
підтверджується значним збільшенням активності ферменту в ексудаті та
перифокальних тканинах середнього вуха, особливо у пацієнтів з більш
агресивною – інвазивною холестеатомою. Завдяки здібності розщеплювати
колаген та протеоглікани – основні компоненти органічного матриксу
кісткової тканини, а також активувати колагеназу – ключовий фермент,
котрий гідролізує колаген, еластаза відіграє значну роль в деструкції кістки,
що призводить до дезорганізації кісткових структур середнього вуха у
хворих на ХГСО з холестеатомою.
Визначення активності еластази в секреті з середнього вуха хворих на
ХГСО може слугувати одним з об’єктивних біохімічних критеріїв, що
характеризують агресивність холестеатомного процесу. Поряд із цим,
отримані дані були важливі для подальшої розробки нових підходів в

277

лікуванні хворих на ХГСО з холестеатомою з використанням лікарських
засобів, що регулюють активність еластази.
Порівняння

активності

калікреїну в перифокальних структурах

середнього вуха у хворих з холестеатомою та без неї дозволило встановити,
що середні значення цього показника були значно вище в групі хворих з
холестеатомою, ніж в контрольный групі.
При вивченні активності катепсину В при холестеатомі встановлено
його високу активність в секреті з середнього вуха (43,0 ± 12,0 проти 2,8 ±
0,7 нмоль n-НА/год·мг білка в холестеатомному матриксі) (p<0,001). Слід
відмітити, що у хворих на ХГСО без холестеатоми в перифокальних
тканинах активність ферменту не виявляли. При проведенні

порівняння

активності катепсину В при різних формах холестеатоми встановлено, що в
секреті з середнього вуха активність катепсину В була в 3,7 разів вищою при
агресивній – інвазивній формі холестеатоми порівняно з інкапсульованою та
становила (83,0 ± 10,0) n-НА/(год·мг білка) проти (22,5 ± 4,3) (p<0,01).
За результатами визначення активності катепсину В в холестеатомі та
перифокальних структурах середнього вуха встановлено наступне - величина
активності фермента в слизовій оболонці перевищувала аналогічний
показник в матриксі холестеатоми в 12,7 разів, а в кістковій тканині – в 3,9
разів. При інвазивній (більш агресивній) холестеатомі активність катепсину
В в холестеатомному матриксі перевищувала в 4 рази його активність при
інкапсульованій холестеатомі. Активність катепсину В в слизовій оболонці
хворих з інвазивною формою холестеатоми мала тенденцію до збільшення
порівняно з інкапсульованою. (p<0,01). Спостерігалась також тенденція до
збільшення активності фермента в слизовій оболонці при інвазивній
порівняно з інкапсульованою холестеатомою.
Поряд з вивченням катепсину В нами визначалась сумарна активність
цистеїнових протеїназ (ЦП) в секреті з середнього вуха, перифокальних

278

тканинах і матриксі холестеатоми у хворих на ХГСО.

В результаті

досліджень встановлена така ж закономірність, як і для еластази: в секреті з
середнього вуха і слизовій оболонці активність ЦП була найвищою,
найменша – в холестеатомному матриксі.
Таким чином, проведені дослідження дозволяють припустити, що
цистеїнові протеїнази, зокрема, катепсин В, може бути одним із ферментів,
які сприяють деструкції колагену – основного органічного компоненту
кісткової тканини. Деструкція колагену здійснюється як прямим, так і
опосередкованим шляхом, внаслідок активації під дією ЦП латентної
колагенази. Катепсин В є одним з важливих цистеїнових протеолітичних
ферментів, котрий запускає протеолітичний каскад, що може призводити до
дезорганізації кісткових структур середнього і вторгнення холестеатоми в
оточуючі тканини.
Визначення катепсину В в секреті з середнього вуха у хворих на ХГСО
може вважатися маркером (показником) активності та

агресивності

холестеатомного процесу.
Результати вивчення загальної активності трипсиноподібних протеїназ
(ТПП) і калікреїну в холестеатомі і оточуючих її тканинах показало, що у
хворих на ХГСО без холестеатоми середня величина активності ТПП в
перифокальних структурах середнього вуха значно відрізнялася від таких у
хворих з холестеатомою (в слизовій оболонці вона була в 7,7 рази, а в
кістковій тканині в 3,1 рази менше та становила (7,4 ± 4,7) мкмоль
аргініна/(хв·мг білка) та (7,7 ± 2,7) відповідно проти (57,0 ± 16,2) (p < 0,001)
та (24,0 ± 4,0) (p<0,01). Дослідження рівня активності калікреїна
(К.Ф.3.3.21.31) показало, що він був більш високим в слизовій оболонці
хворих на ХГСО з холестеатомою (195,0 ± 56,4 нмоль n-НА/(год·мг білка)
проти (9,5 ± 6,9) у хворих без холестеатоми (p<0,01), меншою - в кістковій
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тканині (35,0 ± 5,3 нмоль n-НА/(год·мг білка) та найменшою - в
холестеатомному матриксі (12,3 ± 3,3 n-НА/(год·мг білка).
Порівняння активності калікреїну в перифокальних структурах середнього
вуха у хворих з холестеатомою та без неї дозволило встановити, що середні
значення цього показника були значно вищі в групі хворих з холестеатомою,
ніж в контрольный групі.
При проведенні аналізу показників активності протеїназ в холестеатомі та
прилеглих до неї кісткових структур в залежності від агресивності
холестеатомного процесу встановлено, що активність ТПП при інвазивній
холестеатомі перевищувала таку при інкапсульованій холестеатомі в
кістковій тканині в 2,9 рази та становила (41,0 ± 9,0) мкмоль аргініна/(хв·мг
білка) (p<0,05) і (14,0 ± 2,8) мкмоль аргініна/(хв·мг білка) відповідно; в
холестеатомному матриксі – в 3,9 рази та становила (12,0 ± 2,6) мкмоль
аргініна/(хв·мг білка) (p<0,02) і (3,9 ± 1,0) мкмоль аргініна/(хв·мг білка)
відповідно. Аналогічну закономірність відмічали і для калікреїну: його
активність при інкапсульованій формі холестеатоми була нижче в
холестеатомному матриксі в 5,5 разів, а в кістковій тканині в 1,5 разів ніж
при інвазивній формі.
Найбільш суттєві зміни в активності вивчаємих протеїназ при
інвазивній формі холестеатоми, вірогідно, пояснюються більш вираженим
запальним процесом в прилягаючих до холестеатоми тканин.
Таким чином, отримані дані свідчать про високий протеолітичний
потенціал в перифокальних структурах середнього вуха у хворих на ХГСО з
холестеатомою.

Підвищення

сумарної

активності

нейтральних

(трипсиноподібних) протеїназ і калікреїну в холестеатомі та оточуючих її
тканинах, можливо, обумовлено їх звільненням з тучних клітин, котрі містять
близько 20 % білка з трипсиноподібною специфічністю. Відомо, що при
запальних процесах в середньому вусі їх кількість збільшується в 10 разів і
вони можуть бути джерелом досліджуємих ферментів [223] Калікреїни, крім
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утворення вазоактивних кінінів – каллідина, є активаторами колагенази.
Остання розщеплює один з основних білків сполучної тканини – колаген, що
може бути одним з факторів, що призводять до резорбції кісткової тканини,
котра контактує з холестеатомним матриксом [261], та може мати
відношення до патогенезу ХГСО, ускладненого холестеатомою.
З метою обґрунтування можливості використання поліфункціонального
інгібітора протеїназ (ПІПФ) в комплексному лікуванні хворих на ХГСО з
холестеатомою та для можливості використання біохімічних тестів в оцінці
ефективності такого лікування (за допомогою визначення активності
калікреїну та еластази) нами було обстежено 196 хворих на ХГСО з
холестеатомою.

Інактивуючу

дію

апротиніну

–

поліфункціонального

інгібітора протеїназ (ПІПФ) оцінювали за ступенем гальмування активності
протеїназ в дослідах in vitro. Для цього у дослідні проби вносили по 0,1 мл
секрету з середнього вуха або гомогенату тканин, додавали 0,1 мл апротиніну
в концентрації 25-100 АТрО, та проводили дослідження за протоколом.
Розраховували активність ферментів за калібрувальним графіком. За 100 %
приймали вихідну активність протеїназ. При дослідженні активності
калікреїну і еластази в гомогенатах тканин холестеатоми, слизової оболонки і
кістки хворих на ХГСО з холестеатомою до лікування у всіх досліджених
тканинах середнього вуха встановлено її значне підвищення у порівнянні з
пацієнтами на ХГСО без холестеатоми. Значне підвищення активності обох
протеїназ в матриксі холестеатоми і оточуючих його перифокальних
структурах середнього вуха знайшло відображення і при визначенні цих
показників в секреті з середнього вуха.
Згідно з одержаними результатами, спостерігалося дозозалежне
гальмування інгібітором активності калікреїну і еластази в ексудаті хворих,
причому воно було більш вираженим по відношенню до калікреїну: 100
АТрО на 82 % його інактивував, а еластази на 65 %.
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Найбільше пригнічення активності калікреїну холестеатоми і кісткової
тканини виявляли під впливом 100 АТрО, воно становило відповідно 96 і 98
%. Калікреїн слизової оболонки в присутності 100 АТрО інактивувався на
80 %. Одержані результати послугували основою для включення ПIПФ в
комплексне лікування хворих на ХГСО з холестеатомою.
Результати можна проілюструвати і на прикладі окремих хворих.
Так, у хворого М-ян

через 7 місяців після хірургічного видалення

холестеатоми и комплексної терапії за II схемою виник рецидив.
Дослідження активності калікреїна і еластази в секреті з середнього вуха
показало, що активність першої протеїнази знизилася в 1,4 рази, а еластази
досягла нульового значення порівняно з таким до лікування. Через 12 місяців
активність калікреїна в змивах зі слизової оболонки барабанної порожнини
була меншою, ніж вихідна в 8 разів, а через 36 місяців дорівнювала нулю.
Клінічне обстеження підтвердило відсутність рецидивування.
У хворої Гр-юк

через 12 місяців після комплексного лікування за

схемою II виявили локальну рецидивну холестеатому в ділянці овального
вікна та ретротимпануму. Оточуючі кісткова тканина та слизова оболонка
барабанної порожнини були на вигляд неушкодженими. Проведені біохімічні
дослідження дозволили встановити падіння активності калікреїну як у
резидуальній холестеатомі, так і в кістковій тканині і секреті з барабанної
порожнини відповідно в 2,8; 2,2 і 3,6 разів порівняно з показниками до
лікування. Через 36 місяців досліджувані показники в змивах зі слизової
оболонки барабанної порожнини дорівнювали нулю, що свідчило про
відсутність подальшого рецидивування.
У хв. К-ко рецидив холестеатоми визначався через 6 місяців після
проведеного комплексного лікування за схемою III. Як у матриксі
резидуальної холестеатоми, так і в секреті з середнього вуха активність
калікреїна була нижчою, ніж до комплексного лікування відповідно в 11 і 32
рази. Активність еластази також значно знижувалась в секреті з середнього
вуха, досягаючи нульового значення. У віддаленому періоді (48 місяців)
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клінічно не виявляли рецидиву холестеатоми, що підтверджувалося і
відсутністю секрету із середнього вуха.
Таким чином, на основі одержаних результатів в дослідах in vitro
встановлено, що ПІПФ (апротинін) в дозі 100 АТрО на 96 % пригнічує
активність калікреїну холестеатоми, на 98 % - кісткової тканини і 80 %
слизової оболонки хворих на ХГСО. Активність калікреїну ексудату
інактивується на 82 %, а еластази на 65 %. Ці дані послугували
обґрунтуванням до включення апротиніну в комплексне лікування хворих на
ХГСО з холестеатомою.
Застосування комплексного лікування із включенням ПІПФ в більшості
випадків, особливо при інкапсульованій формі холестеатоми, запобігало
розвитку вторинної рецидивної холестеатоми, про що вперш за все свідчило
відсутність патологічного секрету з вуха. При виникненні вторинної
рецидивної холестеатоми у хворих спостерігали значне зниження як в ній,
так і в секреті з середнього вуха активності калікреїна і еластази – ферментів,
котрим притаманна властивість розщеплювати основний білок сполучної
тканини – колаген, викликаючи деградацію кісткової тканини. Під впливом
апротиніну мало місце зниження ознак агресивності холестеатоми.
Вивчено діагностичні можливості СКТ при хронічному гнійному
середньому отиті (ХГСО) – 259 пацієнтів із холестеатомою (196 з набутою
холестеатомою, 27 із вродженою холестеатомою, 11 із холестеатомою
зовнішнього слухового проходу, 25 із інтрапірамідною холестеатомою), 94
пацієнтів із ретракційними кишенями та 30 пацієнтів із нехолестеатомною
формою ХГСО (контроль). СКТ зміни в структурах середнього вуха умовно
поділялися на три групи: 1) стан соскоподібного паростка – склерозований,
диплоетичний, пневматизований; 2) продуктивні зміни в структурах
середнього вуха; 3) деструктивні зміни стінок зовнішнього слухового
проходу,

слухових

кісточок,

стінок

барабанної

антромастоїдальної порожнини, піраміди скроневої кістки.

порожнини,
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При аналізі даних СКТ 259 пацієнтів із холестеатомою склеротичні
зміни в соскоподібних паростках були виявлені 57 пацієнтів (22,7 %) і
спостерігалися тільки у пацієнтів з набутою холестеатомою. Диплоетичний
тип будови соскоподібного паростка визначався у 113 пацієнтів (43,6 %),
серед котрих 97 пацієнтів (37,4 %) із набутою холестеатомою, 3 (1,15 %) – з
вродженою холестеатомою, 13 (5 %) – з інтрапірамідною холестеатомою.
Клітинний тип будови соскоподібного паростка визначався у 89 пацієнтів
(34,3 %) – у 42 пацієнтів (16,2 %) з набутою холестеатомою, у 24 (9,3 %) – з
вродженою холестеатомою, у 11 пацієнтів (4,2 %) із холестеатомою
зовнішнього слухового проходу та у 12 пацієнтів (4,6 %) з інтрапірамідною
холестеатомою. При оцінці виявлення змін в соскоподібному паростку у
пацієнтів визначені наступні закономірності: із 196 пацієнтів (100 %) з
набутою холестеатомою середнього вуха у 57 пацієнтів (29 %) виявлені
склеротичні зміни в соскоподібному паростку, диплоетичний тип будови
соскподібного паростку – у 97 пацієнтів (49,6 %), клітинний тип будови – у
42 пацієнтів (21,4). При оцінці стану соскоподібного паростку у 27 пацієнтів
(100 %) з вродженою холестеатомою визначені наступні закономірності: у
24 пацієнтів (88,8 %) визначено клітинний тип будови, а у 3 (11,2) –
диплоетичний; в досліджуваній групі хворих не спостерігалося жодного
випадку зі склерозованим типом будови соскоподібного паростка. У всіх 11
пацієнтів із холестеатомою зовнішнього слухового проходу визначався
клітинний тип будови соскоподібного паростка. Із 25 пацієнтів (100 %) з
інтрапірамідною холестеатомою у 13 (52 %) визначався диплоетичний тип
будови соскоподібного паростка, у 12 (48 %) – клітинний тип його будови.
При

нехолестеатомній

формі

ХГСО

(хронічному

мезотимпаниті)

склеротичних змін в комірках соскоподібного паростка в жодному випадку
не спостерігалося, потовщення між коміркових перетинок на фоні зниженої
пневматизації (диплоетичний соскоподібний паросток) відмічалося у 23
пацієнтів (76 %); у 7 випадках (24 %) – відмічалася клітинна будова
соскоподібного паростка. Продуктивні зміни в структурах середнього вуха
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проявлялися

порушенням

пневматизації

повітроносних

ділянок:

соскоподібних паростків – в 23 випадках (76 %), кісткової частини слухової
труби – в 25 випадках (83 %). Нерівномірне заповнення просвіту комірок
патологічним субстратом із щільністю від +20 до +50 (ОХ) без ознак
деструктивних змін в ділянках міжклітинних перегородок спостерігалися у
25 пацієнтів (83 %). Потовщення слизової оболонки стінок барабанної
порожнини відмічалося у 25 пацієнтів (83 %). В 6 випадках ( 20%) визначався
продуктивний

вміст

в

верхніх

відділах

барабанної

порожнини

–

епітимпанумі, в 4 випадках (13,3 %) – в гіпотимпанумі. Блок адитусу
потовшеною слизової оболонкою відмічався в 19 випадках (63,3 %), чим
могла

обумовлюватися

порушена

вентиляція

клітин

соскоподібного

паростка. В 18 випадках (60 %) виявлена деструкція довгого відростка
коваделка. Деструктивних змін з боку кісткових стінок барабанної
порожнини, покрівлі барабанної порожнини, аттика та антруму не
визначалося.
Щільність патологічного субстрату (м’якотканинного компоненту) в
порожнинах середнього вуха достовірно не відрізнялася у хворих з
холестеатомою та при нехолестеатомній формі ХГСО, тому денситометричні
дані не є визначальними для виявлення холестеатоми. Запідозрити у пацієнта
наявність холестеатоми за даними СКТ скроневих кісток дозволили непрямі
ознаки: локалізація патологічного процесу та характер деструктивних змін у
структурах скроневої кістки. Найбільш частіше при набутій холестеатомі
визначалася деструкція латеральної стінки аттика, слухових кісточок, задньої
кісткової стінки зовнішнього слухового проходу.
Застосування комплексу обстежень СКТ та МРТ до та після
контрастування дозволило провести диференційну діагностику холестеатоми
з позамозковими пухлинами.
За даними Скорохода А.О. (2010) точність СКТ у візуалізації
холестеатом у хворих на ХГСО становить 92,9 %, чутливість – 91,3 %,
специфічність – 94,6 % [62]. За даними автора найпроблемнішою є
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диференційна діагностика нехолестеатомних форм ХГСО з питомою вагою
помилкових висновків – 52,4 %. СКТ ознаками наявності холестеатоми на тлі
ХГСО із частково збереженою візуалізацією є: візуалізація в аттику
невеликого м’якотканинного утвору; розповсюдження м’якотканинного
утвору

з

аттика

в

соскоподібний

паросток,

що

супроводжується

розширенням входу в антрум [62].
Як відомо, в межах скроневої кістки існують місця, візуалізація котрих
утруднена навіть при проведенні хірургічної санації з використанням
сучасних оптичних пристроїв або спеціальних мікродзеркал [91]. До таких
важкодоступних для ревізії місць відносяться ретротимпанум, передній
аттик, кістковий відділ слухової труби, синодуральний кут, ретрофаціальні та
термінальні клітини соскоподібного паростка. Недостатня інформація щодо
стану цих «темних місць» скроневої кістки на доопераційному етапі,
особливо у випадках клітинної будови соскоподібного паростка може
призводити до неповної санації при розповсюдженій дифузній холестеатомі,
що призводитиме до розвитку резидуального процесу.
Найбільш інформативними проекції при оцінці стану «темних місць»
скроневої кістки наступні: – аксіальна проекція СКТ найбільш інформативна
для оцінки стану кісткового вічка слухової труби та початкових відділів її
кісткового відділу, ретротимпанальних просторів (тимпанального синусу),
тимпанальної

та

лабіринтної

частини

лицевого

нерву.

Коронарна

(фронтальна) проекція є найбільш інформативною для оцінки стану
переднього

аттика,

ділянки

колінчастого

вузла

лицевого

нерва,

синодурального кута, періфаціальних та термінальних клітин при клітинній
будові соскоподібного паростка.
Удосконалення

хірургічного

лікування

хворих

на

ХГСО

з

холестеатомою за останні півстоліття привело до значних успіхів, однак
відсоток розвитку рецидивної та резидуальної холестеатоми після вдалого
хірургічного лікування навіть з отриманням позитивного функціонального
результату з часом може становити за даними різних авторів від 10 до 63 %.
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При

використанні

відкритого

варіанту

тимпанопластики

відсоток

виникнення вторинної рецидивної або резидуальної холестеатоми за даними
провідних отохірургів світу майже втричі менше, ніж при використанні
закритих варіантів і становить (8-10) %, що вперш за все пов’язано з кращим
доступом до ретротимпанального простору, однак функціональні результати
таких операцій дещо гірші.
Високорозрішуюча

спіральна

комп’ютерна

томографія

(СКТ)

скроневих кісток та магнітно-резонансна томографія (МРТ) вважаються
основними анатомічно точними радіологічними методами візуалізації
патологічних станів в межах скроневої кістки. За допомогою СКТ можна
припустити щодо наявності холестеатоми з визначенням її локалізації,
розмір, вогнища деструктивних змін та поширеності патологічного процесу.
Цей метод діагностики повністю інформативний для хірурга щодо
визначення способу хірургічного видалення холестеатоми, однак при
наявності в межах скроневої кістки іншого м’якотканинного компоненту у
вигляді

грануляцій,

рідини,

пухлини,

рубцевої

тканини

провести

диференційну діагностику неможливо. В таких випадках виконують МРТ
головного мозку. За даними МРТ-дослідження холестеатома представляється
як гомогенне утворення гіпоінтенсивне в Т1-режимі та гіперінтенсивне в Т2режимі. Іноді МРТ-дослідження виконують з попереднім внутрішньовенним
підсиленням. В окремих випадках – в режимі подавлення жиру (fatsuppression).
В випадках первинно виконаного закритого варіанту тимпанопластики
з

метою

визначення

резидуального

процесу

у

вузьких,

погано

контрольованих, «темних» місць скроневої кістки, через 8-10-12 місяців
прийнято виконувати повторні операції – т.н. second-look операції.
Casselmann в 2007 році запропонував використовувати дифузійне МРТдослідження головного мозку. За допомогою цього дослідження визначається
молекулярна дифузія води в межах скануючої тканини. Холестеатома при
виконанні цього дослідження відповідає сигналу високої інтенсивності.
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Поєднання СКТ скроневих кісток та МРТ головного мозку в режимі
дифузійно зважених зображень

є достатньо ефективним при визначенні

резидуального холестеатомного процесу у раніше прооперованих пацієнтів із
холестеатомою, особливо при використанні облітеративних технік (різні
варіанти мастоїдопластики), що за допомогою інших методів променевої
візуалізації (СКТ скроневих кісток, МРТ головного мозку в Т1 та Т2
режимах, а також із внутрішньовенним підсиленням унеможливлює
виявлення рецидиву холестеатоми та потребує, при підозрі на її наявність,
виконувати тільки повторні second-look операції.
Проведено радіологічну оцінку ефективності лікування 106 хворих на
хронічний гнійний середній отит з холестеатомою, які проходили лікування з
використанням

комплексних

схем

лікування

з

використанням

поліфункціонального інгібітора протеолітичних ферментів (ПІПФ). У 65
пацієнтів первинно виконувався закритий варіант тимпанопластики, в 41
випадках – відкритий варіант тимпанопластики. В терміни через 12-36
місяців досліджуваним хворим виконувалася СКТ скроневих кісток в
динаміці та МРТ в режимі дифузійно-зважених зображень. Резидуальна
холестеатома за результатами тільки МРТ в режимі дифузійно зважених
зображень визначена у 19 пацієнтів (17,9 %). За результатами проведених
радіологічних

досліджень

вторинна

резидуальна

визначена тільки за результатами МРТ в

холестеатома

була

режимі дифузійно-зважених

зображень у 11 пацієнтів (10,4 %) після закритого варіанту тимпанопластики,
що

в

подальшому

потребувало

проведення

повторної

операції

з

одномоментною оссикулопластикою. За даними СКТ скроневих кісток у цих
пацієнтів визначався м’якотканиний компонент в ділянці ретротимпануму (у
8 пацієнтів) та в проекції барабанної порожнини (3 пацієнта), однак чітко
диференціювати

його

характер

не

представлялося

можливим,

без

додаткового МРТ дослідження в режимі дифузійно-зважених зображень. У 8
пацієнтів (7,5%) після відкритого варіанту тимпанопластики визначено
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резидуальну холестеатому в ділянці переднього аттика (4 випадків),
тимпанальному вічку слухової труби (2 випадки), мастоїдальній порожнині
позаду

м’язевоперіостального

клаптя,

котрий

використовувався

для

зменшення розмірів трепанаційної порожнини (1 пацієнт), у 1 пацієнта в
ділянці синодурального кута та у 1 пацієнтки в ділянці основи черепу після
раніше виконаної радикальної мастоїдотомії за допомогою МРТ дослідження
в режимі дифузійно-зважених зображень, що потребувало проведення
повторної операції.
За

результатами

проведених

досліджень

встановлено

високу

інформативність СКТ скроневих кісток у верифікації стану та вмісту «темних
місць» скроневих кісток у всіх досліджуваних хворих. Однак, встановлення
холестеатомного процесу зі специфічністю 97 % можливо тільки в поєднанні
з МРТ головного мозку в режимі дифузійно зважених зображень.
В комплексній діагностиці вторинної резидуальної холестеатоми
використання СКТ скроневих кісток в поєднанні с МРТ дослідженням
головного мозку

в режимі дифузійно-зважених

зображень дозволяє

диференційовано визначити характер патологічного процесу та провести
своєчасне хірургічне втручання. МРТ головного в режимі дифузійнозважених

зображень

характеризується

високим відсотком чутливості

дослідження та його специфічності (98 %) та має бути методом вибору в
діагностиці резидуальних холестеатом. Особливу інформативність та
цінність цей метод має у випадках визначення резидуальних холестеатом у
пацієнтів, котрим раніше були проведені сануючі втручання на скроневій
кістці із мастоїдопластикою.
Обстежено 94 хворих на хронічний секреторний середній отит з
наявністю ретракційних кишень ( II група). Вік досліджуваних складав від 17
до 73 років. Двобічний патологічний процес визначався у 73 пацієнтів,
однобічний процес у 21 пацієнтів. Обов’язковими методами дослідження
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хворих

були

отомікроскопічне

дослідження,

аудіометричне

та

вестибулометричне дослідження, краніометричне дослідження, спіральна
комп’ютерна томографія скроневих кісток (СКТ), ензимологічні дослідження
стінки РК, його вмісту, прилеглих до нього кісткових структур барабанної
порожнини, електронно-мікроскопічне дослідження РК, в разі виникнення
рецидиву – повторне СКТ скроневих кісток, ензимологічні та електронномікроскопічні дослідження рецидивної РК. При розпреділенні досліджуваних
хворих на підгрупи враховувалося наступне: форма ретракційної кишені,
стадії її розвитку та враховувалися дані про її здатність до самоочищення.
Нами встановлені топографічні та кількісно-якісні критерії для
клінічної оцінки та визначення основних характерних ознак РК у хворих на
ХССО. До топографічних критеріїв відноситься анатомічне положення
барабанної перетинки із визначенням локалізації РК – з розташуванням в pars
flacida або в pars tensa. Кількісними критеріями вважаємо інформацію
відносно

розмірів

РК

(тотальний,

частковий),

його

глибину,

розповсюдженість, можливість контролю всіх його стінок під мікроскопом.
Якісними критеріями є дані відносно поведінки РК – його здатності до
самоочищення, оцінка стану підлеглих кісткових структур – наявність чи
відсутність лізису довгого відростка ковадла або супраструктур стремена;
наявність чи відсутність адгезії з медіальною стінкою барабанної порожнини.
В лікуванні виділені локальні методи – з механічним очищенням РК за
допомогою мікроаспіратора під мікроскопом та оперативні заходи. На
першому етапі всім хворим проводять медичні заходи, включаючи операції,
які могли б покращити або відновити функцію слухової труби. У IIa групи
використовувалися схема лікування з включенням в неї методів, що
покращують функцію слухової труби, а саме – санація порожнини носа та
носоглотки, проводилися септопластика, лазерна вазотомія нижніх носових
раковин, аденотомія, тонзилектомія. Шунтування барабанної перетинки
виконувалося після проведеного лікування в разі наявності стійкої тубарної
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дисфункції з наявністю секреторного вмісту в барабанній порожнині. У
пацієнтів з фіксованими ретракційними кишенями (IIb та IIc груп) схема
лікування включала на першому етапі теж заходи щодо покращення функції
слухової труби. В лікуванні окремо виділені локальні методи – з механічним
очищенням РК за допомогою мікроаспіратора під мікроскопом та оперативні
заходи. За наявності клітинної будови соскоподібного відростка в схему
лікування включалося виконання мастоїдотомії із збереженням задньої
кісткової стінки зовнішнього слухового проходу та латеральної стінки аттика
та проводилася задня тимпанотомія при розповсюдженні кишені у
ретротимпанум. При виконанні тимпанопластики використовувся більш
щільний тимпанальний трансплантат з хрящової пластинки та фасції
скроневого м’язу. При стійкій тубарній дисфункції окремо в кістковій стінці
зовнішнього слухового проходу формувалася канавка, в яку вкладалася
вентиляційна

субанулярна

Т-трубка.

У

пацієнтів

групи

IIc

з

передхолестеатомою в схему одночасно включався сануючий етап операції з
тимпанопластикою. На заключному етапі операції до ретротимпануму та
задніх відділв аттика підводилися дренажні трубки, через котрі протягом 7
діб вводився розчин апротиніну в дозі 1,0 мл (10 000 АТрО). Для відновлення
барабанної

перетинки

у

всіх

випадках

використовувався

щільний

трансплантат – фасціальний клапоть, укріплений козелковим хрящем.
Осикулопластика виконувалася як одночасно з тимпанопластикою, так і
відстрочено

у

випадках

необхідного

проведення

хірургічної

ревізії

трепанаційної порожнини.
Результати

аудіометричних

та

вестибулометричних

обстежень

вказували на достовірну позитивну тенденцію до покращення гостроти
слуху за рахунок часткового чи повного відновлення звукопровідної функції
структур середнього вуха та нормалізації вестибулярної функцій у ранньому
періоді

після лікування у хворих двох

різновидами РК.

основних

груп

на ХССО із
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У пацієнтів II групи у віддаленому періоді після тимпанопластики
відмічено достовірне покращення слуху по повітряній провідності, як у
діапазоні (0,125-2,0) кГц, так у діапазоні високих частот (3,0-8,0) кГц.
Величини порогів по кістковій провідності у досліджуваних пацієнтів у
терміни (6-14) місяців після лікування змінились незначно у діапазоні всіх
досліджуваних частот та є статистично недостовірними, що свідчить про те,
що

звукосприймальна

функція

внутрішнього вуха після оперативних

втручань у цих термінах після операції відповідає доопераційному рівню,
тобто не порушена. Встановлено, що величини КПІ у цієї групи пацієнтів по
всьому діапазоні досліджуваних частот через (6-14) місяців після лікування
достовірно зменшилися та залишалися стабільними у віддаленому періоді
спостережень.
При оцінці стану вестибулярного аналізатора у хворих II досліджуваної
груп встановлена вестибулярна дисфункція за типом периферичного
вестибулярного синдрому за класифікацією І.Б.Солдатова та співавт. (1980):
у 59 осіб відмічалась гіперрефлексія, у 35

осіб – гіпорефлексія

експериментального ністагму.
Показники постобертального експериментального ністагму складали в
IIa групі (48,5±2,0) с; в IIb - (46,5±1,1)с; в IIc - (49,3±1,3) с. У терміни (6-14)
місяців після лікування окремі показники постобертального ністагму мали
достовірну тенденцію до нормалізації та складали в IIa групі (40,0±1,5) с
(p<0,01); в IIb - (39,8±1,6) с (p<0,01); в IIc - (38,1±1,5) с (p<0,01). Аналогічні
зміни у бік нормалізації відмічено при статистичному аналізі кінетичної
рівноваги, а саме, величин показників тестів Фукуда як при гіперрефлексії,
так і при гіпорефлексії. У віддаленому періоді (24-36 місяців) встановлено
достовірне

покращенням

звукопровідної

функції

гостроти
структур

слуху
середнього

за рахунок
вуха

та

відновлення
збереженням

звукосприймальної функції внутрішнього вуха, а також покращенням або
нормалізацією

вестибулярної функції як за даними статико-кінетичних
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тестів, так і за основними параметрами експериментальних вестибулярних
реакцій.
Визначено основні інформативні проекції при дослідженні скроневих
кісток пацієнтів на ХССО з РК за допомогою СКТ скроневих кісток.
Встановлені характерні СКТ-ознаки, що дозволяють встановити діагноз,
визначити форму РК та вибрати спосіб лікування у пацієнтів на ХССО з РК
на доопераційному етапі та оцінити стан трепанаційної порожнини,
барабанної порожнини та шляхів вентиляції у хворих через 18 -24 місяці
після лікування.
Дані ензімологічних досліджень встановили високий протеолітичний
потенціал в РК хворих на ХССО, який реалізується такими ферментами, як
калікреїн, еластаза, цистеїнові, трипсиноподібні протеїнази. Вони здатні
прямо

або

опосередковано

через

активацію

колагенази

спричиняти

пошкодження сполучної тканини шляхом розщеплення її основного
компоненту – колагену, що сприятиме резорбції підлеглих або контактуючих
кісткових структур (довгий відросток та тіло ковадла, промонторіум,
супраструктури стремінця) внаслідок адгезії РК.
Активність різних за специфічністю дії протеолітичних ферментів залежала
від об’єкту дослідження: вона найменша в контрольованій, фіксованій, але
здатної до самоочищення РК порівняно з такою неконтрольованої,
фіксованої РК із втраченою здатністю до самоочищення (передхолестеатома)
і холестеатомою у хворих на ХГСО. Більш виражені зміни щодо активності
калікреїну та ПРА відмічено у IIc групі хворих (РК із формуванням
холестеатоми), які перевищували в 1,9 і 1,6 разів відповідно показники IIb
групи хворих і незначно відрізнялися від таких в холестеатомі групи
пацієнтів на ХГСО з холестеатомою.
При порівняльній оцінці протеолітичного потенціалу в кісткових
тканинах, що контактують з РК хворих на ХССО і холестеатомою хворих на
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ХГСО встановлено наступне - характер змін активності протеїназ в кісткових
структурах середнього вуха різних груп хворих аналогічний тим, що
спостерігався в гомогенатах РК з різними стадіями розвитку і холестеатоми
хворих на ХГСО. Так, активність калікреїну, ПРА і еластази в кістковій
тканині, що контактувала з фіксованими, контрольованими, із здатністю до
самоочищення РК була меншою відповідно в 1,5; 2,8 і 3,9 разів порівняно з
такою при неконтрольованих, із втраченою здатністю до самоочищення РК.
Протеолітичний потенціал кісткової тканини, яка знаходилася в тісному
контакті з останньої РК і холестеатоми мало відрізнявся, але він в декілька
разів перевищував такий контрольної групи хворих (без холестеатоми і РК).
Таким чином в ретракційних кишенях та кістковій тканині, що контактувала
з

їх

стінками,

виявлена

активність

різних

за

специфічністю

дії

протеолітичних ферментів, величина якої залежала від стадії розвитку РК.
При неконтрольованій, фіксованій

і нездатної до самоочищення РК

показники протеолізу були близькими до таких холестеатоми хворих на
ХГСО, але значно перевищували такі в РК із збереженою здатністю до
самоочищення. Значне підвищення активності калікреїну, трипсиноподібних
протеїназ (ПРА) і еластази в РК і кісткових структурах, що з нею
контактували, може бути фактором ризику розвитку холестеатоми і
супроводжуватися резорбцією підлеглих кісткових структур. Для уникнення
розвитку холестеатоми із РК поряд із своєчасно проведеним хірургічним
лікування доцільним є застосування хворим лікарських засобів, зокрема
інгібіторів, які пригнічують активність виявлених протеїназ, що беруть
участь в руйнування кісткових структур хворих на ХГСО.
В роботі визначалися особливості клінічного перебігу та ензиматичної
активності

холестеатомного

матриксу,

підлеглої

кісткової

тканини,

перифокальних тканин та cекрету з вуха при наявності особливих форм
холестеатоми – вродженої холестеатоми (ВХ), холестеатоми зовнішнього
слухового проходу (ХЗСП) та інтрапірамідної холестеатоми.
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Так, 27 пацієнтів з ВХ середнього вуха та скроневої кістки віком від 2
до

46

років

були

прооперовані

у

відділі

мікрохірургії

вуха

та

отонейрохірургії ДУ «Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка
НАМНУ» з 1999 по 2013 роки. Віддалений період спостережень складав від 7
до 124 місяців, в середньому 38 місяців. Вивчалися основні клінічні
симптоми, отомікроскопічні дані, дані аудіометричного дослідження слуху,
радіологічні

та хірургічні знахідки, вивчалася ензиматична активність

холестеатомного матрикса та підлеглої кісткової тканини, котрі вилучалися
інтраопераційно.
Об’єктом

біохімічних

досліджень

слугували

гомогенати

холестеатомного матриксу та прилеглої кісткової тканини у 27 хворих із
вродженою холестеатомою та 30 пацієнтів із набутою холестеатомою.
Вивчалася активність одних із основних протеолітичних ферментів, здібних
викликати деструкцію гликопротеїдного каркасу органів та тканин та,
зокрема, кісткової тканини – калікреїна та еластази. Вік досліджуваних
пацієнтів складав від 2 до 46 років, середній вік складав 13,4. Пацієнтів
чоловічої статі було 21, жіночої – 6; гендерне співвідношення складало 3,5:1.
Дані рентгенологічних знахідок за результатами комп’ютерної томографії
скроневих кісток згідно класифікації Potsic et al. дозволили встановити
наступне: 1 стадія ВХ – в 3 випадках, 2 стадія – у 2 випадках, 3 стадія – у 18
пацієнтів, 4 стадія – в 4 випадках.
Інтраопераційно у пацієнтів визначався тип холестеатоми: відкритий
(структурований матрикс різної товщини, що стілиться по підлеглій кістці) та
відкритий (епітеліальна перлина або холестеатома у міхурі). Середній вік
пацієнтів з відкритим та закритим типом холестеатоми складав 12,8 та 22,7
років відповідно. У всіх пацієнтів з ВХ спостерігався однобічний процес.
За

результатами

СКТ

скроневих

кісток

пневматизований

соскоподібний паросток визначався у 24 пацієнта, диплоетичний – у 3.
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Також, за результатами СКТ скроневих кісток встановлено наступне: у 11
пацієнтів (40,7 %) ВХ обмежено займала

барабанну порожнину,

ретротимпанум та аттик, причому в цих випадках в значній кількості
випадках визначався закритий тип холестеатоми.
Деструкція ланцюга слухових кісточок відмічалася у 22 пацієнтів (81,5
%), у інших 5 пацієнтів – ланцюг слухових кісточок був неушкодженим і
рухомий. Для видалення холестеатоми в цих випадках виконувалася
дезартикуляція ковадло-стремінцевого суглоба та ковадло-молоточкового
суглоба, після чого пацієнтам видалялися холестеатома, з медіальним по
відношенню до слухових кісточок її розповсюдженням, ковадло та голівка
молоточка і, одночасно із сануючим етапом операції, виконувалася
оссикулопластика.
Отримані

дані

при

дослідженні

ензиматичної

активності

холестеатомного матриксу, підлеглої кісткової тканини, слизової оболонки
свідчать про наявність різниці в активності протеїназ у двох досліджуваних
груп пацієнтів. Так, активність калікреїна та еластази в холестеатомному
матриксі хворих із вродженою холестеатомою в 3,3 та 3,5 разів була нижчою,
ніж активність цих ферментів у пацієнтів із набутою холестеатомою на фоні
хронічного гнійного середнього отиту. Аналогічна закономірність, але менш
виражена, відмічалася і в кістковій тканині обох груп пацієнтів: активність
калікреїну та еластази в 1,4 та 2 рази знижена у пацієнтів першої групи в
порівнянні із такою пацієнтів другої групи.
Результати

клінічного

обстеження,

котрі

свідчать

про

менш

агресивний перебіг захворювання при вродженій холестеатомі співпадають
із результатами біохімічних досліджень: активність калікреїну та еластази –
протеолітичних ферментів, що приймають участь в деградації кісткових
структур середнього вуха була більш низькою у пацієнтів з вродженою
холестеатомою. Механізм деструкції підлеглих кісткових структур, за
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результатами отриманих нами біохімічних досліджень, вірогідніше всього
пояснюється механічним тиском вмісту холестеатомного міхура, а не є
наслідком ензиматичної активності холестеатомного матриксу.
Нами вивчалися особливості клінічного перебігу ХЗСП, даних
ензиматичної активності холестеатоми та підлеглої до неї кісткової тканини
11 пацієнтів ХЗСП в порівнянні із ензиматичною активністю інкапсульованої
(20 пацієнтів) та інвазивної дифузної агресивної холестеатоми (18 пацієнтів).
В

проведеній

роботі

використовували

класифікацію

ХЗСП,

запропоновану Naim та співавторами (2005), яка базується на гістологічних
знахідках та клінічних симптомах. Відомо, що причиною вродженої ХЗСП
частіше всього є вроджена аномалія розвитку зовнішнього вуха - стеноз або
атрезія зовнішнього слухового проходу, однак причини виникнення
первинно набутою ХЗСП досі не відомі. 11 пацієнтів із ХЗСП віком від 19 до
47 років проліковані у відділі мікрохірургії вуха та ото нейрохірургії ДУ
«Інститут отоларингології ім.проф.О.С.Коломійченка НАМНУ» з 2000 по
2013 роки. Серед досліджуваних визначено 9 пацієнтів жіночої статі, 2 –
чоловічої. Серед можливих причин виникнення ХЗСП в 2 випадках у
пацієнтів була черепно-мозкова травма в анамнезі, в 2 випадках – ятрогенна
причина після виконання тимпанопластики, в 1 випадку – екзостози
зовнішнього слухового проходу, в 6 випадках – первинно набута. Проведено
аналіз основних характеристик ХЗСП та результатів лікування.
Класифікація

за

стадіями

здійснювалася

згідно

результатів

комп’ютерної томографії скроневих кісток, ото мікроскопічної картини та
даних клінічного дослідження. Стадія I – холестеатома локалізована в
зовнішнього слухового проходу (n=5), стадія II

- холестеатома займає

зовнішній слуховий прохід та вражає барабанну перетинку із збереженням її
серединного шару (n=4), стадія III – холестеатома розташована в
зовнішньому слуховому проході із деструкцією підлеглої кістки та
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розповсюдженням в клітини соскоподібного паростка, барабанна порожнина
інтактна (n=2), стадія IV – розповсюджена холестеатома з ураженням
скроневої кістки і таких пацієнтів в досліджуваній групі не було.
В лікуванні пацієнтів із ХЗСП основними способами лікування були
наступні: при стадії I – консервативне лікування (2 випадки), каналопластика
(3 пацієнта); при стадії II – каналопластика в поєднанні із тимпанопластикою
(4 пацієнта); стадія III – каналопластика в поєднанні із мастоїдотомією (2
пацієнта),

при

ураженні

барабанної

перетинки

–

виконується

тимпанопластика; стадія IV (0 пацієнтів) – рекомендовано виконувати
хірургічні втручання, в залежності від місця ураження.
Об’єктом

біохімічних

досліджень

слугували

гомогенати

холестеатомного матриксу та прилеглої кісткової тканини у 11 хворих із
ХЗСП та 38 пацієнтів із холестеатомою середнього вуха (20 пацієнтів із
інкапсульованою холестеатомою та 18 пацієнтів із інвазивною дифузною
холестеатомо). Вивчалася активність одних із основних протеолітичних
ферментів, здібних викликати деструкцію гликопротеїдного каркасу органів
та тканин та, зокрема, кісткової тканини – калікреїна та еластази. Також
визначалася активність еластази та кате псину В в ексудаті з вуха та слизовій
оболонці порожнин и соскоподібного паростка.
11 пацієнтів із ХЗСП були розподілені за стадіями та складали 5
пацієнтів із стадією I, 5 пацієнтів із стадією II, 2 пацієнта із стадією III.
Жодного пацієнта із стадією IV в досліджуваній групі пацієнтів не
спостерігалося. Оторрея, приглухуватість та біль у вусі відмічалися у всіх
пацієнтів. У 9 пацієнтів спостерігалося ураження нижньої кісткової стінки
зовнішнього слухового проходу, у 2 пацієнтів – поєднане ураження нижньої
та задньої кісткових стінок. Причиною виникнення ХЗСП у в 6 випадках –
ХЗСП виникла спонтанно (первинно набута), в 2 випадках – в анамнезі
черепно-мозкова

травма,

в

2

випадках

–

вірогідно

ятрогенна
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(тимпанопластика в анамнезі), у 1 пацієнта були екзостози зовнішнього
слухового проходу. Лише 1 пацієнт вказував на наявність в анамнезі випадку
з розвитком дифузного зовнішнього отиту. У всіх випадках спостерігався
однобічний процес.
Для визначення ензиматичної активності ХЗСП та підтвердження
літичної дії протеолітичних ферментів холестеатомного матриксу на підлеглу
кісткову тканину вивчалася активність катепсину В, калікреїну та еластази.
при ХЗСП визначається високий ензиматичний потенціал, чим може
пояснюватися її деструктивний вплив на підлеглу кісткову тканину.
Особливо це стосується активності ферментів – калікреїну та еластази, які
призводять до деградації основного білку сполучної тканини – колагену.
Всі пацієнти із ХЗСП були прооперовані – виконана ендауральна
каналопластика, з повним видаленням ураженої шкіри в ділянці нижньої
кісткової стінки в 6 випадках, з подальшою пластикою вільним шкіряним
клаптем по Тиршу. В 2 випадках виконувалася реконструкція задньої
кісткової стінки кістковим пилем, змішаним із кров’ю пацієнтів (bone dust). В
3 випадках вдалося зберегти шкіру пацієнтів на більшій ділянці кісткового
відділу зовнішнього слухового проходу з обмеженою пластикою вільним
шкіряном клаптем по Тиршу. Віддалений період спостереження за
досліджуваним хворими із ХЗСП складав в середньому 28,1 місяць. В 1
випадку у пацієнтки із стадією III ХЗСП через 14 місяців після операції
виникла резидуальна холестеатома у вигляді обмеженої холестеатомної
перлини. Холестеатомна перлина була видалена в амбулаторному порядку,
після чого пацієнтка місцево використовувала поліфункціональний інгібітор
протеолітичних ферментів протягом 1 місяця. В 1 випадку у пацієнта в
терміни 19 місяців після операції спостерігався розвиток стенозування
зовнішнього слухового проходу, внаслідок чого пацієнт був реоперований з
виконанням каналопластики.
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Використання

класифікації

за

Naim

стадіями

можливо

тільки

на

передопераційному етапі для визначення меж кісткової деструкції при
наявності отомікроскопічно підтвердженої ХЗСП, але унеможливлюється у
післяопераційному періоді для визначення рецидивного або резидуального
процесу.
Таким

чином,

встановлено

високу

ферментативну

активність

ферментів, що беруть участь в деградації кісткової тканини при холестеатомі
(калікреїну, еластази, катепсину В), активність котрих в холестеатомному
матриксі та підлеглій кістковій тканині при ХЗСП майже не відрізнялася від
такої при інвазивній дифузній холестеатомі середнього вуха. На наш погляд,
консервативне

лікування

можливо

лише

при

наявності

обмеженої

холестеатоми або як підготовчий захід перед проведенням каналопластики.
При деструктивному ураженні підлеглої кісткової тканини, підтвердженого
даними комп’ютерної томографії скроневих кісток показано лише хірургічне
лікування – каналопластика із максимальним збереженням неураженою
холестеатомою шкіри зовнішнього слухового проходу. При ознаках
ураження шкіри необхідно проводити її видалення із одноетапним
виконанням пластики вільним шкірним клаптем, що дозволить мінімізувати
можливий відсоток рецидивування холестеатоми. За результатами наших
досліджень, доведено високу інформативність визначення катепсину В як
маркеру активності холестеатомного процесу та прогнозування перебігу
захворювання. Визначення катепсину В в ексудаті з вуха при ХЗСП може
вважатися маркером активності та агресивності холестетеатомного процесу і
повинно враховуватися для оцінки перебігу патологічного процесу як до
проведення

лікування

так

у

віддаленому

періоді.

Використання

поліфункціонального інгібітора протеолітичних ферментів при локальному
лікуванні обмеженої ХЗСП може вважатися перспективним внаслідок
запобігання деструктивного впливу ензимів матриксу на підлеглу кісткову
тканину із виключенням необхідності виконання хірургічного втручання. Для
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спостереження пацієнтів у віддаленому післяопераційному періоді та
виявлення

рецидивної

або

резидуальної

холестеатоми

доцільно

використовувати КТ скроневих кісток в поєднанні з магнітно-резонансною
томографією головного мозку в режимі дифузійно зважених зображень.
Обстеженню підлягали 25 пацієнтів із холестеатомою піраміди
скроневої кістки, котрі знаходилися на лікуванні у відділі мікрохірургії вуха
та

отонейрохірургії

ДУ

«Інститут

отоларингології

ім.проф.

О.С.Коломійченка НАМНУ» з 1999 по 2013 роки. Критерієм включення
пацієнтів слугувало наявність холестеатоми кругом капсули завитки або
лабіринту, котра розповсюджувалася в медіальному напрямку до верхівки
піраміди, що підтверджувалося під час операції. Частіше всього в якості
хірургічного доступу виконували радикальну мастоїдотомію з наступною
лабіринтектомією

(транслабіринтний

доступ).

Операційну

порожнину

повністю об літерували з ушиванням зовнішнього слухового проходу
наглухо за методом Rambo, або виконували часткову облітерацію.
Нами було прооперовано 25 пацієнтів (18 чоловіків та 7 жінок)

з

холестеатомою піраміди скроневої кістки віком від 18 до 54 років (середній
вік 28,3 роки).
Всі 25 пацієнтів мали скарги на зниження слуху, у 13 (52 %) пацієнтів
відмічалася повна глухота, у 18 пациентов (72 %) відмічалася оторея, у 16 (64
%) – шум у вусі, у 8 (32 %) - запаморочення, у 10 (40 %) – парез лицевого
нерву та у 8 (32 %) – головний біль. В своїй роботі ми користувалися
модифікованою класифікацією M.Sanna et al. Більше всього було хворих з
інфралабіринтною холестеатомою – 13 (52 %). У 3 (12 %) була
ретролабіринтна холестеатома, у 5 (20 %) – масивна лабіринтна та у 4 (16 %)
– супралабіринтна.
Вибір

хірургічного

доступу

визначався

локалізацією

та

розповсюдженням холестеатоми. У 9 (36 %) пацієнтів була виконана
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розширена радикальна мастоїдотомія, у 8 з них вона була доповнена
лабіринтектомією (транслабіринтний доступ). У 9 (36 %) пацієнтів була
виконана субтотальна петрозектомія, при цьому видалялася кісткова капсула
завитки та лабіринту (транскохлеарний та транслабіринтний доступи) без
розкриття верхівки піраміди. У 7 (28 %) була виконана тотальна
петрозектомія із розкриттям верхівки піраміди скроневої кістки та наступною
облітерацією операційної порожнини смужками абдомінального жиру з
одночасним ушиванням зовнішнього слухового проходу.

У всіх пацієнтів

виконано макроскопічно тотальне видалення холестеатоми.
В залежності від розповсюдженості інтрапірамідної холестеатоми
виконувався різний об’єм хірургічного втручання. В тому випадку, коли
холестеатома розташовувалася між капсулою завитки та цибулиною яремної
вени, видалити її вдавалося за допомогою радикальної мастоїдектомії,
збережуючи

цілісність

лабіринту.

При

апікальному

розповсюдженні

інфралабіринтої холестеатоми медіальніше капсули завитки в 5 випадках
була виконана субтотальна петрозектомія, а ще в 3 випадках – тотальна
петрозектомія.
капсули

Видалення холестеатоми, що розташовувалася позаду

лабіринта

(ретролабіринтної)

транслабіринтного доступу.

виконували

за

допомогою

Холестеатому, котра розповсюджувалася

доверху понад капсулою завитки, видаляли за допомогою розширеної
радикальної мастоїдектомії, розкриваючи холестеатомний міхур та видаляя
холестеатому під повним візуальним контролем. При масивній лабіринтній
холестеатомі, коли спостерігалися значні деструктивні зміни капсули
лабіринту, виконували субтотальну петрозектомію, а при апікальному її
розповсюдженні – тотальну петрозектомію. Випадків з чистою апікальною
холестеатомою в наших випадках не спостерігалося.
Функція лицевого нерва в двох випадках у хворих з інтралабіринтою
холестеатомою покращилася: до операції вона становила V ступінь по
класифікації House-Brackmann’a, а після видалення холестеатоми за

302

допомогою субтотальної петрозектомії та декомпресії лицевого нерва
відповідала III ступені. В трьох випадках у хворих з масивною лабіринтною
холестеатомою функція лицевого нерва погіршилася: до операції вона була
нормальною, а після операції спостерігалося незначне порушення функції
лицевого нерва (II стадія). У 8 хворих вдалося після операції

зберегти

функцію лицевого нерва нормальною.
У 7 (28 %) пацієнтів після радикальної мастодектомії виконана широка
меатоконхопластика
трепанаційної

для

післяопераційного

контролю

за

станом

порожнини та доглядом за нею. 11 (44 %) пацієнтам з

трепанаційною порожниною великих розмірів, котрі перенесли радикальну
мастоїдектомію, або лабіринтектомію, або субтотальну петрозектомію окрім
широкої

меатоконхопластики

трепанаційної

порожнини

правлячій ніжці.

виконувалася

м’язево-періостальним

часткова
клаптем

облітерація
на

нижній

І 7 (28 %) хворим, котрим була виконана тотальна

петрозектомія, виконана тотальна облітерація трепанаційної порожнини
смугами абдомінального жиру з ушиванням наглухо зовнішнього слухового
проходу за методом Rambo. Хворі після тотальної петрозектомії мали
інтраопераційну лікворею, що виникла з боку внутрішнього слухового
проходу, та потребували щільної облітерації для внутрішнього слухового
проходу та слухової труби, а також встановлення на 7 діб вакуумного
дренажу в трепанацій ній порожнині.
Щорічно всі пацієнти проходили клінічне обстеження, СКТ та МРТ
контроль з метою виявлення резидуальної холестеатоми. В двох випадках
були виявлені ознаки резидуальної холестеатоми.
Холестеатома піраміди скроневої кістки може бути як вродженою, так і
набутою. В залежності від свого походження має характерні ензимологічні
характеристики

щодо

активності

протеолітичних

ферментів.

Вибір

хірургічного доступу залежить від локалізації холестеатоми по відношенню
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до капсули лабіринту та визначається за даним СКТ та МРТ досліджень.
Хірургічна тактика полягає в тотальному макроскопічному видаленні
холестеатоми та збереженні цілісності лицевого нерва. Зберегти слух в тих
випадках, коли холестеатома розповсюджується медіальніше капсули
лабіринту, не представляється можливим.
При дослідженні фрагментів підлеглої до холестеатоми кістки за
допомогою метода інфрачервоної спектроскопії встановлено, що у випадках
з інкапсульованою холестеатомою відносне зменшення фосфатів пов’язано із
зниженням інтенсивності полоси 1030 см-1, в окремих випадках аж до її
зникнення, а збільшення інтенсивності полос в зоні білків обумовлено
підвищенням вмісту амідних груп I, II, III. У випадках з інвазивною
холестеатомою спостерігалось повне руйнування оксиапатиту з переходом
останнього в монофосфат, внаслідок чого в спектрі з’являлася чітка полоса в
ділянці 880 см-1 .
Встановлено

особливості

будови

кісткової

тканини

на

ультраструктурному рівні у хворих з інкапсульованою та інвазивною
формами

холестеатоми

середнього

вуха.

Для

кісткової

тканини

інкапсульованої холестеатоми характерною була наявність остеобластів –
клітин, які секретують кістковий матрикс та їх попередників - остеогенних
клітин з чіткою ультраструктурною організацією ядра і цитоплазми. Нерідко
виявлялися розрідження навколо зовнішньої ядерної мембрани. В той же час
остеокласти інкапсульованої та інвазивної форм холестеатоми за своєю
структурною організацією

і активністю відрізнялись. Так, остеокласти

інкапсульованої холестеатоми безпосередньо контактували з поверхнею
кістки. Хроматин в ядрах розташовувався дифузно по всій каріоплазмі і
тільки невеличкі глибки гетерохроматину виявлялись перинуклеарно. В
ядрах

остеокластів

інвазивної

холестеатоми

виявлялася

конденсація

хроматину в перинуклеарному просторі, хаотичне розміщення колагену та
уламків резорбованої кісткової тканини. Остеоцити в кістковій тканині
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інкапсульованої холестеатоми

мали, як правило, нормальну будову, а в

цитоплазмі інвазивної холестеатоми остеоцити мали витягнуту форму з
деструктивними елементами.
При ультраструктурному дослідженні різних видів та форм РК
встановлена в більшій або меншій ступені виражена атрофія lamina propria. У
пацієнтів із клінічно визначеними фіксованими неконтрольованими РК із
повністю

втраченою

здатністю

до

самоочищення

та

формуванням

передхолестеатоми в досліджуваному матеріалі визначалися кератиноцити з
кератинолітичною активністю в бік підлеглої кісткової тканини та ознаками
запалення поряд розташованої слизової оболонки барабанної порожнини.
Сквамозний епітелій (ектодермального походження) та слизова оболонка
внутрішньої поверхні неповноцінної барабанної перетинки (ендодермального
походження) знаходяться поряд, контактуючи напряму один з одним із
повною відсутністю сполучнотканинного шару, в нормі представленого
фібробластами. При проведенні кореляції із клінічними знахідками такі
електронно-мікроскопічні

характеристики

більш

вираженими

були

у

пацієнтів із фіксованими неконтрольованими РК. У хворих з фіксованими
контрольованими кишенями подібні зміни носили локальний острівчастий
характер. При дослідженні матеріалу відмічалася локальна дезінтеграція із
витонченням та розволокненням lamina propria барабанної перетинки. При
дослідженні підлеглої кісткової тканини у пацієнтів із фіксованою
неконтрольованою

РК

(стінки

патологічної

порожнини,

елементи

зруйнованих слухових кісточок) в стереомікроскопі, майже у всіх хворих
виявлялись виражені ерозивні зміни як по краю кістки, так і в ділянці
кровоносних судин і, лише в випадках із фіксованими контрольованими РК,
спостерігалися незначні ерозивні зміни.
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ВИСНОВКИ
У роботі наведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення актуальної
наукової проблеми сучасної оториноларингології - підвищення ефективності
лікування

хворих

із

передхолестеатомними

станами

(ретракційними

кишенями) та холестеатомою скроневої кістки на підставі встановленої ролі
протеолітичних ферментів в ґенезі кісткової деструкції та розробки і
використання, у зв’язку з цим, схем комплексного лікування хворих з
холестеатомою з подальшим об’єктивними контролем у визначенні
резидуальної холестеатоми.
1. Встановлено високу активність протеолітичних ферментів: еластази,
трипсиноподібних

протеїназ,

калікреїну,

активатора

протеїназ

урокіназного типу, катепсину В в секреті з середнього вуха, слизовій
оболонці антромастоїдальної порожнини та кістковій тканині у хворих
на хронічний гнійний середній отит з холестеатомою порівняно з
активністю цих ферментів у пацієнтів на хронічний гнійний середній
отит без холестеатоми.
2. Вперше встановлено, що при інвазивній (більш агресивній) формі
холестеатоми активність катепсину В в секреті з середнього вуха
перевищувала в 3,7 рази аналогічний показник при інкапсульованій
(менш агресивній) формі та становила (83,0 ± 10,0) n-НА/(год·мг білка)
проти (22,5 ± 4,3) (p<0,01) відповідно, а в холестеатомному матриксі –
перевищувала в 4 рази. Визначення катепсину В в секреті з середнього
вуха хворих на ХГСО з холестеатомою на передопераційному етапі
може вважатися біохімічним маркером (показником) активності
холестеатомного процесу.
3. Вперше встановлено, що ретракційні кишені у хворих на хронічний
середній отит мають високий ензиматичний потенціал, а фіксовані їх
форми характеризуються деструктивним впливом на підлеглу кісткову
тканину. Деструктивна активність при фіксованих некотрольованих
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ретракційних кишенях із втраченою здатністю до самоочищення
прирівнюється до активності агресивної інвазивної холестеатоми
середнього вуха.
4. Вперше доведено, що вроджена холестеатома середнього вуха
характеризується низькою ензиматичною активністю та повільним
клінічним перебігом. Патогенетичний механізм деструкції підлеглої
кістки в цих випадках пояснюється механічним тиском вмісту
холестеатомного мішка на підлеглу кістку, що призводить до її атрофії.
5. Інтралабіринтні вроджені холестеатоми
ензиматичною

активністю,

клінічний

характеризуються низькою
перебіг

характеризується

повільністю, ензиматична активність відповідає активності вродженої
неактивної

холестеатоми.

Інтралабіринтні

набуті

холестеатоми

характеризуються поліморфними клінічним перебігом, ензиматична
активність відповідає анатомопатологічній формі холестеатоми.
6. Встановлено, що холестеатоми зовнішнього слухового проходу як
первинно набуті, так і ятрогенні,

характеризуються високим

ензиматичним потенціалом, що потребує видалення шкіри, проведення
широкої каналопластики з наступною пересадкою вільного шкірного
трансплантату по Тиршу. Клінічні прояви характеризуються отореєю
та кістковою деструкцією.
7. Встановлено

гальмівний

вплив

поліфункціонального

інгібітора

протеолітичних ферментів (апротиніну) в умовах іn vitro - на
активність калікреїну в холестеатомному матриксі і перифокальних
тканинах середнього вуха, а також на активність калікреїну та еластази
з секрету середнього вуха. При цьому дозозалежне гальмування
активності ферментів інгібітором (активності калікреїну і еластази) в
секреті з середнього вуха хворих було більш вираженим по
відношенню до калікреїну: інактивацію активності калікреїну на 82 %
та еластази на 65 % викликало 100 АТрО. Найбільше пригнічення
активності калікреїну в холестеатомному матриксі і кістковій тканині
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визначали під впливом 100 АТрО, воно становило відповідно 96-98 %.
Калікреїн слизової оболонки в присутності 100 АТрО інактивувався на
80 %.
8. Розроблено схеми комплексного лікування хворих, де схема 1
включала в себе інтраопераційне введення (при закритих та відкритих
варіантах

тимпанопластики,

модифікованій

радикальній

мастоїдектомії) місцево в операційну порожнину розчину апротиніна в
дозі 2 мл (20 000 АТрО), а схема 2 - інтраопераційне введення розчину
апротиніну, а протягом 7 діб в післяопераційному періоді введення в
операційну порожнину через дренажні трубки розчину апротиніну в
дозі 1 мл (10 000 АТрО).

У хворих із агресивною інвазивною

холестеатомою застосовувалася схема 3, що включала в себе схему 2 з
подальшим внутрішньом’язовим введенням 500 000 ОД розчину
інтерферону протягом 7 діб.
9. Застосування розроблених схем комплексного лікування дозволило
знизити відсоток розвитку рецидиву холестеатоми в терміни 6-14
місяців після операції у хворих основної групи майже в три рази в
порівнянні із даними хворих контрольної групи, яка визначалася у 19
пацієнтів (13,9 %) та 11 пацієнтів (45, 8%) відповідно, а у віддаленому
періоді визначалася у 3 пацієнтів (2,2 %) основної групи та 9 пацієнтів
(15 %) контрольної групи.
10. Удосконалено методи хірургічного лікування хворих із фіксованими
ретракційними кишенями, сутність яких включає в себе виділення та
видалення всієї ретракційної кишені та підлеглої до неї кістки з
одночасним відновленням барабанної перетинки з використанням
щільного комбінованого аутотрансплантату (аутофасціального та
аутохрящового) та прокладанням субанулярно вентиляційної трубки в
сформованому

кістковому

тунелі

зовнішнього слухового проходу.

під

шкірою

нижньої

стінки
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11. Доведено, що використання магнітно-резонансної томографії в режимі
DWI в поєднанні з високорозрішуючою СКТ скроневих кісток зі
специфічністю 98 % дозволяє визначати як первинну, так і резидуальну
холестеатоми.
12. Характерними

ультраструктурними

ознаками

фіксованої

контрольованої РК є наявність розволокнення колагенових та
еластичних

волокон

без

явищ

їх

перериву,

а

фіксованої

неконтрольованої РК - наявність рваних колагенових волокон,
утворення грануляційного валу з явищами активного ангіогенезу, що
свідчить про передхолестеатомний стан і приводить до руйнування
підлеглої кістки.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Визначення активності катепсину В в секреті з середнього вуха
хворих на ХГСО з холестеатомою на поліклінічному етапі дозволяє
встановлювати

активність

холестеатомного

процесу

та

пришвидшувати терміни проведення хірургічного лікування.
2. Для запобігання розвитку вторинної резидуальної холестеатоми слід
застосовувати схеми комплексного лікування хворих на ХГСО з
холестеатомою із включенням в них ПІПФ (апротиніна) та
препаратів,

котрі

пригнічують

явища

гіперпроліферації

кератиноцитів та ангіогенезу (інтерферону).
3. При проведенні СКТ скроневих кісток для отримання найбільш
інформативної проекції при оцінці стану «темних місць» скроневої
кістки слід використовувати аксіальну проекцію для оцінки стану
кісткового вічка слухової труби та початкових відділів її кісткового
відділу, ретротимпанальних просторів, тимпанальної та лабіринтної
частини каналу лицевого нерву. Коронарна (фронтальна) проекція є
найбільш інформативною для оцінки стану переднього аттика,
ділянки колінчастого вузла лицевого нерва, синодурального кута,
періфаціальних та термінальних клітин при клітинній будові
соскоподібного паростка.
4. У пацієнтів з фіксованими РК слід застосовувати оригінальний
спосіб хірургічного лікування, який полягає у застосуванні більш
щільного

тимпанального

трансплантату,

який

складається

з

хрящової пластинки та фасції скроневого м’язу з одночасними
прокладанням субанулярно вентиляційної трубки для пролонгованої
вентиляції середнього вуха. При фіксованих РК із ознаками
кісткової деструкції додатково місцево слід вводити ПІПФ
(апротинін).
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5. Визначення

як

первинної,

так

і

повторної

рецидивної

та

резидуальної холестеатоми із високим відсотком чутливості та
специфічності можливо при використанні високорозрішуючої СКТ в
поєднанні з проведенням МРТ головного мозку в режимі дифузійно
зважених зображень, що особливо інформативно після раніше
проведеної мастоїдопластики із використанням різного за щільністю
облітеруючого матеріалу.
6. Відсутнсть рецидиву холестеатоми, за даними

МРТ головного

мозку в режимі дифузійно-зважених зображень, запобігатиме
виконання традиційних повторних second-look операції з метою
ревізії операційних порожнин.
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